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Narodila sa pred desiatimi rokmi a doslova rastie 
pred očami. Ide s dobou, ale nestráca pri tom svoj 
štýl. Reč nie je o cudzej slečne, ale o českej značke 
FIELDMANN, ktorá práve tento rok oslavuje desať 
rokov na našom trhu. Obľuba výrobkov FIELDMANN 
rok od roka stúpa, rozširuje sa okruh verných zákazní-
kov. Hlavne vďaka nim sa darí priebežne upravovať 
ponuku, dopĺňať ju o ďalšie položky, a predovšet-
kým celkovo skvalitňovať sortiment.

Po desiatich rokoch už FIELDMANN nie je len 
značkou záhradnej techniky pre údržbu trávnikov, 
stromov, kríkov a záhonov. Je tiež pomocníkom 
pri upratovaní v dome i na záhrade, partnerom 
pri údržbe a vylepšovaní domu, ale napríklad aj 
dodávateľom techniky pre čerpanie vody. Už 
niekoľko rokov si môžu zákazníci vyberať zo širokej 
ponuky záhradného nábytku, stále sa rozširuje tiež 
sortiment grilov alebo auto príslušenstvo. 

Spojivom všetkých výrobkov je veľmi dobrá kvali-
ta, spoľahlivosť, bezpečnosť a jednoduché ovlá-
danie. FIELDMANN prináša najnovšie trendy, ale 
zachováva maximálny komfort pri práci na zá-
hrade, v dome aj v dielni. A pretože vsádza aj 
na spoľahlivosť, sú stroje tejto značky vybavené 
kvalitnými komponentami, náradie vyniká precíz-
nym spracovaním. Moderný dizajn, optimálne pa-
rametre a dobrá kvalita sú u značky FIELDMANN 
dostupné za zmysluplné ceny. 

Jubilejný katalóg, ktorý práve držíte v rukách, je 
výrazne širší napríklad v kategórii auto príslušen-
stva. Zvlášť v zlom počasí sa nečistoty na auto  
i do jeho vnútra dostávajú ľahko. Ak ich chcete 
tiež ľahko a rýchlo dostať preč, vyskúšajte umýva-
cie súpravy pre interiér aj exteriér vozidla. Ďalšie 
novinky nájdete ako v sekcii záhradnej techniky, 
kde sú napríklad nové kosačky s elektrickým štar-
térom, tak samozrejme aj v kategórii záhradného 
ručného náradia. Skladaciu ručnú pílku oceníte 
pri prerezávaní hustých konárov, ale ľahko ju zloží-
te i do batohu, keď sa chystáte napríklad kempo-
vať. Medzi elektrickým náradím zaujme napríklad 
nová striekacia pištoľ.

U noviniek, rovnako ako aj u súčasného sortimen-
tu, sa môžete na značku FIELDMANN spoľahnúť. 
Veríme, že aj v tomto roku budete novinkami milo 
prekvapení.

KVALITA, DESIGN
A JEDINEČNOSŤ,

TO JE FIELDMANN
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Aku technika 20 VDielňa/Záhrada

Jednoduchá
výmena
batérie

Stlačte žltú 
poistku  

a zatiahnite. 
Ľahšie to už byť 

nemôže.

Dôraz na
ergonómiu

Nová rada 
FAST POWER 
kladie dôraz 

na ergonómiu. 
Skvele padne 

do ruky.

LED indikácia
Všetky 

akumulátory  
z tejto rady 
disponujú 

modernou LED 
signalizáciou 
o aktuálnej 

zostávajúcej 
kapacite batérie.

Najmodernejšie
technológie 

Li-Ion
Všetky naše stroje 
disponujú vlastnou 

elektronickou 
riadiacou  

jednotkou pre 
efektívne využitie 

celej kapacity 
batérie.

NOVINKA

Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION
Je tichá, ekologická, úsporná.  
Žiaden benzín, žiaden 
kábel, žiadny rámus, žiadne 
splodiny. Taká je nová AKU 
rada značky FIELDMANN pre 
rok 2021, ktorá naozaj funguje, 
dlho vydrží, ľahko sa ovláda  
a má veľký výkon.

Srdcom AKU techniky je vždy Lítium-Ió-
nová batéria vo variantoch 2 Ah/4 Ah. 
Nie je nutné ku každému stroju zháňať 
špeciálnu batériu, ale stačí Vám jedna, 
a tú môžete používať pre ktorýkoľvek 
stroj z našej FAST POWER 20V rady. 
Ľahko a rýchlo (na cvaknutie) ju preho-
díte z jedného stroja do druhého  
a môžete pokračovať v práci. Stačí 
stlačiť tlačidlo a ide to! 

Dnešná AKU technika vie ponúknuť 
výkonnosť i dynamiku benzínových stro-
jov! Tá je zaručená tým, že pri strojoch 
ako sú záhradné kosačky, prípadne kro-
vinorezy, je využívaná plná sila dvoch 
batérií naraz. Pri menších strojoch ako 
sú vŕtačky, alebo fukár je potom využí-
vaná iba 1 batéria.

Výkon podľa potreby
Aku rada 20V disponuje dvoma 

kapacitami batérie. Sami si určíte, 
koľko sily vyhovuje práve Vám.

V ponuke tiež praktické 
pracovné tašky  

v 2 veľkostiach  
FDUA 59010/59021.

• AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A

• LED indikácia/ochrana prehriatia 
batérie

• doba nabíjania: 60 min  
(2 Ah),120 min (4 Ah)

• kompatibilná so všetkými polož-
kami z radu FAST POWER 20V

Rýchlonabíjačka 20 V 
FDUZ 79100

• AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A

• LED indikácia/ochrana prehriatia 
batérie

• doba nabíjania: 60 min  
(2 × 2 Ah), 120 min (2 × 4 Ah)

• kompatibilná so všetkými polož-
kami z radu FAST POWER 20V

Rýchlonabíjačka  
2× 20 V FDUZ 79110

• patentovaná technológia 
článkov

• batérie pre dlhšiu životnosť

• LED indikátor stavu nabiti pria-
mo na batérii

• kapacita batérie: 2 000 mAh
• kompatibilný so všetkými polož-

kami z radu FAST POWER 20V

• patentovaná technológia 
článkov

• batérie pre dlhšiu životnosť

• LED indikátor stavu nabitia 
priamo na batérii

• kapacita batérie: 4 000 mAh
• kompatibilná so všetkými polož-

kami z radu FAST POWER 20V

20V Li-Ion batéria 2 Ah
 FDUZ 79020

  20V Li-Ion batéria 4 Ah 
FDUZ 79040

.
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Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION



AKU NÁRADIE 20 V
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• rýchlosť bez zaťaženia: 
0 - 7 500 ot./min.

• priemer kotúča:  
115 mm

• s bočnou ergonomic-
kou rukoväťou

• bez batérie a nabíjačky

20V úhlová brúska 
FDUB 70605-0

• rýchlosť bez zaťaženia: 
0 - 3 700 ot./min.

• priemer kotúča:  
165 mm

• ergonomická rukoväť

• AC Laser

• bez batérie a nabíjačky

20V píla kotúčová
FDUK 70305-0

Dielňa/Záhrada Aku náradie 20 V

Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

rýchlosť bez zaťaženia: 

ergonomická rukoväť

bez batérie a nabíjačky

20V píla kotúčová

• rýchlosť bez zaťaženia: 
0 - 2800 ot./min.

• max. rezná kapacita: 
drevo: 80 mm, mäkký 
kov: 10 mm, oceľ: 5 mm

• bez batérie a nabíjačky

20V píla přímočará  
FDUP 70405-0

1 13
typ batérie

rôznych 
zariadení ako 
v záhrade,  
tak v dielni

pre
20V píla kotúčová

V ponuke tiež varianta FDUV 70115-A 
obsahuje navyše 2000 mAh  
batériu, rýchlonabíjačku  
a praktický plastový kufrík.

V ponuke tiež varianta 
obsahuje navyše 2000 mAh 
batériu, rýchlonabíjačku 
a praktický plastový kufrík.

FDUV 70115-AFDUV 70115-A

• rýchlosť bez zaťaženia: 
0 - 360 ot./min., 
0 - 1 300 ot./min.

• max. priemer: 10 mm

• max. krútiaci moment: 
35 Nm

• bez batérie a nabíjačky

20V akumulátorová
vŕtačka  

FDUV 70105-0

rýchlosť bez zaťaženia: 

max. priemer: 10 mm

max. krútiaci moment:

bez batérie a nabíjačky

20V akumulátorová

FDUV 70105-0

V ponuke varianta  
2000 mAh a 4000 mAh4000 mAh

• rýchlosť bez zaťaženia: 
0 - 3 000 ot./min.

• dĺžka rezu: 26 mm

• max. rezná kapacita: 
drevo: 100 mm  
mäkký kov: 20 mm 
oceľ: 10 mm

• bez batérie a nabíjačky

20V píla šabľová 
FDUO 70505-0
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Dielňa/ZáhradaAku náradie 20 V

• rýchlosť bez zaťaženia:  
0 - 17000 ot./min.

• maximálna rýchlosť vzduchu: 
38 m/s

• sací výkon: 350 CFM

• bez batérie a nabíjačky

20V fukár lístia
FZF 70605-0

• šírka záberu: 300 mm

• priemer struny: 1,6 mm

• rýchlosť bez zaťaženia: 
0 - 7 500 ot./min.

• teleskopická rukoväť

• nastaviteľný uhol strunovej 
hlavy

• bez batérie a nabíjačky

20V strunová kosačka 
FZS 70105-0

• rýchlosť reťaze: 5 m/s

• dĺžka lišty: 200 mm

• lišta a reťaz značky OREGON

• teleskopická rukoväť: ± 70 cm

• bez batérie a nabíjačky

20V prerezávač konárov
FZP 70505-0

• dĺžka lišty: 510 mm

• rezný priemer: 16 mm

• rýchlosť bez zaťaženia: 
0 - 1300 ot./min.

• elektronická brzda

• bez batérie a nabíjačky

20V plotové nožnice
FZN 70205-0

• max. šírka rezu 38 cm

• strunová hlava: 33 cm

• priemer struny: 2,0 mm

• 3hrotý kovový kotúč: 23 cm

• ramenný popruh

• držadlá s mäkkou rukoväťou

• bez batérie a nabíjačky

2× 20 V akumulátorový
krovinorez  

FZS 70705-0

• dĺžka lišty: 420 mm

• rezný priemer: 16 mm

• teleskopická rukoväť: ± 70 cm

• nastaviteľná hlava

• bez batérie a nabíjačky

20V teles. plotové
nožnice FZN 70405-0 

38 m/s

• sací výkon: 350 CFM

• bez batérie a nabíjačky
• elektronická brzda

• bez batérie a nabíjačky
hlavy

bez batérie a nabíjačky

20V prerezávač konárov
FZP 70505-0

3hrotý kovový kotúč: 23 cm

• ramenný popruh

• držadlá s mäkkou rukoväťou

• bez batérie a nabíjačky

• rýchlosť reťaze: 5 m/s

• dĺžka lišty: 200 mm

• lišta a reťaz značky OREGON

• teleskopická rukoväť: ± 70 cm

• bez batérie a nabíjačky

20V prerezávač konárov

• šírka záberu: 330 mm

• zberný kôš: 35 l

• 5 polôh výšky kosenia

• výška kosenia: 25 - 65 mm

• odporučená plocha kosenia: 
až 350 m2

• v sade s 2 × 2 Ah batériou 
+ rýchlonabíjačka

2× 20 V akumulátorová
kosačka na trávu  

FZR 70335-A

BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR

BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR

• šírka záberu: 370 mm

• zberný kôš: 40 l

• 6 polôh výšky kosenia

• výška kosenia: 25 - 75 mm

• odporučená plocha kosenia: 
až 500 m2

• bez batérie a nabíjačky

2× 20 V akumulátorová
kosačka na trávu  

FZR 70375–0

• odporučená plocha kosenia:
až 350 m

• v sade s 2 × 2 Ah batériou
+ rýchlonabíjačka

• výška kosenia: 25 - 75 mm

• odporučená plocha kosenia:
až 500 m

• bez batérie a nabíjačky
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Záhrada

Ukazovateľ 
zaplnenie

Plastové koše 
vybraných 
modelov sú 
vybavené 

ukazovateľmi 
zaplnenia, 

ktoré vás včas 
upozornia, že je 

kôš plný.

Centrálne
nastavenie

výšky 
kosenia

Výšku kosenia 
je možné 

nastaviť pre 
všetky kolieska 

spoločne 
pohybom 

jedinej páky.

Vysypanie
bezo zvyškov

Integrovaný 
jazyk koša 

presne 
zapadne do 

vyhadzovacieho 
tunela. Po 

vyprázdnení 
koša zostanú 

zvyšky trávy na 
tomto jazyku, nie 
pod kosačkou.

Centrálne
nastavenie

výšky 
kosenia

Výšku kosenia 
je možné 

nastaviť pre 
všetky kolieska 

spoločne 
pohybom 

jedinej páky.

Elektrické kosačky FIELDMANN 
sa pre kompaktné rozmery, 
ľahkú manipuláciu aj primeraný 
výkon stali obľúbenými medzi 
chatármi, záhradkármi a vôbec 
majiteľmi menších záhradiek, 
situovaných často v hustej 
zástavbe. Stačí ju len zapojiť do 
zásuvky a môžete kosiť. Elektrická 
kosačka FIELDMANN ponúkne 
kvalitné kosenie, vrátane okrajov 
trávnika, kde vďaka špeciálne 
tvarovanému šasi umožní 
kosenie plochy až k stene alebo 
napríklad pozdĺž plotov. 
Výhodou je tichý chod, vďaka ktorému 
nebudete pri práci rušiť susedov. Motor 
nespaľuje žiadne palivo, prevádzka je 
tým pádom šetrná k životnému prostre-
diu. Stroj uskladníte takmer kdekoľvek, 
nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu ani 
servis. Predpokladom je však elektrická 
zásuvka v dosahu a pri práci starosť o to, 
aby ste nepresekli kábel. 

Malé elektrické kosačky bez pohonu 
kolies s plastovým šasi vynikajú svojou 
ľahkosťou, takže sa hodia aj na členitejšie 
pozemky, kde je potreba kosiť okolo zá-
honov, stromov či kríkov, takže sa s kosač-
kou viac manipuluje. Výhodou je menší 
záber, čo uľahčuje kosenie detailov. 

Väčšie elektrické modely sa môžu 
pochváliť vysokou výkonnosťou a oproti 
benzínovým modelom aj nižšou hmot-
nosťou. Uplatňujú sa tak predovšetkým 
na stredne veľkých, menej členitých 
plochách. Oproti malým modelom majú 
širší záber, silnejší motor a väčší zberný 
kôš. Pri práci na rozľahlejších rovných plo-
chách sú tým pádom výrazne rýchlejšie. 
Spínač cez celú šírku rukoväte  zvyšuje 
komfort aj pri dlhšej práci, umožňuje 
totiž pohodlnejšie štartovanie a vedenie 
stroja oboma rukami.

Model Príkon
motora Záber Materiál 

šasi
Nastavenie

výšky kosenia
Výška

kosenia
Objem
koša

Sklopné 
madlo

Nastavenie
výšky madla Hmotnosť Odporučená 

plocha

FZR 2015-E 1 000 W 32 cm plast 3 pozície 20 – 56 cm 30 l ÁNO ÁNO 7,2 kg 250 m2

FZR 2021-E 1 200 W 32 cm plast 3 pozície 20 – 56 mm 30 l ÁNO NE 7,5 kg 450 m2

FZR 2025-E 1 300 W 32 cm plast 3 pozície 20 – 56 mm 30 l ÁNO ÁNO 7,5 kg 600 m2

FZR 2028-E 1 300 W 33 cm plast 3 pozície 20 – 60 mm 30 l ÁNO ÁNO 8,2 kg 600 m2

FZR 2035-E 1 600 W 38 cm plast 5 pozícií 20 – 70 mm 45 l ÁNO NIE 14,2 kg 800 m2

FZR 2046-E 2 000 W 43 cm plast 6 pozícií 20 – 70 mm 50 l ÁNO ÁNO 15,4 kg 1 000 m2

KOSAČKY
ROTAČNÉ

ELEKTRICKÉ

Elektrické kosačky
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Záhrada

Elektrická kosačka
FZR 2028-E

Elektrická kosačka
FZR 2035-E

Elektrická kosačka
FZR 2046-E

• príkon motora: 1 300 W

• záber kosenia: 33 cm

• delený kôš (plast/textil) s objemom 30 l

• výška kosenia: 20-60 mm

• 3 polohy nastavenia výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 600 m2

• výškovo nastaviteľné madlo

• transportné madlo v ťažisku kosačky

• príkon motora: 1 600 W

• záber kosenia: 38 cm

• delený kôš (plast/textil) s objemom 45 l

• výška kosenia: 20-70 mm

• 5 polôh nastavenia výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 800 m2

• sklopné madlo pre ľahké skladovanie

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• príkon motora: 2 000 W

• záber kosenia: 43 cm

• delený kôš (plast/textil) s objemom 50 l

• výška kosenia: 20-70 mm

• 6 polôh nastavenia výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

•  výškovo nastaviteľné madlo s možnosťou 
úplného sklopenia

• centrálne nastavenie výšky kosenia

Elektrická kosačka
FZR 2021-E

Elektrická kosačka
FZR 2025-E

• príkon motora: 1 200 W

• záber kosenia: 32 cm

•  plastový kôš s objemom 30 l  
s ukazovateľom naplnenia

• výška kosenia: 20-56 mm

• 3 polohy nastavenia výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 450 m2

• sklopné madlo pre ľahké skladovanie

• transportné madlo v ťažisku kosačky

• príkon motora: 1 000 W

• záber kosenia: 32 cm

•  plastový kôš s objemom 30 l  
s ukazovateľom naplnenia

• výška kosenia: 20-56 mm

• 3 polohy nastavenia výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 250 m2

•  sklopné madlo s možnosťou  
prispôsobenie výšky

• transportné madlo v ťažisku kosačky

• príkon motora: 1 300 W

• záber kosenia: 32 cm

•  plastový kôš s objemom 30 l  
s ukazovateľom naplnenia

• výška kosenia: 20-56 mm

• 3 polohy nastavenia výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 600 m2

• výškovo nastaviteľné madlo

•  ľahké sklopenia madla pomocou 
rýchloupínacích skrutiek

Elektrická kosačka
FZR 2015-E

Elektrické kosačky

NOVINKA
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Záhrada Vretenové, AKU a benzínové kosačkyVretenové, AKU a benzínové kosačky

Nastavenie
madla

U väčšiny 
modelov 

kosačiek možno 
výškovo nastaviť 
madlo a urobiť 

tak prácu 
pohodlnú pre 

všetkých členov 
rodiny.

Motory Briggs  
& Stratton

Vo výbave vy-
braných kosačiek 

Fieldmann nájdete 
motory renomo-
vanej americkej 

spoločnosti  
Briggs & Stratton. Sú 
medzi nimi najmo-
dernejšie modely 

radu E-Series, 
motory s ventilovým 
rozvodom  aj 
automatický sýtič 

.

4-rýchlostný
pojazd

Vybrané modely 
umožňujú meniť 
rýchlosť pojazdu. 
Môžete vyberať 

zo 4 rýchlostí. 
Zmena rýchlosti 
nemá vplyv na 
otáčky noža.

Elektrický 
start

Pohodlné 
startování  
pomocí 

elektrického 
startéru. Stačí 

pouze stisknout. 

KOSAČKY
ROTAČNÉ

BENZÍNOVÉ,
VRETENOVÉ

Pre kosačky
Fieldmann

odporúčame
oleje MOL.

rodiny.rodiny.

Vďaka benzínovému 
pohonu kosačky nebudete 
potrebovať žiadne zdroje 
elektrickej energie, takže 
sa môžete pri kosení bez 
problémov pohybovať aj 
v najvzdialenejšom kúte 
záhrady. Benzínová kosačka 
si trúfne nielen na rozľahlejšie 
plochy, ale tiež na hustejšiu 
či dlhšiu trávu, a nie celkom 
rovný terén. Určitú daň za to, 
že vás nebude obmedzovať 
žiadna napájacia šnúra či 
dostupnosť elektrickej zásuvky, 
je o niečo náročnejšia údržba. 

Menšie benzínové stroja sa hodia pre 
záhradky, kde sa veľké plochy strie-
dajú s členitými. Kosačky s plastovým 
šasi bez pojazdu sú cenovo dostupné 
a ľahšie, takže sa s nimi lepšie mani-
puluje v prípade prekážok v ploche 
trávnika, napríklad medzi záhonmi. 
Odolnosť väčším benzínovým kosač-
kám FIELDMANN prináša oceľové 
šasi. Vďaka pojazdu však nemusíte 
stroj ťažko tlačiť, ide sám, takže neva-
dí ani vyššia hmotnosť. Kosenie trávy 
na nerovnom aj svahovitom teréne je 
potom celkom nenáročné. Pri najvyš-
ších modeloch si dokonca môžete 
plynule regulovať rýchlosť pojazdu 
podľa potreby. 

Ak máte obavy z problémov so 
štartovaním, vyberte si kosačku so 
štartérom, kde je štartovanie rovnako 
jednoduché ako v aute. Pri systéme  
4 v 1 zase oceníte výber, ako s po-
kosenou trávou naložiť: Okrem zberu 
trávy či mulčovania tento systém 
umožňuje ešte trávu vyriadkovať za 
kosačkou alebo ju odhodiť do boku. 
Mäkčené rukoväte benzínových 
kosačiek FIELDMANN spoľahlivo tlmia 
vibrácie. Stroje disponujú väčšími 
kolieskami, výborne tak prekonávajú 
nerovnosti terénu, navyše sú kolesá 
väčšiny modelov uložená na guľôč-
kových ložiskách, čo predlžuje ich 
životnosť a zlepšuje otáčanie kolies.

KOSAČKY
ROTAČNÉROTAČNÉ

VRETENOVÉVRETENOVÉ
pohonu kosačky nebudete 
potrebovať žiadne zdroje 
elektrickej energie, takže 
sa môžete pri kosení bez 
problémov pohybovať aj 
v najvzdialenejšom kúte 
záhrady. Benzínová kosačka 
si trúfne nielen na rozľahlejšie 
plochy, ale tiež na hustejšiu 
či dlhšiu trávu, a nie celkom 
rovný terén. Určitú daň za to, 
že vás nebude obmedzovať 
žiadna napájacia šnúra či 
dostupnosť elektrickej zásuvky, 
je o niečo náročnejšia údržba. 

Menšie benzínové stroja sa hodia pre 
záhradky, kde sa veľké plochy strie
dajú s členitými. Kosačky s plastovým 
šasi bez pojazdu sú cenovo dostupné 
a ľahšie, takže sa s nimi lepšie mani
puluje v prípade prekážok v ploche 
trávnika, napríklad medzi záhonmi. 
Odolnosť väčším benzínovým kosač
kám 
šasi. Vďaka pojazdu však nemusíte 
stroj ťažko tlačiť, ide sám, takže neva
dí ani vyššia hmotnosť. Kosenie trávy 
na nerovnom aj svahovitom teréne je 
potom celkom nenáročné. Pri najvyš
ších modeloch si dokonca môžete 
plynule regulovať rýchlosť pojazdu 
podľa potreby. 
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Záhrada

Vretenová  
kosačka FZR 1010

Vretenová  
kosačka FZR 1050

Aku kosačka  
FZR 2110-Li

s pojazdom

SELF

Vretenové, AKU a benzínové kosačky

V ponuke tiež  
2 ďalšie modely 

akumulátorových 
kosačiek v rámci 

programu  
FAST POWER 20V, 

str. 4-7

BENZÍNOVÉ KOSAČKY

VRETENOVÉ
A AKU

KOSAČKY

Vretenové kosačky trávu nekosia, ale v podstate strihajú, čo je 
šetrnejší spôsob údržby trávnika.

Žacie ústrojenstvo v podobe rotujúceho valcovitého vretena je tvorené piatimi do skrutko-
vice stočenými nožmi umiestnenými v presných rozostupoch a uhloch. Tráva sa pri otáčaní 
vretena dostáva medzi dve ostria, ktorá sa pohybujú proti sebe a steblo ako nožnice odstrih-
nú. Končeky pokosenej trávy tak nie sú rozstrapkané ako pri klasickom kosení a nezasychajú.

• vhodná aj pre 
menší trávnik, 
kde nie je  
v dosahu el. 
energie

• záber kosenia: 
40 cm

• plynulé 
nastavenie 
výšky kosenia 
14-47 mm

• látkový kôš 23 l

• sklopné madlo 
pre ľahké 
skladovanie

• odporúčaná 
plocha kosenia 
150 m2

• záber kosenia: 
38 cm

• 5 nožov

• výška kosenia: 
13-38 mm

• 4 pozície 
nastavenie 
výšky kosenia

• látkový kôš 45 l

• sklopné madlo

• možnosť 
použitia aj bez 
el. prúdu ako 
ručnú vretenovú 
kosačku

• batarie Li-Ion  
40 V, 2 000 mAh

• záber kosenia: 
32 cm

• 3 pozície 
nastavenia 
výšky kosenia

• motor OHV 79 cm3

• záber kosenia: 40 cm, plastové šasi

• nastavenie výšky kosenia

- 3 pozície 25, 40 a 55 mm

•  látkový kôš 40 l redukujúci priestupnosť 
prachu

• sklopné madlo pre ľahké skladovanie

• hmotnosť: 19 kg

• odporúčaná plocha kosenia 650 m2

• motor OHV RATO RV 125-S

• výkon motora: 1,8 kW

• záber kosenia: 40 cm, plastové šasi

• nastavenie výšky kosenia - 3 pozície

• výška kosenia: 25/45/65 mm

• zberný kôš 40 l 

• sklopné madlo

• hmotnosť: 19 kg

• odporúčaná plocha kosenia 750 m2

• motor OHV 79 cm3

• záber kosenia: 40 cm, oceľové šasi

• centrálne nastavenie výšky kosenia

- 7 pozícií, 25-75 mm

•  látkový kôš 45 l redukujúci priestupnosť 
prachu

• kolesá uložené na guľôčkových ložiskách

• sklopné madlo pre ľahké skladovanie

• hmotnosť: 25,5 kg

• odporúčaná plocha kosenia 800 m2

Benzínová kosačka
FZR 4003-79BH

Benzínová kosačka
FZR 4005-127BH

Benzínová kosačka
FZR 4008-79B

NOVINKA

•  výška kosenia: 32-68 mm • plastový zberný kôš 30 l  
s ukazovateľom zaplnenia • výškovo nastaviteľná 
rukoväť • odporúčaná plocha kosenia do 350 m2

• batéria a nabíjačka súčasťou balenia

kosačka 

• vhodná aj pre 
menší trávnik, 
kde nie je 
v dosahu el. 
energie

• záber kosenia: 
40 cm

• plynulé 
nastavenie 
výšky kosenia 
14-47 mm

• látkový kôš 23 l

• sklopné madlo 
pre ľahké 
skladovanie

• odporúčaná 
plocha kosenia 
150 m2

FZR 1010
Vretenová 

kosačka

vhodná aj pre 

záber kosenia: 

• záber kosenia: 
38 cm

• 5 nožov

• výška kosenia: 
13-38 mm

• 4 pozície 
nastavenie 
výšky kosenia

• látkový kôš 45 l

• sklopné madlo

• možnosť 
použitia aj bez 
el. prúdu ako 
ručnú vretenovú 
kosačku

nastavenia 
výšky kosenia

výška kosenia: 32-68 mm • plastový zberný kôš 30 l výška kosenia: 32-68 mm • plastový zberný kôš 30 l 

• batarie Li-Ion 
40 V, 2 000 mAh

• záber kosenia: 
32 cm

• 3 pozície 
nastavenia nastavenia 
výšky kosenia
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Záhrada

s pojazdom

SELF

s pojazdom

SELF

s pojazdom

SELF

• štvortaktný motor OHV 139 cm3

• výkon motora: 2,2 kW

• s vlastným pojazdom

• oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm

• textilný kôš s objemom 55 l

• výška kosenia: 25-75 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

• sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou

• možnosť mulčovania - záslepka v balení

• motor: Rato OHV, 127 cm3, 1,9 kW

• šasi kosačky: oceľ

• záber kosenia: 42 cm

•  systém kosenia 3 v 1 - zber, zadné  
odhadzovanie, mulčovani

•  centrálne nastavenie výšky kosenia  
- 6 pozícií

• výška kosenia: 25-75 mm

• zberný kôš: 45 l

• kolesá uložené na guľôčkových ložiskách

•  predné kolesá 150 mm, zadné kolesá  
200 mm

• hmotnosť: 21,7 kg

• odporúčaná plocha kosenia 900 m2

• sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou

• štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S

• výkon motora: 2,5 kW

• s vlastným pojazdom

•  kvalitné oceľové šasi so záberom  
kosenia 46 cm

•  delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l 
s ukazovateľom naplnenia

• výška kosenia: 25-70 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

•  sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou, 
panel na nápoj a náradie

• možnosť mulčovania - záslepka v balení

Benzínová kosačka
FZR 4210-B

Benzínová kosačka
FZR 4608-B

Benzínová kosačka
FZR 4611-144B

Benzínové kosačky
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Záhrada

elektrický štartér

s pojazdom

SELF
s pojazdom

SELF

s pojazdom

SELF

• štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S

• výkon motora: 2,5 kW

• s vlastným pojazdom

• kvalitné oceľové šasi so záberom  
kosenia 46 cm

• delený kôš (plast/textil) s objemom 60 l  
a ukazovateľom naplnenia

• výška kosenia: 30-80 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

• výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou

• rukoväťou, panel na nápoj a náradie

• systém 4v1 - zber do koša,

• mulčovanie, zadné a bočné  
odhadzovanie

• štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S

• výkon motora: 2,5 kW

• s vlastným pojazdom

•  kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia 
46 cm

•  delený kôš (plast/textil) s objemom 60 l  
a ukazovateľom naplnenia

• výška kosenia: 30-80 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

•  výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou 
rukoväťou, panel na nápoj a náradie

• systém 4v1 - zber do koša,

•  mulčovanie, zadné a bočné  
odhadzovanie

• štvortaktný motor OHV Ducar 150 cm3

• výkon motora: 2,7 kW

• elektrický štartér - Li-Ion batéria,

• ručné štartovanie

• záber kosenia: 46 cm, oceľové šasi

• centrálne nastavenie výšky kosenia  
- 7 pozícií

• výška kosenia: 25-75 mm

• delený kôš (plast/textil) 55 l

• kolesá uložené na guľôčkových ložiskách

• odporúčaná plocha kosenia 1200 m2

• výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou

• rukoväťou, panel na nápoj a náradie

• systém 4v1 - zber do koša,

• mulčovanie, zadné a bočné  
odhadzovanie

Benzínová kosačka
FZR 4614-144B

Benzínová kosačka
FZR 4616-144B

Benzínová kosačka
FZR 4615-LiBES

NOVINKA

Benzínové kosačky
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Záhrada

• štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S

• výkon motora: 2,5 kW

• variabilná rýchlosť pojazdu - 4 rýchlosti

•  kvalitné oceľové šasi so záberom 
kosenia 46 cm

•  kôš s objemom 65 l s ukazovateľom 
naplnenia

• výška kosenia: 25-70 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia

•  odporúčaná plocha kosenia 1 200 m2

•  výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou 
rukoväťou, panel na nápoj a náradie

•  systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie, 
zadné a bočné odhadzovanie

• motor Briggs & Stratton 500 E OHV

• výkon motora: 1,94 kW

• variabilná rýchlosť pojazdu - 4 rýchlosti

•  kvalitné oceľové šasi so záberom  
kosenia 46 cm

•  kôš s objemom 65 l s ukazovateľom  
naplnenia

• výška kosenia: 25-70 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 1 400 m2

•  výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou 
rukoväťou, panel na nápoj a náradie

•  systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie, zad-
né a bočné odhadzovanie

• štvortaktný motor OHV RATO SV 170-S

• výkon motora: 2,8 kW

• s pojazdom

• štvorrýchlostný variátor

•  kvalitné oceľové šasi so záberom  
kosenia 51 cm

•  kôš s objemom 62 l s ukazovateľom 
naplnenia

• výška kosenia: 25-80 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 1 800 m2

•  výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou 
rukoväťou, panel na nápoj a náradie

•  systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie, 
zadné a bočné odhadzovanie

Benzínová kosačka
FZR 4618-144BV

Benzínová kosačka
FZR 4625-BV

Benzínová kosačka
FZR 5114-170B/BV

s variabilným

pojazdom

SELF

s variabilným

pojazdom

SELF

s pojazdom

SELF

Benzínové kosačky

NOVINKA
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Model Motor Výkon 
motora Systém 4v1 Záber Materiál šasi Nastavenie 

výšky kosenia
Počet pozíc 

výšky kosenia Objem koše Sklopné 
madlo

Nastavenie 
výšky madla Hmotnosť Odporučená 

plocha

FZR 4003-79BH OHV 79 cm3 1,3 kW NIE 40 cm PLAST ÁNO 3 pozície 40 l ÁNO NIE 17,5 kg 650 m2

FZR 4005-127BH OHV 127 cm3 1,8 kw NIE 40 cm PLAST ÁNO 3 pozície 40 l ÁNO NIE 19,0 kg 750 m2

FZR 4008-79B OHV 79 cm3 1,3 kW NIE 40 cm OCEĽ ÁNO 7 pozícií 45 l ÁNO NIE 23,0 kg 800 m2

FZR 4210-B OHV 127 cm3 1,9 kW NIE 42 cm OCEĽ ÁNO 6 pozícií 45 l ÁNO NIE 21,7 kg 900 m2

FZR 4608-B OHV 139 cm3 2,2 kW NIE 46 cm OCEĽ ÁNO 8 pozícií 55 l ÁNO NIE 32,0 kg 1 000 m2

FZR 4611-144B OHV 144 cm3 2,5 kW NIE 46 cm OCEĽ ÁNO 8 pozícií 65 l ÁNO NIE 28,0 kg 1 000 m2

FZR 4614-144B OHV 144 cm3 2,5 kW ÁNO 46 cm OCEĽ ÁNO 5 pozícií 55 l ÁNO ÁNO 32,0 kg 1 000 m2

FZR 4616-144B OHV 144 cm3 2,5 kW ÁNO 46 cm OCEĽ ÁNO 8 pozícií 60 l ÁNO ÁNO 29,0 kg 1 000 m2

FZR 4615-LiBES OHV 150 cm3 2,7 kW ÁNO 46 cm OCEĽ ÁNO 7 pozícií 55 l ÁNO ÁNO 32,5 kg 1 200 m2

FZR 4618-144BV OHV 144 cm3 2,5 kW ÁNO 46 cm OCEĽ ÁNO 8 pozícií 65 l ÁNO ÁNO 31,7 kg 1 200 m2

FZR 4625-BV B&S 140 cm3 1,94 kW ÁNO 46 cm OCEĽ ÁNO 8 pozícií 65 l ÁNO ÁNO 27,0 kg 1 400 m2

FZR 5114-170B OHV 170 cm3 2,8 kW ÁNO 51 cm OCEĽ ÁNO 8 pozícií 62 l ÁNO ÁNO 36,5 kg 1 800 m2

FZR 5115-170B OHV 170 cm3 2,8 kW ÁNO 51 cm OCEĽ ÁNO 8 pozícií 65 l ÁNO ÁNO 36,5 kg 1 800 m2

FZR 5124-BV B&S 161 cm3 2,68 kW ÁNO 51 cm OCEĽ ÁNO 8 pozícií 62 l ÁNO ÁNO 38,0 kg 1 800 m2

FZR 5611-B OHV 196 cm3 3,5 kW ÁNO 56 cm OCEĽ ÁNO 6 pozícií 75 l ÁNO ÁNO 33,9 kg 2 000 m2

• štvortaktný motor OHV RATO SV 170-S

• výkon motora: 2,8 kW

• s pojazdom

•  kvalitné oceľové šasi so záberom  
kosenia 51 cm

• kôš s objemom 65 l

• výška kosenia: 25-77 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 1 800 m2

•  výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou 
rukoväťou, panel na nápoj a náradie

•  systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie, 
zadné a bočné odhadzovanie

• motor Briggs & Stratton 750 DOV

• výkon motora: 2,68 kW

• variabilná rýchlosť pojazdu - 4 rýchlosti

• regulácia otáčok motora

• kvalitné oceľové šasi so záberom  
kosenia 51 cm

•  kôš s objemom 62 l s ukazovateľom 
naplnenia

• výška kosenia: 25-80 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 1 800 m2

•  výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou 
rukoväťou, panel na nápoj

•  systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie, 
zadné a bočné odhadzovanie

• štvortaktný motor OHV 200 cm3

• výkon motora: 3,5 kW

• záber kosenia: 56 cm, oceľové šasi

•  systém kosenia 4v1 - zber, bočné a zadné 
odhadzovanie, mulčovanie

•  centrálne nastavenie výšky kosenia  
- 6 pozícií

• výška kosenia: 25-75 mm

• delený kôš 75 l

• mäkčený poťah madla tlmiaci vibrácie

• panel s priehradkou na drobnosti

•  predné madlo pre ľahkú manipuláciu  
pri čistení

• kolesá uložené na guľôčkových ložiskách

• hmotnosť: 33,9 kg

• odporúčaná plocha kosenia 2000 m2

Benzínová kosačka
FZR 5115-170B

Benzínová kosačka
FZR 5124-BV

Benzínová kosačka
FZR 5611-B

s variabilným

pojazdom

SELF

s pojazdom

SELF

s pojazdom

SELF

Benzínové kosačky
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Pravidelné odstraňovanie 
trávnej plsti čiže stariny, 
regeneruje trávnik a pomáha 
tak v boji proti chorobám 
a plesniam. Ku koreňom 
trávnika lepšie preniknú 
živiny, voda, vzduch a svetlo. 
Elektrické vertikutátory 
FIELDMANN sú štandardne 
vybavené dvojicou valcov.

Odstránenie trávnej plsti zaisťuje 
prevzdušňovací valec, zatiaľ čo valec 
druhý, vertikutačný, nožmi prerezáva 
vodorovné trávne odnože, čo podpo-
ruje rast koreňového systému a tvorbu 
nových výhonov. Trávnik hustne  
a regeneruje sa. Výmena valcov na 
vertikutátoroch FIELDMANN je rýchla 
a jednoduchá.

Trávnik odporúčame prevzdušniť dva-
krát ročne - na jar a na jeseň,  
u viac namáhaných plôch aj častejšie. 
Konkrétny termín volíme vždy  
s ohľadom na klimatické podmienky. 
Chybou by bolo pustiť sa do vertiku-
tácie podmáčanej alebo zamrznutej 
plochy. Vertikutácia sa vykonáva len 
do hĺbky max. 3 mm, nejde totiž  
o úpravu pôdy. Cieľom je prerezať tráv-
ny drn v nadzemnej časti. Hlbší záber 
noža ako 3 mm môže poškodiť korienky 
trávy. U vertikutátorov FIELDMANN 
možno hĺbku práce nastaviť v závislosti 
na opotrebení nožov či pružín, spra-
vidla centrálne jednou páčkou.

Valec
s pružinami
Pružiny efek-

tívne odstránia 
trávnu plsť, ktorá 
vzniká zo zvyškov 
pokosenej trávy  

a tiež 
mulčovaním.  
Odstránenie 
trávnej plsti 

trávnik prevzdušní  
a zabraňuje šíre-

niu burín  
a machu.

Valec  
s nožmi

Pri dodržaní 
správnej hĺbky 

vertikutácie 
nože jemne 

narušujú povrch, 
a podporujú tak 
rast koreňového 

systému.

Nastavenie
hĺbky

vertikutácie
V súvislosti  

s opotrebením 
nožov môžete 

nastaviť polohu 
tak, aby hĺbka 

vertikutácie 
bola vždy 

optimálna,  
tj. 2 - 3 mm.

Výkonné
benzínové

motory
Novo dodávame 
vertikutátor aj vo 

variante  
s benzínovým 

motorom.

VERTIKUTÁTORY 
A BENZÍNOVÉ

ELEKTRICKÉ

Vertikutátory 

Pravidelné odstraňovanie 
trávnej plsti čiže stariny, 
regeneruje trávnik a pomáha 
tak v boji proti chorobám 
a plesniam. Ku koreňom 
trávnika lepšie preniknú 
živiny, voda, vzduch a svetlo. 
Elektrické vertikutátory 
FIELDMANN
vybavené dvojicou valcov.

Odstránenie trávnej plsti zaisťuje 
prevzdušňovací valec, zatiaľ čo valec 
druhý, vertikutačný, nožmi prerezáva 
vodorovné trávne odnože, čo podpo
ruje rast koreňového systému a tvorbu 
nových výhonov. Trávnik hustne 
a regeneruje sa. Výmena valcov na 
vertikutátoroch 
a jednoduchá.

Trávnik odporúčame prevzdušniť dva
krát ročne - na jar a na jeseň, 

VERTIKUTÁTORYVERTIKUTÁTORY
A BENZÍNOVÉA BENZÍNOVÉ
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800 m2

1 200 m2

1 000 m21 000 m2

2 000 m2

www.�eldmann.sk

Elektrický  
vertikutátor
FZV 4010-E

• elektrický vertikutátor vhodný 
pre stredne veľké plochy

• príkon elektromotora: 1 500 W

• šírka záberu vertikutácie:  
32 cm

• súčasťou sú dva vymeniteľné 
valce

• nastavenie hĺbky práce do 
4 polôh podľa opotrebenia 
nožov či pružín

• vertikutačný valec s 20 nožmi

• prevzdušňovací valec so 16 
pružinami

• kôš s objemom 40 l

• motor OHV 208 cm3/4,3 kW

• pracovný záber: 40 cm

• oceľové šasi

• štandardne osadené valcom 
s 18 nožmi

• centrálne nastavenie  
pracovnej hĺbky

• rozsah nastavenia -15  
až +5 mm, 6 pozícií

• látkový kôš 45 l redukujúci 
priestupnosť prachu

• kolesá uložené na guľôčko-
vých ložiskách

• sklopné madlo pre ľahké 
skladovanie

• voliteľné - valec s pružinami

• elektrický vertikutátor

• určený pre väčšie plochy

• príkon elektromotora: 1 800 W

• šírka záberu vertikutácie:  
40 cm

• súčasťou sú dva vymeniteľné 
valce

• nastavenie hĺbky práce podľa 
opotrebenia nožov či pružín

• vertikutačný valec s 20 nožmi

• prevzdušňovací valec s 24 
pružinami

• výškovo nastaviteľná rukoväť

• kôš s objemom 55 l

• robustný vertikutátor s pevným 
plastovým šasi

• príkon elektromotora: 1 600 W

• šírka záberu vertikutácie:  
38 cm

• súčasťou sú dva vymeniteľné 
valce

• nastavenie hĺbky práce podľa 
opotrebenia nožov či pružín

• vertikutačný valec s 20 nožmi

• prevzdušňovací valec s 24 
pružinami

• kôš s objemom 48 l

Elektrický  
vertikutátor
FZV 2004-E

Benzínový vertikutátor
FZV 6050-B

Elektrický  
vertikutátor
FZV 4003-E

Model Príkon/výkon Šírka záberu Objem koša Počet nožov Počet pružín Nastavenie
výšky madla Hmotnosť Odporučená 

plocha

FZV 2004-E 1 500 W 32 cm 40 l 20 16 NIE 8,5 kg 800 m2

FZV 4003-E 1 600 W 38 cm 48 l 20 24 ÁNO 11,5 kg 1 000 m2

FZV 4010-E 1 800 W 40 cm 55 l 20 24 ÁNO 12,8 kg 1 200 m2

FZV 6050-B 208 cm3/4,3 kW 40 cm 45 l 18 – NIE 34 kg 2000 m2

Vertikutátory

1 200 m2

• elektrický vertikutátor

• určený pre väčšie plochy

• príkon elektromotora: 1 800 W

• šírka záberu vertikutácie: 
40 cm

• súčasťou sú dva vymeniteľné
valce

• nastavenie hĺbky práce podľa 
opotrebenia nožov či pružín

• vertikutačný valec s 20 nožmi

• prevzdušňovací valec s 24 
pružinami

• výškovo nastaviteľná rukoväť

• kôš s objemom 55 l

Benzínový vertikutátor
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Na detailné kosenie trávy 
okolo obrubníka, v prudkom 
svahu či na neprístupnom 
mieste pod kríkom, kam sa 
potrebujeme „natiahnuť“, je 
dobré si zaobstarať strunovú 
kosačku. Najlepšie takú, 
ktorá nám aj pár centimetrov 
pridá, ako napríklad strunovú 
kosačku FIELDMANN  
s teleskopickou rukoväťou. 

Pre zlepšenie dostupnosti možno 
nastaviť polohu hornej rukoväti a pri 
vybraných modeloch aj uhol žacej 
hlavy. Strunové kosačky FIELDMANN 
sú ľahké a tiché, ideálne pre dokon-
čovacie práce a menšie plochy. 
Akumulátorové modely pridávajú 
ku všetkým výhodám strunových 
kosačiek ešte slobodu pri práci bez 
starosti o dĺžku predlžovacieho káb-
la a dostupnosť zásuvky. Pre väčšie 
plochy sa hodia modely  
s podpornými kolieskami, ktoré zais-
tia pohodlie pri dlhšej práci.

Skultivovať zarastenú „džungľu“ na 
peknú časť záhrady si vyžaduje silu 
a techniku, v prvom rade výkonný 
krovinorez. Ten sa hodí pre vyžínanie 
tuhej prerastenej trávy aj rozsiahlej-
ších zaburinených plôch. Pri kosení 
oceníte poloautomatickú strunovú 
hlavu, ktorá zaisťuje nastavenie dĺž-
ky dvojice strún len ľahkým úderom 
o zem. Modely FIELDMANN s oce-
ľovým nožom v základnej výbave 
si poradia s krovinami a náletovými 
drevinami. Dvojtaktné motory krovi-
norezov FIELDMANN ponúkajú vyso-
ký výkon, ale zároveň sú ľahké. Krovi-
norezy s dvojitou prednou rukoväťou 
pripomínajúce riadidlá na bicykli sa 
držia oboma rukami, čo umožňuje 
efektívnejšiu a komfortnejšiu prácu 
aj na väčších plochách.

Strunová 
hlava 

Strunu je možné 
vysunúť do 
maximálnej 

prípustnej dĺžky 
jednoduchým 
poklepaním 

strunovej hlavy 
o povrch.

Nastavenie
uhla hlavy
kosačky 

Uhol žacej hlavy 
strunovej kosačky  
je možné nastaviť, 
a udržiavať tak aj 
horšie dostupné 

miesta.

Vodítko proti
nechcenému

pokoseniu
rastlín 
Vodítko 

vymedzuje 
oblasť dosahu 

struny  
a zabraňuje tak 
nechcenému 

pokoseniu 
okrasných rastlín 

v záhonoch.

Delená 
hriadeľ

Uvoľnením 
jednoduchého 
mechanizmu 

možno rozdeliť 
hriadeľ vyžínača 

či krovinorezu. 
Rozložený stroj 

sa výrazne lepšie 
preváža  

a skladuje.

A KROVINOREZY

STRUNOVÉ
KOSAČKY,

Strunové kosačky, vyžínače a krovinorezy
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V ponuke tiež 
akumulátorová 

strunová kosačka 
v rámci programu 
FAST POWER 20V, 

str. 4-7

Strunové kosačky, vyžínače a krovinorezyStrunové kosačky, vyžínače a krovinorezy

• príkon elektromotora: 250 W

• záber kosenia: 22 cm

• poloautomatická strunová hlava

• hmotnosť: 1,3 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 60 m/1,0 mm

• Li-Ion batéria 18 V/1 500 mAh

• doba chodu cca 35 min, struna 1,4 mm

• šírka kosenia 250 mm, poloautomatická 
strunová hlava

• teleskopické madlo, nastaviteľný uhol 
žacej hlavy a dištančný oblúk

• batéria a nabíjačka súčasťou balenia
• hmotnosť iba 1,9 kg

• príkon elektromotora: 350 W

• záber kosenia: 25 cm

• nastaviteľná rukoväť

• hmotnosť: 1,7 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 60 m/1,4 mm

Elektrická  
strunová kosačka

FZS 2105-E

Akumulátorová
strunová kosačka

FZS 1025-A

Elektrická  
strunová kosačka

FZS 2306-E

NOVINKA
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Model Typ motora Príkon Záber 
kosenia 

Priemer 
struny

Nastavenie 
úhla hlavy

Teleskopická
rukoväť

Podporné
kolieska

Ochranné 
vodítko Hmotnosť

FZS 1025-A AKU elektromotor 18 V/1 500 mAh 25 cm 1,4 mm ÁNO ÁNO NIE ÁNO 1,9 kg

FZS 2105-E elektromotor 250 W 22 cm 1,0 mm NIE NIE NIE NIE 1,3 kg

FZS 2306-E elektromotor 350 W 25 cm 1,4 mm NIE ÁNO NIE NIE 1,7 kg

FZS 2002-E elektromotor 500 W 30 cm 1,4 mm ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO 2,4 kg

FZS 2505-E elektromotor 550 W 30 cm 1,4 mm ÁNO ÁNO NIE ÁNO 2,3 kg

FZS 2050-E elektromotor 1 400 W 42 cm 1,6 mm NIE NIE NIE NIE 6,0 kg

Strunové kosačky, vyžínače a krovinorezy

• výkonný elektromotor  
1 400 W

• záber kosenia: 42 cm

• poloautomatická strunová 
hlava

• oceľový trojzubec

• delená hriadeľ pre lepšie 
skladovanie a transport

• výškovo nastaviteľná rukoväť

• ramenný popruh v balení

• hmotnosť: 6 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna  

60 m/1,6 mm

• oceľový trojzubec

• model s výkonnejším  
motorom s príkonom 550 W

• záber kosenia: 30 cm  
s možnosťou nastavenie uhlu 
strunovej hlavy

• teleskopická rukoväť  
105-125 cm

• nastaviteľná rukoväť

• hmotnosť: 2,3 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna  

15 m/1,4 mm

• náhradná struna  
60 m/1,4 mm

• model s výkonnejším  
motorom s príkonom 500 W

• záber kosenia: 30 cm  
s možnosťou nastavenie uhlu 
strunovej hlavy

• teleskopická rukoväť  
92-114 cm

• podporné kolieska

• ochranné vodítko proti poko-
seniu okrasných rastlín

• hmotnosť: 2,4 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna  

15 m/1,4 mm

• náhradná struna  
60 m/1,4 mm

Elektrická  
strunová kosačka

FZS 2050-E

Elektrická  
strunová kosačka

FZS 2505-E

Elektrická  
strunová kosačka

FZS 2002-E



TWIST&GO
strunová hlava

súčasťou balenia.

TWIST&GO
strunová hlava

súčasťou balenia.

TWIST&GO
strunová hlava

súčasťou balenia.

TWIST&GO
strunová hlava

súčasťou balenia.

21www.�eldmann.sk

Záhrada

strunová hlava
súčasťou balenia.

TWIST&GO
strunová hlava

súčasťou balenia.

TWIST&GO
strunová hlava

súčasťou balenia.

TWIST&GO
strunová hlava

súčasťou balenia.

V ponuke tiež 
akumulátorový 

krovinorez v rámci 
programu  

FAST POWER 20V,  
str. 4-7

strunová hlava
súčasťou balenia.

TWIST&GO
strunová hlava

súčasťou balenia.

TWIST&GO
strunová hlava

súčasťou balenia.

Model Typ motora Objem motora Výkon 
motora

Záber 
kosenia Strunová hlava Priemer 

struny
Oceľový  
trojzubec

Dvojitá
rukoväť Hmotnosť

FZS 3003-B 2taktní 25,4 cm3 0,70 kW 42 cm TWIST&GO 2,4 mm ÁNO ÁNO 6,6 kg

FZS 3020-B 2taktní 32,5 cm3 1,15 kW 42 cm TWIST&GO 2,4 mm ÁNO ANO 6,6 kg

FZS 4004-B 2taktní 43 cm3 1,40 kW 42 cm TWIST&GO 2,4 mm ÁNO ANO 7,2 kg

FZS 5003-B 2taktní 52,0 cm3 1,60 kW 42 cm TWIST&GO 2,4 mm ÁNO ANO 7,0 kg

Strunové kosačky, vyžínače a krovinorezyStrunové kosačky, vyžínače a krovinorezy

• dvojtaktný motor s objemom 
25,4 cm3 s výkonom 0,7 kW

• záber kosenia: 42 cm

• TWIST & GO poloautomatická 
strunová hlava - jednoduché 
doplnenie novej struny

• oceľový trojzubec na kosenie 
odolnejších rastlín - súčasť 
balenia

• dvojitá ergonomická rukoväť

• hmotnosť: 6,6 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna  

2,4 mm/15 m

• náhradná struna  
2,4 mm/60 m

• oceľový trojzubec

• klasická poloautomatická 
strunová hlava

• pracovné rukavice

• výkonný krovinorez určený 
do náročných podmienok

• vhodný pre likvidáciu náleto-
vých drevín

• dvojtaktný motor s objemom 
43 cm3 s výkonom 1,4 kW

• dvojitá ergonomická rukoväť

• TWIST & GO poloautomatická 
strunová hlava - jednoduché 
doplnenie novej struny  
a oceľový trojzubec súčas-
ťou balenia

• objemná palivová nádrž pre 
prácu bez prerušenia

• hmotnosť: 7,2 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna  

2,4 mm/15 m

• náhradná struna  
2,4 mm/60 m

• oceľový trojzubec

• klasická poloautomatická 
strunová hlava

• pracovné rukavice

• ľahký a ľahko ovládateľný 
krovinorez

• dvojtaktný motor s objemom 
32,5 cm3 s výkonom 1,15 kW

• záber kosenia: 42 cm

• TWIST & GO poloautomatická 
strunová hlava - jednoduché 
doplnenie novej struny

• oceľový nôž na kosenie 
odolnejších rastlín

• dvojitá nastaviteľná rukoväť 
a popruh

• hmotnosť: 6,6 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna  

2,4 mm/15 m

• náhradná struna  
2,4 mm/60 m

• oceľový trojzubec

• klasická poloautomatická 
strunová hlava

• pracovné rukavice

• výkonný krovinorez určený 
do náročných podmienok

• vhodný pre likvidáciu náleto-
vých drevín

• silný dvojtaktný motor  
s objemom 52 cm3 s výkonom 
1,6 kW

• dvojitá ergonomická rukoväť

• TWIST & GO poloautomatická 
strunová hlava - jednoduché  
doplnenie novej struny  
a oceľový trojzubec

• objemná palivová nádrž pre 
prácu bez prerušenia

• hmotnosť: 7,0 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna  

2,4 mm/15 m

• náhradná struna  
2,4 mm/60 m

• oceľový trojzubec

• klasická poloautomatická 
strunová hlava

• pracovné rukavice

Benzínový  
krovinorez
FZS 3003-B

Benzínový  
krovinorez
FZS 4004-B

Benzínový  
krovinorez
FZS 3020-B

Benzínový  
krovinorez
FZS 5003-B
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Napínanie
reťaze 
Vybrané 

elektrické píly 
FIELDMANN 

sú vybavené 
systémom, 

ktorý umožňuje 
manipuláciu  

s reťazou a lištou 
píly bez použitia 

náradia.

Bezpečnostná
brzda 

Štandardným 
vybavením 

všetkých 
reťazových píl 
FIELDMANN sú 
bezpečnostné 
prvky, ako je 
protišmyková 

rukoväť, 
bezpečnostná 
brzda či spojka.

Systém
zapaľovania

C.D.I. 
Tento systém 

výrazne 
uľahčuje štart 

nezohriatej píly. 
Jeho výhody 
oceníte zvlášť  

v zimnom 
období.

Príslušenstvo
Benzínové 

aj elektrické 
reťazové píly 

je možné 
kombinovať  

s rôznymi typmi 
líšt rozmanitých 

dĺžok. To isté platí 
tiež pre reťaze.

Pre mazanie reťazí píl
aj prípravu palivovej zme-
si odporúčame oleje MOL.

Pre mazanie reťazí píl
aj prípravu palivovej zme
si odporúčame oleje MOL.

BENZÍNOVÉ,
ELEKTRICKÉ

Reťazové píly

REŤAZOVÉ PÍLY

Reťazové píly sú dobrými 
pomocníkmi pri práci na 
záhrade, v okolí domu či 
v dielni. Ich výkon ocenia 
všetci, ktorí sa chystajú 
pustiť do dôkladnejšieho 
prerezávania či výrubu 
menších stromov na záhrade 
aj v lese, prípadne potrebujú 
pripraviť palivové drevo 
na zimu. Elektrické píly 
FIELDMANN majú výhodu 
nižšiu hmotnosť, tichší chod  
a absenciu emisií.

Uplatnia sa pre bežné prerezávanie 
na záhrade a prípravu dreva na 
vykurovanie, podmienkou je však 
dostupnosť elektrickej zásuvky. Od-
menou za voľbu elektrické píly vám 
bude aj menej náročná údržba. 

Silnejší benzínový model s vyšším vý-
konom kúpte pre častejšiu prácu  
s drevom či občasné rúbanie stromov 
na záhrade i v lese, bez obmedzenia 
elektrickým káblom. U benzínových 
píl musíte počítať s náročnejšou 
údržbou a obsluhou, ako je miešanie 
paliva či dodržanie správneho postu-
pu pri štartovaní.

Samozrejmosťou píl FIELDMANN sú 
integrované bezpečnostné prvky, 
ako napríklad reťazová brzda pre 
okamžité zastavenie reťaze, protišmy-
ková úprava horného madla alebo 
pevná zubová opierka, ktorá je vlast-
ne takým stabilizátorom. Ak narazíte 
na tvrdšie miesto, napr. suk, zúbky sa 
do dreva zaseknú a nedovolia píle 
odskok nahor. Tým sa bezpečnosť 
práce výrazne zvyšuje. Elektrické 
píly sú vybavené aj bezpečnostnou 
spojkou, ktorá po uvoľnení spínača 
okamžite zastaví reťaz.
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rýchloupinák
reťaze

rýchloupinák
reťaze

Model Objem motora/ 
výkon Príkon Dĺžka

lišty
Bezpečnostná

brzda
Bezpečnostná

spojka
Automatické

mazanie reťaze
Regulácia mazania

reťaze Hmotnosť

FZP 4216-B 45 cm3/1,6 kW  – 40 cm ÁNO NIE ÁNO ÁNO 5,5 kg

FZP 5016-B 50,4 cm3/1,7 kW  – 40 cm ÁNO NIE ÁNO ÁNO 5,75 kg

FZP 5816-B 58 cm3/2,4 kW  – 40 cm ÁNO NIE ÁNO ÁNO 6,0 kg

FZP 2000-E – 1 800 W 35 cm ÁNO ÁNO ÁNO NIE 5,0 kg

FZP 2005-E – 2 000 W 40 cm ÁNO NIE ÁNO NIE 5,5 kg

FZP 2020-E – 2 400 W 40 cm ÁNO ANO ÁNO NIE 5,5 kg

Reťazové píly

Benzínová reťazová píla
FZP 4216-B

Benzínová reťazová píla
FZP 5216-B

Benzínová reťazová píla
FZP 5816-B

• dvojtaktný motor s objemom 45 cm3

• lišta Fieldmann dĺžky 40 cm

• bezpečnostná brzda reťaze

• systém štartovania C.D.I.

• kalibrovaná nádoba pre správne na-
miešanie palivovej zmesi

• hmotnosť: 5,5 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

• olej pre stratové mazanie

• olej pre dvojtaktné motory

• pracovné rukavice

• dvojtaktný motor s objemom 52 cm3

• lišta dĺžky 40 cm

• reťaz Fieldmann

• bezpečnostná brzda reťaze

• systém štartovania C.D.I.

• kalibrovaná nádoba pre správne na-
miešanie palivovej zmesi

• hmotnosť: 5,2 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• Fieldmann: lišta 35, 40 cm a reťaz

• Oregon: lišta 35 a 40 cm a reťaz

• olej pre stratové mazanie

• olej pre dvojtaktné motory

• pracovné rukavice

• dvojtaktný motor s objemom 58 cm3

• lišta dĺžky 40 cm

• reťaz Fieldmann

• bezpečnostná brzda reťaze

• systém štartovania C.D.I.

• kalibrovaná nádoba pre správne na-
miešanie palivovej zmesi

• hmotnosť: 6,0 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

• olej pre stratové mazanie

• olej pre dvojtaktné motory

• pracovné rukavice

Elektrická reťazová píla
FZP 2020-E

Elektrická reťazová píla
FZP 2005-E

Elektrická reťazová píla
FZP 2105-E

• príkon elektromotora: 2 400 W

• lišta a reťaz Oregon dĺžky 40 cm

• výborné vyváženie vďaka unikátnej 
konštrukcii

• systém rýchleho napínanie reťaze

• bezpečnostná brzda reťaze

• pogumovaná protišmyková rukoväť

• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti

• automatická olejová pumpa

• hmotnosť: 5,5 kg s lištou a reťazou

Voliteľné príslušenstvo:
• Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a reťaz

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

• olej pre stratové mazanie

• pracovné rukavice

• príkon elektromotora: 2 000 W

• lišta dĺžky 40 cm

• systém rýchleho napínania reťaze

• bezpečnostná brzda reťaze

• pogumovaná protišmyková rukoväť

• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti

• automatická olejová pumpa

• hmotnosť: 5,5 kg s lištou a reťazou

Voliteľné príslušenstvo:
• Fieldmann: lišta 35 cm a reťaz

• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

• olej pre stratové mazanie

• pracovné rukavice

• príkon elektromotora: 1 800 W

• lišta Fieldmann dĺžky 35 cm

• bezpečnostná brzda reťaze

• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti

• vizuálna kontrola stavu oleja

• automatická olejová pumpa

• hmotnosť: 5,0 kg s lištou a reťazou

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná lišta 35 cm

• náhradná reťaz

• olej pre stratové mazanie

• pracovné rukavice

NOVINKA

NOVINKA
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Ak má byť živý plot ozdobou 
záhrady, potrebuje dostatočnú 
starostlivosť, predovšetkým 
presný strih, pravidelné 
zastrihávanie a prerezávanie. 
Plotostrihy zlepšia kvalitu 
úpravy záhrady a ušetria čas. 
Plot neprerastie, nezaberá 
príliš miesta, zároveň ponúkne 
prirodzenú ochranu pred 
zvedavými pohľadmi 
okoloidúcich a vhodne doplní 
vzhľad záhrady. Tvarovaním 
podľa potreby či fantázie 
môže plot tvoriť originálnu 
súčasť záhradnej kompozície.

Práca s elektrickými alebo benzíno-
vými nožnicami na živý plot je ľahšia, 
rýchlejšia, pohodlnejšia, ale aj pres-
nejšia ako s nožnicami ručnými. Pri 
výbere plotostrihu rozhoduje, či máte 
na záhrade dlhý a vysoký živý plot 
alebo napríklad len pár samostatne 
stojacich kríkov, ktoré chcete tvaro-
vať. Elektrické nožnice vyberte, ak 
je zásuvka dobre dostupná a nie je 
Vám proti mysli manipulácia s dlhším 
prívodným káblom. Do miest, kde nie 
je zdroj elektriny, sú vhodné nožnice 
na živý plot s benzínovým motorom. 
Vďaka dlhšej lište dosiahne aj me-
nej skúsený záhradkár u rozsiahleho 
plota ľahko roviny. Nožnice na plot 
s kratšou lištou uplatníte najmä pri 
jemnejšom strihaní malých plotov  
a kríkov.

Otočné nožnice na živý plot umož-
ňujú nastavenie uhlu strihu, rôzne 
polohy nastavenia má aj rukoväť. 
Tieto funkcie využijete najmä pri 
údržbe a tvarovaní miest s horšou 
dostupnosťou, pre pohodlný zástrih 
zvislých a horizontálnych plôch 
plotov a tvarovanie okrasných 
kríkov. Teleskopický model výrazne 
uľahčí zastrihávanie horných partií 
živých plotov. Práca s ním je tiež 
bezpečnejšia. Tam kde ste v minu-
losti potrebovali rebrík, môžete teraz 
pohodlne pracovať zo zeme.

Bezpečnosť 
Bezpečnostný 

systém 
zdvojených 
spínačov 
nedovolí 
náhodné 

zapnutie stroja. 
K spusteniu 
dôjde iba 
pri zopnutí 
obidvoch 
spínačov 
súčasne.

Nastavenie
uhla strihu

Vybrané modely 
umožňujú 

nastavenie 
uhla lišty ako v 
horizontálnej, 

tak vo vertikálnej 
polohe. Túto 

funkciu využijete 
predovšetkým 
pri tvarovaní či 
údržbe horšie 

prístupných miest.

Zaistenie
prívodného

kábla 
Otvory v zadnej 
rukoväti slúžia 

k zaisteniu 
prívodného 

kábla. Zaistenie 
zabráni 

nechcenému 
odpojeniu kábla.

Rozmanité
využitie

Nožnice možno 
využiť na údržbu 
všetkých druhov 

kríkov  
a okrasných 

drevín. 
Konštrukcia lišty 
umožňuje strih 
vetiev až do 

priemeru 16 mm.

NA ŽIVÝ
PLOT

NOŽNICE

Nožnice na živý plot
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V ponuke tiež 
akumulátorové 
plotové nožnice  

v rámci programu  
FAST POWER 20V, 

str. 4-7

Model Typ motora Príkon Výkon Dĺžka lišty Maximálny
priemer strihu

Bezpečnostný systém
snímačov Hmotnosť

FZN 2000-E elektromotor 520 W – 40 cm 16 mm ÁNO 2,25 kg

FZN 2305-E elektromotor 550 W – 50 cm 16 mm ÁNO 2,5 kg

FZN 2505-E elektromotor 600 W – 55 cm 20 mm ÁNO 2,6 kg

FZN 4006-B benzínový – 26 cm3 / 0,75 kW 51 cm 24 mm ÁNO 5,4 kg

• základný model s príkonom 
520 W

• dĺžka strihu: 400 mm

• bezpečnostný obojručný 
spínač motora

• bezpečnostná brzda

• úprava konárov do priemeru 
16 mm

• ochranný kryt lišty

• hmotnosť: 2,25 kg

• príkon: 600 W

• dĺžka strihu: 550 mm

• nastaviteľný uhol strihu

• 4 horizontálne polohy  
rukoväte

• priemer strihu 20 mm

• systém bezpečnostných 
spínačov

• ochranný kryt lišty na bez-
pečné skladovanie

• hmotnosť: 2,6 kg

• príkon: 550 W

• dĺžka strihu: 500 mm

• priemer strihu 16 mm

• systém bezpečnostných 
spínačov

• ochranný kryt lišty pre bez-
pečné skladovanie

• hmotnosť: 2,5 kg

• dvojtaktný motor s objemom 
26 cm3

• dĺžka strihu: 510 mm

• maximálny priemer strihu 
24 mm

• nastaviteľná rukoväť pre 
vertikálny strih

• systém bezpečnostných spí-
načov, ochranný predný štít

• kryt lišty pre bezpečné skla-
dovanie

• hmotnosť: 5,4 kg

Elektrické nožnice
na živý plot
FZN 2000-E

Elektrické nožnice
na živý plot
FZN 2505-E

Elektrické nožnice
na živý plot
FZN 2305-E

Benzínové nožnice
na živý plot
FZN 4006-B

Nožnice na živý plot
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Máte ich po ruke prakticky 
stále, do ruky ich beriete 
stokrát za sezónu. Reč je 
o záhradných nožniciach, 
nepostrádateľnom náradí 
pre úpravu stromov a kríkov. 
Ručné nožnice sa uplatnia 
pri údržbe menších živých 
plotov, strihanie stromov a na 
tvarovanie detailov okrasných 
kríkov. Výhodou je nízka 
obstarávacia cena, odolnosť 
a dlhá životnosť.

Jednoručné nožnice FIELDMANN 
dovolia jemnú a presnú prácu pri 
úprave popínavých rastlín, výho-
nov a slabších vetvičiek, obojručné 
robustné modely vynikajú pevnou 
kovovou konštrukciou a poradia si aj 
so silnými konármi, až do priemeru 
50 mm. Držadlá s pogumovaným 
povrchom zabezpečia, že sa nožnice 
nebudú ani pri zvýšenej námahe  
v rukách kĺzať. 

Pri výbere nožníc obojručného typu 
zvážte, aké konáre s nožnicami budete 
strihať. Ak to bude mladé drevo alebo 
kvety, vyberajte presnejšie dvojčepelo-
vé modely. Sú šetrné ku kapiláram rast-
lín, a teda ideálne na čerstvé vetvy. 
Pre strih tvrdého a suchého dreva voľte 
skôr jednočepelové nožnice. Silu pri 
práci ušetria nožnice s pákovým prevo-
dom, vďaka ktorým ľahko odstrihnete 
aj silnejšie konáre. Ruky doslova predĺ-
žia modely s teleskopickou rukoväťou, 
vďaka ktorým dosiahnete ďalej.

Ručné pákové nožnice na živý plot sú 
šetrné k okrajom listov živých plotov, 
hodia sa predovšetkým pre zostrihnu-
tie kratších a nižších stien, prípadne 
na prestrihávanie plotu. Vlnitý výbrus 
čepele zabezpečí, že sa konáre nezo-
šmykujú a dosiahnete tak požadova-
ného uhla strihu.

Teleskopický 
systém 

Teleskopický 
systém 

umožňuje 
nastavenie 

nožníc až do 
piatich rôznych 
dĺžok rukovätí.

Hliníkové
rukoväte 
Rukoväte  
z hliníkovej 

zliatiny sú ľahké 
a zároveň 

pevné.

Čepele
z nerezovej
zliatiny SK5 

Čepele sa pýšia 
svojou vysokou 

ostrosťou  
a pohodlným 

strihom vetiev až 
do priemeru  

16 mm.

Rozmanité
využitie

Nožnice možno 
využiť na údržbu 
všetkých druhov 

kríkov  
a okrasných 

drevín. 
Konštrukcia lišty 
umožňuje strih 
vetiev až do 

priemeru 16 mm.

NA KONÁRE,
NÁRADIE

NOŽNICE

Nožnice na konáre, náradie

Jednoručné nožnice 
dovolia jemnú a presnú prácu pri 
úprave popínavých rastlín, výho
nov a slabších vetvičiek, obojručné 
robustné modely vynikajú pevnou 
kovovou konštrukciou a poradia si aj 
so silnými konármi, až do priemeru 
50 mm. Držadlá s pogumovaným 
povrchom zabezpečia, že sa nožnice 
nebudú ani pri zvýšenej námahe 
v rukách kĺzať. 



27www.�eldmann.sk

ZáhradaNožnice na konáre, náradie

• nožnice na konáre 
dvojčepeľové

• max. hrúbka mokrej vetvy: 
20 mm

• čepeľ z nerezovej ocele SK5

• vhodné k rýchlemu strihaniu

• čerstvých konárov

• plne zasúvacia čepeľ

• dĺžka čepele: 160 mm

• ergonomická rukoväť

• celková dĺžka: 360 mm

• dĺžka pílky sa zasunutou 
čepeľou: 200 mm

• možnosť uchytenia na 
opasok

• vhodné na prerezávanie 
konárov

• nožnice na konáre 
dvojčepeľové

• max. hrúbka mokrej vetvy: 
20 mm

• 2 polohy na rozteč strihu

• vhodné k rýchlemu strihaniu 
čerstvých konárov

• dĺžka čepele 240 mm

• celková dĺžka: 410 mm

• čepeľ ošetrená proti korózii

• hmotnosť: 380 g

• ochranné puzdro

• možnosť uchytenia na 
opasok

• vhodné na prerezávanie 
konárov

Nožnice na konáre
FZNR 1006

Posuvná ručná pílka  
FZNR 1301

Nožnice na konáre
FZNR 1007

Ručná pílka  
FZNR 1310

• teleskopické nožnice

• dĺžka nožníc 680-920 mm

• hmotnosť nožníc 1 980 g

• strih konárov do 50 mm

• oceľové rukoväte

• pogumované držadlá

• teleskopické jednočepelové 
nožnice

• dĺžka nožníc 680-920 mm

• hmotnosť nožníc 1 980 g

• strih konárov do 50 mm

• oceľové rukoväte

• pogumované držadlá

• sada 5 ks ručného náradia
• motyčka, vidlička, záhrad-

nícky pazúrik, vyrývač korien-
kov a presádzacia lopatka

• plast so silnými polyamidový-
mi vláknami

• vysoká tepelná odolnosť
• vysoká pevnosť

Pákové nožnice
na konáre
FZNR 1022

Pákové nožnice
na konáre  
FZNR 1013

Sada záhradného
náradia 

FZNR 1101
• teleskopická píla na 

prerezávanie konárov 
v korunách stromov

• kalené zuby

• plastový obal čepele 
proti poraneniu

• teleskopická tyč - 
maximálna dĺžka 5 m

Ručná pílka  
FZNR 1350

• sada 4 ks ručného náradia

• lopatka, hrabličky, kultivátor, 
vypichovák buriny

• vysoká odolnosť

• materiál: hliník

• zmäkčená rukoväť

Sada záhradného
náradia 

FZNR 1104

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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NA TRÁVU

PREREZÁVAČE

NOŽNICE

STROMOV
Okraje trávnika, kde na trávu 
nadväzuje obruba záhonov, 
je potrebné začistiť, rovnako 
ako okolie záhradných grilov, 
úložných boxov alebo detského 
pieskoviska. Pri úprave týchto 
detailov oceníte akumulátorové 
záhradné nožnice, ktoré majú 
vo výbave aj lištu na presné  
a pohodlné zastrihávanie  
a tvarovanie okrasných drevín. 
Akumulátorové nožnice nie sú 
obmedzovane vzdialenosťou 
elektrickej zásuvky, batérie 
možno ľahko a kedykoľvek 
dobíjať.

Otočná hlava ponúka nastavenie uhlu 
strihu pre efektívnu prácu v zle prístup-
ných miestach. Praktická teleskopická 
rukoväť s kolieskami umožňuje praco-
vať vo vzpriamenom postoji bez ohý-
bania chrbta, čo oceníte najmä pri 
zastrihávaní dlhých okrajov trávnika. 

Dosiahnuť naozaj vysoko, trebárs až 
na najvyššie vetvy bez obavy z lezenia 
do výšky, pomôžu teleskopické výrob-
ky, konkrétne teleskopické nožnice na 
plot a teleskopický prerezávač koná-
rov. Pohodlne, bez lezenia na rebrík,  
s nimi bezpečne upravíte stromy, resp. 
kríky. Ich výsuvné rukoväte s dosa-
hom 1,9 až 2,5 m, resp. 2,2 až 2,9 m pri 
prerezávači, vám umožní stáť nohami 
pevne na zemi. Vďaka možnosti nasta-
venia uhlu žacej, resp. reznej hlavy  
u prerezávača, do niekoľkých pozícií 
sa ľahko dostanete aj do zle prístup-
ných miest. Súčasťou balenia telesko-
pických plotových nožníc i teleskopic-
kého prerezávača je ramenný popruh, 
ktorý uľahčí rukám pri dlhšej práci.

Úpravy
a tvarovanie 

Pri práci  
s nožnicami 

môžete využiť dva 
typy líšt. Jedna je 
primárne určená 
pre zastrihávanie 

a úpravu 
trávnika, druhá 
pre tvarovanie 

okrasných drevín.

Nastavenie
uhla strihu 

Aj v tomto 
prípade 
je možné 

nastaviť uhol 
strižnej hlavy 
pre efektívne 

tvarovanie  
a prácu  

v neprístupných 
miestach.

Všestranné
využitie

Teleskopickú 
rukoväť 

prerezávača 
možno nastaviť až 

do dĺžky 2,9 m.  
S teleskopickými 

plotovými 
nožnicami 

dosiahnete až do 
výšky 2,5 m.

Efektivita
a pohodlie

Vďaka možnosti 
nastavenia 

uhla strižnej či 
rezacej hlavy 

dosiahnete aj do 
ťažko prístupných 

miest.

Nožnice na trávu a kríky, prerezávače stromov

A KRÍKY,
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+

V ponuke tiež 
akumulátorové 

teleskopy  
a akumulátorový 

prerezávač v rámci 
programu  

FAST POWER 20V, 
str. 4-7

varianta:  
FZN 4101-A
varianta: varianta: 

FZN 4101-A

Nožnice na trávu a kríky, prerezávače stromovNožnice na trávu a kríky, prerezávače stromov

• batéria Li-Ion 3,6 V/1 300 mAh

• doba chodu cca 30 min

• doba nabíjania cca 4 hod

• 2 lišty - jednoduchá výmena

• lišta na kríky 100 mm

• lišta na trávu 70 mm

• bezpečnostný spínač

• indikátor stavu nabitia batérie

• hmotnosť: 0,60 kg

• vymeniteľná Li-lon batérie  
3,6 V/1 300 mAh

• otočná hlava so 4 pozíciami

• lišta na trávu 80 mm

• lišta na kríky 110 mm

• indikátor stavu batérie

• hmotnosť: 0,60 kg

• variant FZN 4102-AT obsahuje 
navyše teleskopickú rukoväť 
(130 cm)

• hmotnosť 1,00 kg

• príkon elektromotora: 450 W
• dĺžka strižnej lišty 46 cm
• maximálny priemer strihu 

16 mm
• nastavenie uhla žacej hlavy
• 8 pozícií
• nastavenie teleskopickej 

rukoväte v rozmedzí 1,9-2,5 m
• ramenný popruh súčasťou 

balenie
•  hmotnosť: 3,70 kg

Akumulátorové nožnice 
na trávu a kríky  

FZN 4000-A

Akumulátorové nožnice 
na trávu a kríky  

FZN 4101-A/4102-AT

Teleskopické
plotové nožnice  

FZN 6005-E

• príkon elektromotora: 600 W
• lišta a reťaz Oregon
• dĺžka lišty 25 cm
• možnosť nastavenia uhla 

reznej hlavy 3 pozície
• nastavenie teleskopickej 

rukoväte v rozsahu 2,3-2,9 m
• ramenný popruh súčasťou 

balenie
• hmotnosť: 3,50 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• reťaz Oregon
• olej pre stratové mazanie

Teleskopický
prerezávač konárov

FZP 6005-E

varianta:  
FZN 4102-AT
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Záhradný odpad sa môže 
v štiepkovači a drviči 
jednoducho premeniť  
v hodnotný materiál pre 
ďalšie využitie: štiepku na 
podpaľovanie a drť je vhodný 
do kompostu. Navyše tak 
vyriešime, kam s hromadami 
konárov a odrezkov zo živého 
plotu či kríkov, keď je ich 
pálenie vo väčšine obcí u nás 
zakázané. Spracovanie v drviči 
alebo štiepkovači je navyše 
ekologickým riešením.

Elektrické drviče pracujú na báze 
disku s dvoma až troma nožmi, ktoré 
odpad rozdrví na malé kúsky. Vetvy 
porezaných stromov a živých plotov 
alebo náletové dreviny sa v podobe 
jemnej drti stávajú ideálnym mate-
riálom pre plošné kompostovanie, prí-
padne aj mulčovanie na záhonoch, 
kde chceme zamedziť rastu buriny. 

Na podpaľovanie kachlí či kotlov sa 
hodí záhradný odpad, ktorý prejde 
štiepkovačom. Drevo je totiž v štiepko-
vači spracované pomocou pomaly sa 
otáčajúceho ozubeného valca, ktorý 
na jednej strane pritlačí vetvy k stene 
a tým je v pravidelných intervaloch 
odštiepi. Tento rezný systém zvládne 
aj silnejšie, suché a tvrdšie konáre. 
Štiepkovače sú štandardne vybavené 
ochranou proti preťaženiu a spätným 
chodom, aby v prípade zaseknutia 
konára došlo k jeho uvoľneniu.

Dvojnožový
systém 
Zaisťuje 

dokonalé 
rozdrvenie 

odpadu, ktorý 
nie je nutné len 
kompostovať. 

Možno ho využiť 
aj ako mulč 
zabraňujúci 
rastu burín.

Široké
vstupné
otvory 

Záhradné drviče 
Fieldmann si 

poradia  
s vetvami až do 

priemeru  
45 mm.

Systém
rezného valca

Materiál je 
drvený pomocou 

pomaly sa 
otáčajúceho 

rezného valca. 
Vznikajúce 

štiepka je väčšia 
a po vyschnutí 

je možné ňou aj 
kúriť.

Práca bez
upratovania 

Súčasťou drviča 
je aj objemný 
box, prípadne 

vrece, do 
ktorého sa drvina 

zachytáva.

DRVIČE
A ŠTIEPKOVAČE

Drviče a štiepkovače
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Elektrický drvič
FZD 4007-E

Elektrický drvič
FZD 4020-E

Elektrický štiepkovač
FZD 5015-E

• príkon motora: 2 500 W

• max. priemer drveného odpadu 4 cm

• ochrana proti preťaženiu

• kolieska pre ľahkú manipuláciu

• súčasťou balenia vak na drvený odpad

• hmotnosť: 10,3 kg

• príkon elektromotora: 2 500 W

• nožový systém drvenia - 2 nože

• drvenie odpadu až do priemeru 4 cm

• ochrana proti preťaženiu

• pevná oceľová konštrukcia s kolieskami 
pre jednoduché premiestnenie

• box s objemom 50 l s bezpečnostnou 
poistkou pre ľahkú manipulácius rozdrve-
ným materiálom

• hmotnosť: 14,1 kg

• príkon elektromotora: 2 800 W

• drvenie pomocou ozubeného valca

• box na drť s objemom 60 l

• drvenie záhradného odpadu do prieme-
ru 4,4 cm

• ochrana proti preťaženiu a spätný chod

• robustná oceľová konštrukcia s kolieska-
mi uľahčujúcimi manipuláciu

• hmotnosť: 19,4 kg

Model Príkon Systém drvenia Maximálny priemer
drveného materiálu

Funkcia
samovťahovania Kolieska Objem boxu Hmotnosť

FZD 4007-E 2 500 W dva nože 40 mm NIE ÁNO 50 l 10,3 kg

FZD 4020-E 2 500 W dva nože 40 mm NIE ÁNO 50 l 14,1 kg

FZD 5015-E 2 800 W ozubený válec 44 mm ÁNO ÁNO 60 l 19,4 kg
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Súčasťou upratovania záhrady 
by malo byť odstránenie 
všetkého, čo sem nepatrí. Vysať 
či odfúknuť opadané lístie  
a zvyšky trávy, ktoré by inak 
v trávniku zahnívali, pomôžu 
záhradné vysávače a fukáre. 
Títo elektrický „zametači“ si 
poradia aj s pilinami, ktoré 
zostali na zemi po príprave 
palivového dreva na zimu 
alebo s čerstvo napadaným 
snehom, ktorý potrebujete  
v zime odpratať z chodníka. 

Záhradné vysávače a fukáre  
FIELDMANN majú hneď 3 funkcie: 
Okrem vysávania so sacím výkonom až 
16 m3/min. a fúkania rýchlosťou vzdu-
chu až 300 km/h navyše nasatý odpad 
rozdrvia. Vďaka drviču sa objem lístia 
desaťnásobne zmenší, takže trvá dlhšie, 
než sa zaplní objemný zberný vak vysá-
vača. Drť sa navyše následne rýchlejšie 
rozkladá v komposte. Modely vybave-
né oceľovými drvičmi výrazne zvyšujú 
efektivitu prístroja. Aj tuhšie odolné 
stonky listov, napríklad z orecha, sú 
oceľovým drvičom ľahko spracované, 
vysávač sa neupcháva. Oceľový drvič 
okrem toho zabraňuje upchatiu či po-
škodeniu vysávača v prípade nechce-
ného nasatia nežiadúcich predmetov 
ako sú konáriky, štiepka alebo mulčo-
vacia kôra.

VYSAVÁČE
A FUKÁRE

ZAHRADNÉ

Páka
prepínanie

chodu 
Jedným 

pohybom páky 
zmeníte režim 
z vysávania 
na fúkanie 
a naopak. 
Pri zmene 

nie je nutné 
meniť hubicu 

vysávača.

Pracovné
režimy 
Vysávač 

umožňuje lístie či 
iné nečistoty vy-
sávať či nafúkať 

na hromadu.  
V režime vysáva-

nia je navyše 
odpad minimal-
izovaný drvením.

Plynulá
regulácia 
výkonu 

Plynulú reguláciu 
výkonu využijete 

najmä pri up-
ratovaní miest, 

ktoré sú pokryté 
mulčovacou  
kôrou alebo 

štrkom. Výkon 
jednoducho nas-
tavíte tak, aby ste 
vysali či odfúkli iba 

opadané lístie.

Oceľový drvič 
Drvič zaisťuje 

dokonalé drvenie 
nasávaného 

lístia, vďaka tomu 
znižuje objem 

materiálu  
a zvyšuje rýchlosť 

rozkladu  
v komposte.

Záhradné vysávače a fukáre
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Oceľový drvič Oceľový drvič

V ponuke tiež 
akumulátorový 
fukár v rámci 

programu  
FAST POWER 20V, 

str. 4-7

Model Príkon Oceľový
drvič

Teleskopická
hubica

Funkcia
3 v 1

Plynulá
regulácia

Rýchlosť  
prúdenia vzduchu Sací výkon Oporné

kolieska
Objem  
vaku

Hmot-
nosť

FZF 4010-E 2 600 W NIE NIE ÁNO ÁNO až 250 km/hod. až 10,3 m3/min ÁNO 45 l 3,5 kg

FZF 4030-E 3 000 W ÁNO NIE ÁNO ÁNO až 270 km/hod. až 13,0 m3/min ÁNO 45 l 3,5 kg

FZF 4050-E 3000 W ÁNO AN ÁNO O ÁNO ÁNO až 300 km/hod. až 16,0 m3/min ÁNO 45 l 3,7 kg

Záhradné vysávače a fukáre

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej 
regulácia výkonu

• príkon elektromotora: 3 000 W

• so start - plynulý rozbeh motora

• 3 funkcie - fúkanie, vysávanie, drvenie

• rýchlosť prúdenia vzduchu  
100 až 300 km/h

• sací výkon až 16 m3 / min.

• pomer drvenie odpadu 15:1

• objem zberného vaku 45 l

• vodiace koliesko

• ramenný popruh súčasťou dodávky

• hmotnosť: 3,7 kg

• oceľový drvič

• výsuvné hrabličky a teleskopická hubica

• ľahký prístup do pracovného priestoru

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej 
regulácia výkonu

• príkon elektromotora: 3 000 W

• so start - plynulý rozbeh motora

• 3 funkcie - fúkanie, vysávanie, drvenie

• rýchlosť prúdenia vzduchu  
100 až 270 km/h

• sací výkon až 13 m3/min.

• pomer drvenie odpadu 10:1

• objem zberného vaku 45 l

• vodiace koliesko

• ramenný popruh súčasťou dodávky

• hmotnosť: 3,5 kg

• oceľový drvič

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej 
regulácia výkonu

• príkon elektromotora: 2 600 W

• 3 funkcie - fúkanie, vysávanie, drvenie

• rýchlosť prúdenia vzduchu až 250 km/h

• sací výkon až 10,3 m3/min.

• pomer drvenie odpadu 10:1

• objem zberného vaku 45 l

• vodiace koliesko

• ramenný popruh súčasťou dodávky

• hmotnosť: 3,5 kg

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4050-E

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4030-E

Elektrický záhradný vysávač  
FZF 4010-E
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• záhradná vodáreň s príkonom 1 000 W
• maximálny výtlak 44 m
• maximálne dopravované množstvo 3 500 l/h
• maximálny tlak 3,0 bar
• maximálna hĺbka čerpania 8 m
• objem nádrže 25 l
• možnosť pripojenia FVC 9010

Zahradná  vodáreň
FVC 8550-EC

Integrovaný 
plavák 

Plavák je umiest-
nený vo vnútri 
tela čerpadla. 

Táto konštrukcia 
umožňuje čer-

padlu pracovať 
v automatickom 

režime  
v minimálnych 

priestoroch a na-
vyše zanechaná 
zvyšková hladina 
predstavuje len 

5 cm.

Sacie hadice
na vodu 

Sacia hadica 
s dĺžkou 7 m 

určená aj pre 
FVC 8010, 8020, 

8510 a 8550.

Tlakový 
spínač

Domáce vodárne 
osadzujeme 

kvalitným 
tlakovým 

spínačom.

Ľahké
pripojenie

Sudové 
čerpadlo 

FVC 3002 je 
vybavené 

rýchlospojkou 
a ventilom pre 

ľahké pripojenie 
záhradnej 

hadice.

Vaša záhrada vyžaduje v letných 
mesiacoch výrazne väčšie 
množstvo vody než inokedy.  
A pretože sa tak kropenie vodou 
z vodovodu môže poriadne 
predražiť, stále viac záhradkárov 
hľadá alternatívne zdroje vody, 
napríklad nevyužívanú studňu 
alebo nádrž na dažďovú vodu. 

Vodu odtiaľ im do hadíc a zavlažova-
cích systémov privedú čerpadlá  
a domáce vodárne. ucelená ponuka 
značky FIELDMANN však pokrýva celú 
šírku požiadaviek na čerpanie vody: od 
zásobovania domácností pitnou vodou, 
cez zavlažovanie, až po odčerpanie 
kalovej vody zo zatopenej pivnice alebo 
nádrže. Čerpadlo výborne poslúži tiež pri 
odčerpávaní vody z bazéna, nezaobí-
dete sa bez neho pri údržbe záhradného 
jazierka.

ČERPADLÁ NA VODU

ZAHRADNÉ VODÁRNE
PONORNÉ ČERPADLÁ

Ponorné čerpadlá, čerpadlá na vodu

• záhradná vodáreň s príkonom 800 W
• maximálny výtlak 40 m
• maximálne dopravované množstvo 3 200 l/h
• maximálny tlak 3,0 bar
• maximálna hĺbka čerpania 8 m
• objem nádrže 20 l
• možnosť pripojenia FVC 9010

Záhradná vodáreň
FVC 8510-EC
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Model Príkon Maximálny
prietok

Maximálny
výtlak

Maximálna
hĺbka ponoru

Maximálna
teplota média

Maximálna veľkosť
pevných prímesí

Dĺžka prívodného
kábla

Objem  
nádrže

FVC 2001-EC 250 W 5 000 l/hod. 6 m 5 m 35 °C 5 mm 10 m –

FVC 2003-EK 400 W 7 500 l/hod. 5 m 5 m 35 °C 35 mm 10 m –

FVC 4001-EK 750 W 12 000 l/hod. 8 m 8 m 35 °C 35 mm 10 m –

FVC 4002-EK 900 W 14 500 l/hod. 10 m 10 m 35 °C 25 mm 10 m –

FVC 3002-ED 250 W 2 000 l/hod. 9 m 7 m 35 °C 3 mm 10 m –

FVC 5010-EK 750 W 13 000 l/hod. 9 m 7 m 35 °C 16 mm 10 m –

FVC 8010-EC 600 W 2 800 l/hod. 35 m 7 m 35 °C – 1,2 m –

FVC 8020-EC 800 W 3 200 l/hod. 40 m 8 m 35 °C – 1,2 m –

FVC 8510-EC 800 W 3 200 l/hod. 40 m 8 m 35 °C – 1,5 m 20 l

FVC 8550-EC 1 000 W 3 500 l/hod. 44 m 8 m 35 °C – 1,2 m 25 l

FVC 6010-B – 20 000 l/hod. 30 m 7 m 35 °C – – –

Ponorné čerpadlá, čerpadlá na vodu

• plavákové čerpadlo  
s príkonom 250 W

• maximálny výtlak 6 m
• maximálna hĺbka 

ponorenia 5 m
• maximálne dopravo-

vané množstvo vody 
5 000 l/h

• maximálna veľkosť 
pevných prímesí  
5 mm

• možnosť pripojenia 1“ 
alebo 2“ hadice

• univerzálne čerpadlo 
s príkonom 400 W

• maximálny výtlak 5 m
• maximálna hĺbka 

ponorenia 5 m
• maximálne dopravo-

vané množstvo vody 
7 500 l/h

• maximálna veľkosť 
pevných prímesí  
35 mm

• možnosť pripojenia 1“ 
alebo 2“ hadice

• výkonné kalové 
čerpadlo s príkonom 
750 W

• maximálny výtlak 8 m
• maximálna hĺbka 

ponoru 8 m
• maximálne dopravo-

vané množstvo vody 
12 000 l/h

• maximálna veľkosť 
pevných prímesí  
35 mm

• možnosť pripojenia 1“ 
alebo 2“ hadice

• ponorné čerpadlo  
s integrovaným plavá-
kom

• automatická prevád-
zka v malých pries-
toroch

• zvyšková hladina  
v automatickom 
prevádzky 5 cm

• zvyšková hladina  
v manuálnej prevádz-
ke 1 mm

• maximálna veľkosť 
pevných prímesí 16 mm

• možnosť pripojenia 1“ 
alebo 2“ hadice

Čerpadlo
na čistú vodu
FVC 2001-EC

Čerpadlo
na kalovú vodu

FVC 2003-EK

Čerpadlo
na kalovú vodu

FVC 4001-EK

Čerpadlo
na kalovú vodu
FVC 4002- EK

Čerpadlo
na kalovú vodu 

FVC 5010-EK

• ponorné kalové 
čerpadlo s odolným 
nerezovým telom

• príkon elektromotora: 
900 W

• maximálny výtlak 10 m
• maximálny ponor 10 m
• maximálne dopravo-

vané množstvo vody 
14 500 l/h

• maximálna veľkosť 
pevných prímesí 25 mm

• možnosť pripojenia 1“ 
alebo 2“ hadice

• vnútorný priemer  
12,5 mm

• vonkajší priemer 18 mm

• príkon: 250 W
• maximálny prietok  

2 000 l/h
• maximálna hĺbka 

ponoru 7 m
• maximálny výtlak 9 m
• maximálna veľkosť 

pevných prímesí  
3 mm

• dĺžka prívodného 
kábla 10 m

• plavákový spínač

• typ motora: 2-taktný jednovalec 52 cm3

• výkon motora: 1,45 kW
• pomer palivovej zmesi (olej/palivo) 1:25
• max. výtlak 30 m
• max. hĺbka ponoru 7 m
• max. prietok 20 000 l/h

• výkonné čerpadlo s príkonom 
600/800 W

• maximálny výtlak 35/40 m
• maximálna hĺbka čerpania 7/8 m
• maximálne dopravované množstvo 

vody 2800/3 200 l/h
• dĺžka prívodného kábla 1,2 m
• možnosť pripojenia FVC 9010

Čerpadlo 
do suda

FVC 3002- ED

Zahradné čerpadlo  
FVC 6010-B

Zahradné čerpadlo  
FVC 8010/8020-EC
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A ZAHRADNÉ HADICE

HADICOVÉ NAVIJAKY,
ZAVLAŽOVACIE PIŠTOLE  

Zavlažovacie príslušenstvo

• 3/4“
• dĺžka 20 m
• 3 vrstvy
• prevádzková teplota: 

od -5°C do +65°C
• prevádzkový tlak  

8 barov
• tlak pri roztrhnutí:  

24 barov
• vnútorný priemer 19 mm
• vonkajší priemer 24 mm

• 1/2 „
• dĺžka 30 m
• 5 vrstiev
• prevádzková teplota:  

od -5°C do +65°C
• prevádzkový tlak  

10 barov
• tlak pri roztrhnutí:  

30 barov
• vnútorný priemer  

12,5 mm
• vonkajší priemer 18 mm

• 1“ • dĺžka 15 m
• 3 vrstvy
• prevádzková teplota: 

od -5°C do +65°C
• prevádzkový tlak  

6 barov
• tlak pri roztrhnutí:  

18 barov
• vnútorný priemer 25 mm
• vonkajší priemer 30 mm
•  vhodné na FVC 2001, 

FVC 2003, FVC 4001, 
FVC 4002, FVC 5010

• 1/2“
• dĺžka 50 m
• 5 vrstiev
• prevádzková teplota: 

od -5°C do +65°C
• prevádzkový tlak  

10 barov
• tlak pri roztrhnutí:  

30 barov
• vnútorný priemer  

12,5 mm
• vonkajší priemer 18 mm

Zavlažovacia
hadica FZH 9120

Zavlažovacia
hadica FZH 9130

Zavlažovacia
hadica FZH 9115

Zavlažovacia
hadica FZH 9150

• možné použiť hadicu 
(1/2“) v dĺžke až 45 m

• odolnosť proti korózii
• jednoduchá montáž
• ľahká konštrukcia
• pohodlné prenášanie
• úsporné skladovanie

• možné použiť hadicu 
(1/2“) v dĺžke až 60 m

• odolnosť proti korózii
• jednoduchá montáž
• ľahká konštrukcia
• pohodlné prenášanie
• úsporné skladovanie

Záhradný navijak  
FZH 1146

Zahradný navijak  
FZH 1160

• možné použiť hadicu 
(1/2“) v dĺžke až 45 m

Záhradný navijak
FZH 1146

 HADICE

NAVIJAKY,
 PIŠTOLE  PIŠTOLE 
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Trávnik, kvety, stromy aj zelenina potrebujú pravidelnú 
zálievku, ktorú dažďové zrážky v dostatočnej miere 
nemôžu zabezpečiť. Každý záhradkár tak stojí pred 
úlohou vybrať vhodnú záhradnú hadicu.

Ponuka značky FIELDMANN zahŕňa okrem päťvrstvových záhradných 
hadíc, odolných voči vnútorným tlakom aj prekrúteniu, tiež navijaky 
na hadice, ale aj koncovky, rozstrekovače a rozprašovacie pištole. 
Hliníková konštrukcia navijakov je pevná a odolná voči korózii. Vďaka 
opierke je bubon stabilný, hadicu tak môžete rýchlo navinúť aj od-
vinúť. Navinutú hadicu potom možno uskladniť pri minimálnej potrebe 
miesta. Rozstrekovače zaistia rovnomernú zálievku - oscilačný typ sa 
hodí pre menšie i väčšie pravouhlé plochy, kde pokryje aj rohy.

Zavlažovacie príslušenstvo

Pevné  
do ruky

Ovládacie 
prvky 

záhradných 
navijakov sú 

vyrobené 
z odolných 
materiálov.

Jednoduchá
manipulácia 

Záhradné 
navijaky 

sme vybavili 
kolieskami pre 
ľahší pohyb po 
Vašej záhrade.

Presné
dávkovanie 

Ani kvapka 
navyše. 

Zavlažovacie 
pištole majú 
až 10 druhov 

vodných prúdov.

Automatický 
navijak 

Typ FZH 1220 
je vybavený 

samonavíjacím 
systémom pre 

ľahšiu prácu so 
zavlažovacou 

hadicou.

• dĺžka hadice: 20 m 
(výstup) + 2 m (vstup)

• priemer hadice: 1/2“
• adaptér: 3/4“ BSP
• prevádzková teplota: 

od -5 do +45°C
• prevádzkový tlak  

8 barov
• tlak pri roztrhnutí: 24 

barov

• dĺžka hadice: 20 m 
(výstup) + 2 m (vstup)

• priemer hadice: 1/2“
• adaptér: 1/2“ a 3/4“
• prevádzkový tlak  

8 barov
• tlak pri roztrhnutí:  

24 barov
• prevádzková teplota:
• -5 do +45 oC

Zahradný navijak  
FZH 1220

Zahradný navijak  
FZH 1221

• kompatibilné s hadi-
cou 3/4“

• 3× koncovka - samica 
1× koncovka stop - 
samica

• adaptér 1/2“ a 3/4“
• variabilná zavlažova-

cia pištoľ

• kompatibilné s hadi-
cou 1/2“

• 3× koncovka - samica 
1× koncovka stop - 
samice

• adaptér 1/2“ a 3/4“
• zavlažovacia pištoľ
• 8 pozícií

• kompatibilné s hadicou 
1/2“

• 3× koncovka - samica 
1× koncovka stop - 
samica

• adaptér 1/2“ a 3/4“
• variabilná zavlažova-

cia pištoľ

Zavlažovací  
set FZH 9005

Sada koncoviek 
1/2“ FZH 9006

Sada koncoviek 
3/4“ FZH 9008

• kompatibilné  
s koncovkou 1/2“

• 13 mm
• 10 pozícií
• ľahká regulácia 

prietoku

Zavlažovacia
pištoľ FZH 9004

• kompatibilné s koncovkou 1/2“, 13 mm
• ĺžka 450 mm
•  pozícií
• ľahká regulácia prietoku

Zavlažovacia pištol FZH 9007

NOVINKA
Zahradný navijak

Trávnik, kvety, stromy aj zelenina potrebujú pravidelnú Trávnik, kvety, stromy aj zelenina potrebujú pravidelnú 
zálievku, ktorú dažďové zrážky v dostatočnej miere 
nemôžu zabezpečiť. Každý záhradkár tak stojí pred 
úlohou vybrať vhodnú záhradnú hadicu.

Ponuka značky 
hadíc, odolných voči vnútorným tlakom aj prekrúteniu, tiež navijaky 
na hadice, ale aj koncovky, rozstrekovače a rozprašovacie pištole. 
Hliníková konštrukcia navijakov je pevná a odolná voči korózii. Vďaka 
opierke je bubon stabilný, hadicu tak môžete rýchlo navinúť aj od
vinúť. Navinutú hadicu potom možno uskladniť pri minimálnej potrebe 
miesta. Rozstrekovače zaistia rovnomernú zálievku - oscilačný typ sa 
hodí pre menšie i väčšie pravouhlé plochy, kde pokryje aj rohy.

Jednoduchá
manipulácia 

Záhradné 
navijaky navijaky 

sme vybavili 
kolieskami pre 
ľahší pohyb po 
Vašej záhrade.

NOVINKA
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Elektrická tlaková umývačka 
je spoľahlivou cestou  
k udržaniu čistoty okolo 
domu. Pomôže odstrániť špinu 
nielen z dlažby na terase 
a z chodníčkov, ale vyčistí 
aj vypustený bazén alebo 
napríklad strechu. Prúd vody 
oživí fasádu či záhradný 
nábytok, bicykel, automobil 
či motocykel zase zbaví 
zaschnutého blata. 

Vysokotlakové umývačky FIELDMANN 
dodajú vode potrebnú silu, takže 
oproti klasickej záhradnej hadici 
potom dokáže odstrániť aj odolné, 
doslova zažrané nečistoty. K nezane-
dbateľným výhodám vysokotlako-
vých umývačiek patrí aj úspora vody 
v desiatkach percent oproti bežnému 
umývaniu, a to vďaka presne zame-
ranému vodnému lúča. Striekacie 
pištole u umývačiek FIELDMANN sú 
vybavené nastaviteľnými, trojcestnými 
alebo štvorcestnými tryskami  
s turbo funkciou, vybrané modely tiež 
prípojnú nádobkou na šampón alebo 
čistiaci prostriedok. Samozrejmosťou 
sú kolieska pre ľahšie presúvanie.

VYSOKOTLAKÉ

Navijak
na hadicu 

Veľkou výhodou 
navijaka na 

hadicu je úspora 
priestoru. Hadica 
zároveň zostáva 
stále súčasťou 

stroja, takže 
nemôže dôjsť  

k jej strate alebo 
prípadnému 

mechanickému 
poškodeniu.

Kolieska 
Pri práci je 
nutné mať 

vždy optimálne 
pohodlie. 

Kolieska na 
vysokotlakových 

umývačkách 
FIELDMANN 

zaručia maximálny 
komfort pri 

manipulácii so 
strojom.

Šampónovanie
Súčasťou procesu 

kvalitného 
umývanie je 

zaručene možnosť 
šampónovania. 

To je  
u vysokotlakových 

umývačiek 
FIELDMANN 

možné pomocou 
integrovanej alebo 
externej nádobky 

na šampón.

Rýchlospojka 
Ideálne pre 

rýchlu výmenu 
variabilnej trysky 
s turbo tryskou. 

Výhodou je 
jednoduchá 

manipulácia aj  
s vlhkou dlaňou.

Vysokotlakové umývačky

• napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz

• príkon: 1 600 W

• maximálny tlak: 130 baru

• maximálny prietok: 420 l/hod.

• prívodný kábel: 5 m

• dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m

• striekacia pištoľ s variabilnou tryskou

• integrovaná nádobka na šampón

• kolieska

Vysokotlaková umývačka
FDW 201602-E

NOVINKA

Vysokotlaková umývačka

UMÝVAČKY
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Model Príkon Maximálny
tlak

Maximálny
prietok Tryska Tlaková 

hadica
Funkcia

samonasávania Kolieska Prívodný
kábel

FDW 201402-E 1 400 W 105 barov 396 l/hod. nastaviteľná 3 m NIE NE 5 m

FDW 201602-E 1 600 W 130 barov 420 l/hod. nastaviteľná 5 m ÁNO ÁNO 5 m

FDW 202202-E 2 200 W 165 barov 460 l/hod. nastaviteľná, turbo 5 m ÁNO ÁNO 5 m

Vysokotlakové umývačky

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
• príkon: 1 400 W
• maximálny tlak: 105 barov
• maximálny prietok: 396 l/hod.
• prívodný kábel: 5 m
• dĺžka vysokotlakovej hadice: 3 m
• striekacia pištoľ s variabilnou 

tryskou

Vysokotlaková umývačka
FDW 201402-E

Vysokotlaková umývačka
FDW 202202-E

• napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz

• príkon: 2 200 W

• max. tlak: 165 barov

• max. prietok: 460 l/hod.

• prívodný kábel: 5 m

• dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m

• striekacia pištoľ s variabilnou 
tryskou

• tryska na šampónovanie

• turbo tryska

• kefa na auto

• čistič plôch

• integrovaná nádoba na šampón

• kolieska

NOVINKA

Vysokotlaková umývačka

NOVINKA

Vysokotlaková umývačka
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GENERÁTORY

Generátory

Sú miesta, kam nevedú 
elektrické drôty, alebo 
jednoducho nie je mož-
né elektrickú rozvodnú 
sieť využiť, a napriek 
tomu tu potrebujeme 
používať najrôznejšie 
elektrospotrebiče. Príkla-
dom môže byť stavba, 
vzdialený kút záhrady, 
táborisko na brehu vody 
či loď, ale tiež záhradná 
chatka. Alebo skrátka 
doma po búrke elektrina 
nefunguje. 

Benzínové elektrocentrály 
FIELDMANN sú samostatným 
zdrojom elektrického prúdu 
pre motory, osvetlenie, kúrenie, 
elektrické spotrebiče a vďaka 
trvalému výkonu aj napríklad 
elektrické čerpadlá alebo ruč-
né elektrické náradie. Stabilný 
výkon generátorov FIELDMANN 
poskytuje užívateľom možnosť 
napájať aj citlivé zariade-
nia ako sú PC, notebooky či 
audiotechnika. Generátory 
FIELDMANN vynikajú tichou 
prevádzkou. Nízka spotreba 
a objemné nádrže umožňujú 
prevádzku generátora až na 6, 
resp. 8,5 hodiny.

• motor OHV, 54 cm3

• maximálny výkon 1 000 W
• stály výkon 900 W
• invertorová technológia 

regulácie el. výstupu
•  výstupy: 1× ~230 V/50 Hz,  

1× = 12 V, 1× USB
• objem nádrže 3 l
• prevádzková doba na nádrž 

až 8,5 h
•  hmotnosť: 15 kg

• motor OHV, 80 cm3

• maximálny výkon 1 800 W

• stály výkon 1 600 W

• invertorová technológia regu-
lácie el. výstupu

• výstupy: 1× ~230 V/50 Hz, 
1× = 12 V, 1× USB

• objem nádrže 4,5 l

• prevádzková doba na nádrž 
až 6 h

• hmotnosť: 21 kg

Benzínový generátor
FZI 4010-Bi

Benzínový generátor
FZI 4020-Bi

Kontrola stavu oleja 
Vďaka presnej indikácii 

stavu oleja vždy spoznáte 
kedy ho treba doliať.

Ekonomický režim
Generátory FIELDMANN

sú vybavené systémom
Economy, vďaka ktorému
šetríme palivo aj životné

prostredie.

Konektivita 
Naše generátory sú  

pripravené na vaše smart
telefóny a iné zariadenia 

vďaka konektoru USB.
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2×

KULTIVÁTORY
Pestovateľským úspechom doteraz predchádza-
la drina s rýľom a boľavé svaly. Moderná doba 
so sebou našťastie priniesla kultivátory, ktoré 
pôdu bez fyzickej námahy prevzdušnia, navyše 
do nej môžu zapracovať hnojivo či rašelinu. 

Kultivátor je vlastne taký kyprič pôdy: rozdrobuje vrchnú 
vrstvu rotujúcimi nožmi, čím vlastne zeminu prevzdušní  

a pripraví na sadbu alebo sejbu. A čo viac, rotujúce nože 

prenikajúce do pôdy navyše vytiahnu na povrch burinu, 

takže ho stačí zhrnúť hrabľami. Elektrické aj benzínové 

kultivátory FIELDMANN si vďaka oceľovým nožom poradia 

nielen so zeminou, ale aj s trsmi alebo s hrudami. Oceľový 

kryt kultivačných nožov chráni obsluhu aj stroj samotný 

pred odlietajúcou zeminou a kameňmi.

Kultivátory

Model Príkon/výkon Pracovný
záber Počet nožov Priemer nožov Sklopné 

madlo
Oporné
kolieska Hmotnosť

FZK 2002-E 750 W 32 cm 4 20 cm ÁNO NIE 8 kg

FZK 2004-E 1 200 W 40 cm 4 20 cm ÁNO ÁNO 11 kg

FZK 2115-E 1 500 W 35/45 cm 6 21 cm ÁNO ÁNO 12 kg

FZK 6015-B 2,2 kW 36 cm 4 26 cm NIE ÁNO 31 kg

FZK 6115-B 2,2 kW 36/59 cm 4/6 26 cm NIE ÁNO 34 kg

• príkon elektromotora: 
750 W

• pracovný záber 32 cm

• hliníková prevodová 
skriňa

• oceľové prevody

• 4 oceľové nože

• priemer noža 20 cm

• sklopné madlo

• hmotnosť: 8 kg

• príkon elektromotora: 
1 200 W

• pracovný záber 40 cm

• hliníková prevodová 
skriňa

• oceľové prevody

• 4 oceľových nožov

• priemer noža 20 cm

• sklopné madlo

• podporné transportné 
kolieska

• hmotnosť: 11 kg

• príkon elektromotora: 
1 500 W

• pracovný záber  
35 / 45 cm

• oceľové prevody

• 6 oceľových nožov

• priemer noža 21 cm 

• sklopné madlo 

• podporné transportné 
kolieska

• hmotnosť: 12 kg

• motor: OHV, 139 cc, 
2,2 kW

• pracovný záber: 36 cm

• priemer nožov: 26 cm

• bezpečnostný oceľový 
kryt nožov

• sklopné transportné 
koliesko

• hmotnosť: 31 kg

• motor: OHV, 139 cc, 
2,2 kW

• pracovný záber:  
36/59 cm

• priemer nožov: 26 cm

• bezpečnostný oceľový 
kryt nožov

• sklopné transportné 
koliesko

• hmotnosť: 34 kg

možnosť pridania ďalších  
dvoch nožov

Elektrický 
kultivátor

FZK 2002-E

Elektrický 
kultivátor

FZK 2004-E

Elektrický 
kultivátor
FZK 2115-E

Benzínový 
kultivátor

FZK 6015-B

Benzínový 
kultivátor
FZK 6115-B
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MAZIVÁ

PRÍSLUŠENSTVOPRÍSLUŠENSTVOPRÍSLUŠENSTVO

• olej určený na miešanie 
palivovej zmesi pre 
dvojtaktné motory

• zabezpečuje čistotu 
motora a znižuje tak jeho 
opotrebenie

• zabraňuje poškodeniu 
sviečok

• vhodný pre záhradnú 
techniku

• objem balenia 0,6 l

• olej pre mazanie 
štvortaktných benzínových 
motorov

• vysoká termo-oxidačná 
stabilita

• viskozitná trieda SAE 15W-40

• vhodný pre záhradnú 
techniku

• objem balenia 1,0 l

• určený pre mazanie 
štvortaktných benzínových 
motorov

• zachováva si výborné 
vlastnosti aj pri nízkych 
teplotách

• vhodný na celoročné použitie

• viskozitná trieda SAE 10W-30

• vhodný pre záhradnú 
techniku

• objem balenia 0,6 l

• olej určený pre mazanie 
reťazí reťazových píl

• vhodný na celoročné 
použitie v benzínových aj 
elektrických pílach

• znižuje teplotu trenia  
a zmierňuje opotrebovanie 
reťaze a lišty

• integrovaný lievik pre 
pohodlné nalievanie

• objem balenia 0,6 l

Motorový olej
MOL Dynamic  

Garden 2T

Motorový olej
MOL Essence

Motorový olej
MOL Dynamic  

Garden 4T

Olej na stratové
mazanie

MOL Dynamic Forest

Mazivá, postrek

• obsah nádoby 1,6 litra

• 2× PVC hadička  
- priemer 8 mm a dĺžka 1 m  
- priemer 10 mm a dĺžka 1,3 m

• lievik

• použiteľné aj pre všetky typy 
palív

• obsah nádoby 2 litre

• kovová tryska s reguláciou 
rozstreku

• pretlakový ventil

• spínač s možnosťou zaistenia 
po spustení

Odsávačka oleja
FZR 9050

Ručný postrekovač
FZO 8050

• obsah nádoby 5 litrov

• kovová tryska s reguláciou 
rozstreku + nastavenie 
polohy

• pretlakový ventil

• ramenný popruh

• max. tlak 2,5 bar

Ručný postrekovač
FZO 8060

NOVINKA
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• dlaňová časť z jemnej 
kozinky

• prstová časť z jemnej kozinky

• vrchná časť elastická 
syntetická tkanina

• pásik na suchý zips k 
uchyteniu na zápästie

• veľkosť 10“(XL)

• spodná časť vyrobená zo 
syntetickej kože

• vrchná časť z pružného 
neoprénu

• pútko pre jednoduché 
navliekanie

• zaistenie proti skĺznutiu 
pomocou pásiku so suchým 
zipsom

• veľkosť 10“/ XL

• zosilnená výstelka dlane za 
účelom tlmenia vibrácií

• spodná dlaňová časť vyro-
bená zo syntetickej kože

• horná časť vyrobená z pruž-
nej a priedušnej syntetickej 
tkaniny

• zaisťovací pásik na zápästie 
zabraňuje skĺznutiu

• veľkosť 10“(XL) / 11“(XXL)

Pracovné rukavice
FZO 5010

Pracovné rukavice
FZO 7010

Pracovné rukavice
FZO 6010/FZO 6011

Ochranné pomôcky, nástroje

• objem zásobníka 25 l/50 kg

• nastavenie dávkovania  
- 32 pozícií

• šírka rozchodu až 3 m

• sklopné madlo

• pneumatické kolesá

• hmotnosť: 6,3 kg

• praktický vozík s využitím 
na každej záhrade či v okolí 
domu

• stabilná konštrukcia a ľahká 
manipulácia

• vymeniteľný plastový vak s 
objemom 80 l

• nosnosť vozíka 25 kg

• hrúbka ocele 1,5 mm

• oceľová rukoväť

• rozložený rozmer 57 cm

• zložený rozmer 23,5 cm

• max. doporučená váha 23 kg

• hmotnosť: 0,99 kg

• šírka lopaty 15 cm

• súčasť balenia: prenosná 
taška

• rozložený rozmer 82 cm

• zložený rozmer 66 cm

• hliníková lopata s eloxova-
ným povrchom s rozmerom: 
22 × 28 cm

• ergonomické držadlo pre 
ľahšiu manipuláciu

• maximálna doporučená 
váha 15 kg

• bezpečnostné zámky proti 
samovoľnému zloženiu

• hmotnosť: 0,6 kg

Záhradný vozík
FZO 4001

Oceľová skladacia
lopatka FPL 4001

Hliníková skladacia
lopatka FPL 4002

Zahradné rozmetadlo
FZO 4030



44 všetko pre váš dom a záhradu

Záhrada

ZAHRADNÝ
NÁBYTOK

• praktická zostava nábytku využiteľná nielen na balkónoch

• stoličky aj stolík je možné ľahko zložiť a pohodlne uskladniť

• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

• odolné proti poveternostným vplyvom

• zostava obsahuje aj vankúšiky a opierky na stoličky

• väčšia a pohodlnejšia zostava balkónového nábytku

• ľahko zložiteľný štvorcový stolík 60 × 60 cm

• 2 kusy stoličiek 55 × 40 × 81 cm

• určené pre vonkajšie použitie

• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo: 
• podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby

Balkonový set CAROL-T

Balkonový set ALICE-T

POŤAHY V BIELEJ FARBE
SÚČASŤOU BALENIA

FARBA
PODSEDÁKOV

S príchodom teplého počasia sa radi 
sťahujeme z uzavretých priestorov domu von 
za vzduchom a slnkom. Ak máme záhradu, 
nemusíme ani vážiť dlhú cestu a presúvame 
von o to viac činností. Značka FIELDMANN 
dopraje pohovieť si na záhrade ako na 
drevenom nábytku, tak na nábytku kovovom 
alebo, najnovšie, v nábytku z umelého rattanu. 
Je vyrábaný v garantovanej kvalite a so 
zázemím českej značky.

Nábytok z dreva tropickej akácie 
Pre svoju nadčasovosť, zdravotnú nezávadnosť, dlhú 
životnosť, ale hlavne kúzlo prírodného materiálu, sa  
u zákazníkov drevený záhradný nábytok teší stále vysokej 
obľube. Drevený nábytok FIELDMANN je vyrobený  
z dreva tropickej akácie, ktoré sa vyznačuje nielen vy-
sokou tvrdosťou a robustnosťou, ale aj odolnosťou proti 

poveternostným vplyvom, starnutiu a biologickej degradá-
cii. Drevo akácie je pre záhradný nábytok ideálnym ma-
teriálom, je totiž mimoriadne trvanlivé, tuhé a odolné proti 
plesniam i škodcom. Drevený nábytok FIELDMANN navyše 
disponuje odolnými pevnými mosadznými spojmi, vrátane 
poistiek proti samovoľnému zloženiu. 

Údržba záhradného nábytku
Najcennejšie vlastností tuhého dreva tropickej akácie je 
odolnosť voči dažďu, snehu, mrazu, slnku či plesniam,  
a tým pádom podstatne jednoduchšia údržba. Naviac je 
každá časť dreveného nábytku FIELDMANN už z výroby na-
pustená olejom, takže ho stačí pre dlhodobo krásny vzhľad 
natrieť aspoň raz ročne špeciálnym olejom. Ochranný 
náter oživí vzhľad dreva, ale tiež ho chráni proti UV žiareniu 
a vplyvu počasia, a predovšetkým predĺži jeho životnosť. 
Povrch potom lepšie vzdoruje aj plesniam a hubám. Pred 
nanášaním oleja nábytok dôkladne očistite. K vyčisteniu 

Záhradný nábytok
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záhradného  nábytku z dreva postačí kefa, hubka alebo 
zmetáčik a mydlová voda. Potom jednoducho nábytok 
osprchujte záhradnou hadicou a nechajte vyschnúť. Pri 
väčšom znečistení je treba zvoliť špeciálne prípravky na 
drevo. Riasy, plesne a huby odstránite jemným brúsnym 
papierom. Aj napriek pravidelnej údržbe odporúčame dre-
vený nábytok na zimu upratať, prípadne zakryť vhodným 
obalom. Vysoká odolnosť voči akémukoľvek počasiu  
a minimálne nároky na údržbu urobili populárnym tiež 
kovový nábytok a nábytok z umelého rattanu.

Kovový nábytok a nábytok  
z umelého rattanu
Pevnosť, odolnosť a stabilita patria medzi hlavné výhody 
kovového nábytku a nábytku z umelého rattanu s oceľovo-
-hliníkovými pro�lmi od značky FIELDMANN. Taký nábytok 
nevŕzga, nekýve sa, pritom má však nízku hmotnosť a umož-
ňuje jednoduchú manipuláciu. Pozornosť nevyžaduje ani 

údržba - nábytok stačí umyť mydlovou vodou a opláchnuť. 
Povrch nie je nasiakavý, takže mu nevadí ani dážď a sneh, 
ale ani prudké slnko, plesniam a škodcom nechutí. Mo-
derné povrchové úpravy zaistí odolnosť proti korózii. Výplň 
kovových kresiel tvorí odolná a pružná syntetická tkanina, 
ktorá sa ani na priamom slniečku nerozpáli a je rovnako 
bezúdržbová, navyše nábytok odľahčuje, čo oceníte pri 
prenášaní. Nábytok je na pohľad nadčasový, hodí sa na 
balkón, terasu aj na záhradu, ľahko ho tu zladíte s okolím.

Záhradný nábytok FIELDMANN možné dovybaviť špeciálny-
mi poťahmi v mnohých farebných prevedeniach, ktoré sú 
vyrobené tak, aby zodpovedali rozmerom a tvaru lehátok  
a kresiel. Pevný 100% polyester (180 g/m2), z ktorého sa poťa-
hy šijú, je opatrený vodeodolnou impregnáciou pre prípad, 
že poťahy zabudnete schovať pred dažďom. Kvapky sa tak 
po povrchu jednoducho pregúľajú. Hrúbka poťahov  
FIELDMANN je min. 5 cm pre naozaj mäkké posedenie.

• servírovací stolík

• luxusný servírovací stolík z akácie

• rozmery: 80 × 50 × 86 cm

• dve odnímateľné poschodia

• poschodia možno použiť aj ako samostatné podnosy

• kolieska pre ľahkú manipuláciu

• stolík je ošetrený olejovým náterom

• vhodný aj pre vonkajšie použitie

• zostava sa skladá zo 4 stoličiek a skladacieho stola

• stôl 120 × 70 × 74 cm s možnosťou zloženia

• možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru

• skladacie, ergonomicky tvarované stoličky 49 × 57 × 94 cm

• nosnosť stoličky 110 kg • možnosť dokúpenia podsedákov

• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom

• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:
• podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby

Servírovací stolík FDZN 4050-T

Zostava záhradného nábytku EMILY-T

FARBA
PODSEDÁKOV

Záhradný nábytok
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• zostavu tvoria 4 kreslá a obdĺžnikový stôl 90 × 150 cm

• operadlo ergonomicky tvarovaného kresla je možné nastaviť do  
5 polôh

• lakťové opierky kresla zvyšujú komfort sedenia

• kreslá je možné zložiť a minimalizovať tak nároky na uskladnenie

• stôl je opatrený otvorom pre umiestnenie slnečníka

• vyrobené z dreva tropickej akácie

• vhodné pre vonkajšie použitie

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

• luxusná zostava zložená z 6 kresiel a obdĺžnikového rozkladacieho stola

• robustné, zosilnené kreslá sú ergonomicky tvarované

• možnosť nastavenia chrbtovej opierky kresla

• základnú dĺžku stola 150 cm možno predĺžiť na 200 cm

• možnosť umiestnenia slnečníka

• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie

• vyrobené z dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

• zostava sa skladá zo 4 stoličiek a stola

• stôl 120 × 70 × 74 cm

• možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru

• skladacie, ergonomicky tvarované kreslá s opierkami 54 × 65 × 94 cm

• nosnosť stoličky 110 kg

• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

• výplň stoličky z odolnej umelej textílie

• možnosť dokúpenia podsedáku

• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie

• ošetrené olejovým náterom

• zostava Carmen I-T / II.-T umožňujúca spoločné posedenie až 6/7 ľudí

• základom zostavy CARMEN II.-T sú 4 kreslá, trojmiestna lavica a rozkla-
dací stôl

• základom zostavy CARMEN I.-T je 6 kresiel a rozkladací stôl

• stôl s rozmermi 150/200 × 90 cm s otvorom pre slnečník

• skladacie kreslá s polohovateľnou opierkou chrbta a opierkami

• pohodlná trojmiestna lavica  
s opierkou chrbta

• vyrobené z dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

Zostava záhradného nábytku  
CALYPSO-T

Zostava záhradného nábytku  
ARIA-T

Zostava záhradného nábytku  
MOLLY II.

Zostava záhradného nábytku  
CARMEN I.-T/CARMEN II.-T

FARBA PODSEDÁKOV

FARBA POŤAHOV
V PREDAJI AJ ZOSTAVA SO 6 STOLIČKAMI

CARMEN I

CARMEN II

FARBA POŤAHOV

Záhradný nábytok

• zostava sa skladá zo 4 stoličiek a stola

• stôl 120 × 70 × 74 cm

• možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru

• skladacie, ergonomicky tvarované kreslá s opierkami 54 × 65 × 94 cm

• nosnosť stoličky 110 kg

vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

výplň stoličky z odolnej umelej textílie

možnosť dokúpenia podsedáku

určené pre vonkajšie aj vnútorné použitieurčené pre vonkajšie aj vnútorné použitie

• ošetrené olejovým náterom

•

•

•

•

•

•

• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
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• rozmery:  
120 × 70 × 74 cm

• doska stola  
s otvorom pre 
slnečník

• možnosť zloženia 
stola

• určené pre 
vonkajšie aj 
vnútorné použitie, 
ošetrené olejovým 
náterom 

• vyrobené z dreva 
tropickej akácie

• rozkladací  
záhradný stôl

• základné rozmer 
150 × 90 cm,

• po rozložení  
200 × 90 cm

• odporúčame 
kombinovať 
so 6 kreslami, 
prípadne 4 
kreslami a lavicou

• v rozloženom 
stave možno 
umiestniť do 
stredu stola 
slnečník

• prevedenie 
akácie

• určené pre 
exteriéry i interiéry

• rozmery:  
150 × 86 × 74 cm

• doska stola  
s otvorom pre 
slnečník

• možnosť zloženia 
stola 

• určené pre 
vonkajšie aj 
vnútorné použitie, 
ošetrené olejovým 
náterom

• vyrobené z dreva 
tropickej akácie

• obdĺžnikový stôl 
150 × 90 cm

• ideálne v 
kombinácii 
so 4 kreslami, 
prípadne 2 
kreslami a lavicou

• možnosť 
umiestnenia 
slnečníka

• vyrobené z dreva 
tropickej akácie

• určené pre 
exteriéry aj 
interiéry

• obdĺžnikový tvar
• rozmery:  

150/200  
× 90 x 75 cm

• ľahké rozkladanie 
aj skladanie, 
stabilná 
konštrukcia

• možnosť 
umiestnenia 
slnečníka

• vhodné pre 
vonkajšie aj 
vnútorné použitie

• vyrobené z dreva 
tropickej akácie

• dvojmiestna/ troj-
miestna záhradná 
lavica

• rozmery:  
122 × 57 × 85 cm / 
150 × 61 × 90 cm

• pohodlné sede-
nie, možnosť dok-
úpenia poťahov

• jednoduchá 
montáž

• určené pre exteri-
éry aj interiéry

• vyrobené z dreva 
tropickej akácie

Voliteľné  
príslušenstvo:
• poťahy rôznych 

farieb a vzorov

Záhradný stôl
FDZN 4011-T

Záhradný stôl
FDZN 4004-T

Záhradný stôl
FDZN 4017-T

Záhradný stôl
FDZN 4002-T

Záhradný stôl
FDZN 4104-T

Záhradná lavica
FDZN 4013-T/ 
FDZN 4006-T

• rozmery:  
54 × 65 × 94 cm

• nosnosť 110 kg  
v zloženom stave

• minimálne nároky na 
skladovanie

• možnosť dokúpenia 
podsedáku

• určené pre vonkajšie 
aj vnútorné použitie

• ošetrené olejovým 
náterom

• vyrobené z dreva 
tropickej akácie

• kvalitne spracované 
záhradné kreslo  
s rozmermi:  
74 × 58 × 105 cm

• možnosť nastavenia 
operadla do 5 polôh

• ergonomicky tvarova-
ný sedák a opierka

• kreslá, v zloženom sta-
ve minimálne nároky 
na skladovanie,

• možnosť dokúpenia 
poťahov

• vhodné pre vonkajšie 
aj vnútorné použitie

• vyrobené z dreva 
tropickej akácie

• nosnosť až 140 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych 

farieb a vzorov

• polohovateľné kreslo 
s lakťovými opierkami

• 5 polôh nastavenia 
sklonu chrbtovej 
opierky

• rozmery:  
71 × 56 × 108 cm

• vyrobené z akácie
• určené pre exteriéry 

aj interiéry
• balenie obsahuje 2 ks 

(uvedená cena je za 
balenie)

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych 

farieb a vzorov

• moderný dizajn, ergo-
nomické tvarovanie

• rozmery:  
182 × 54 × 63 cm

• po zložení úplne 
minimálne nároky na 
skladovacie priestory

• vhodné pre vonkajšie 
aj vnútorné použitie

• vyrobené z dreva 
tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:
• poťah zelené a kré-

mové farby

• polohovateľné lehát-
ko s rozmermi  
190 × 70 cm

• možnosť nastavenia 
uhla chrbtovej opi-
erky aj podpery na 
nohy

• vyrobené z dreva 
tropickej akácie

• určené pre exteriéry 
aj interiéry

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy zelenej  

a krémovej farby

Záhradné kreslo
FDZN 4201-T

Polohovacie kreslo
FDZN 4101-T

Polohovacie kreslo
FDZN 4001-T

Záhradné
ležadlo Adria
FDZN 4009-T

Záhradné
ležadlo Classic

FDZN 4007-T

Záhradný nábytok
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• luxusný set zložený zo 6 polohovateľných kresiel, stola so 
sklenenou doskou a slnečníka

• veľkosť stola: 150 × 96 × 71 cm, výplň čierne tvrdené sklo

• chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť do 5 polôh

• dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny umožňuje pohodlný 
posed aj bez podsedákov

• slnečník ø 3 m ovládaný kľučkou, možnosť nastavenia uhla 
sklonu

• poťah slnečníka zo 100% polyesteru 160 g/m2

• nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu

• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie

• zostava nábytku zložená zo 4 kresiel a stola

• stôl o rozmere: 150 × 96 × 71 cm s doskou z číreho 
tvrdeného skla

• rozmer kresiel: 55 × 77 × 92 cm

• výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie

• možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru  
v doske stola

• úplne bezúdržbový

• vhodný pre vonkajšie aj vnútorné použitie

• zostava zložená z 6 kresiel, stola a slnečníka

• stôl o rozmere: 150 × 96 × 71 cm s doskou z čierneho 
tvrdeného skla

• rozmer kresiel: 55 × 77 × 92 cm

• výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie

• slnečník ø 3 m, poťah polyester 160 g/m2

• ovládanie slnečníka kľučkou, možnosť nastavenia  
uhla sklonu

• tento nábytok nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu

• vhodný pre vonkajšie aj vnútorné použitie

Zostava záhradného nábytku  
MELISA DARK/LIGHT

Zostava záhradného nábytku  
ELLA

Zostava záhradného nábytku  
RUBY DARK/LIGHT

V PREDAJI AJ ZOSTAVA MELISA LIGHT

V PREDAJI AJ ZOSTAVA RUBY LIGHT

V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6 + 1, RONY I, RONY II

Po
d

st
av

ec FDZN 9012

NÁŠ TIP

Záhradný nábytok



• zostava kovového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola

• stôl o rozmere: 150 × 96 × 71 cm s doskou z číreho tvrdeného skla

• rozmer kresiel: 55 × 73 × 94 cm, výplň z umelej textílie

• možnosť umiestnenia slnečníka

• úplne bezúdržbový

•  vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie

Zostava záhradného nábytku
ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)
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• balkónový set sa skladá z 2ks stoličiek a stola

• materiál stoličky: oceľová konštrukcia

• výplň stoličky z odolnej umelej textílie

• rozmery stoličky: 57 × 47 × 76 cm (2 ks v balení)

• materiál stola: kovová konštrukcia

• doska stola z čierneho tvrdeného skla

• rozmery stola: 60 × 60 × 71 cm

• nosnosť stoličky: 100 kg

• prednosti výrobku: jednoduché skladovanie (možnosť zloženia)

• zostava kovového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola

• stôl o rozmere: 150 × 96 × 71 cm s doskou z číreho tvrdeného skla

• rozmer kresiel: 55 × 73 × 94 cm, výplň z umelej textílie

• možnosť umiestnenia slnečníka

• úplne bezúdržbový

• vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie

• luxusný set zložený zo 4 polohovateľných kresiel, stola s drevo-plasto-
vou doskou a hliníkovou konštrukciou

• rozmery stola: 150 × 90 × 74 cm

• chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť v 5 polohách

• dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny umožňuje pohodlné posedenie aj 
bez podsedákov

• nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu

• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie

• možnosť dokúpenia poťahov

Balkonový set
BELLA (FDZN 5002)

Zostava záhradného nábytku
ELLA DARK (FDZN 5030 + FDZN 5111)

Zostava záhradného nábytku
CHARLOTTE (FDZN 5050 + FDZN 5016)

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Záhradný nábytok

V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6 + 1 A TMAVÁ VARIANTA KRESIEL

V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6 + 1

V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6 + 1 A SVETLÁ VARIANTA

vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie

V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6 + 1 A SVETLÁ VARIANTA

dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny umožňuje pohodlné posedenie aj 

V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6 + 1
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• rozmery:  
150 × 96 × 71 cm

• doska stola  
z priehľadného 
tvrdeného skla

• možné kombinovať až 
so 6 stoličkami FDZN 
5010 a slnečníkom 
FDZN 5006/5007

• určené pre vonkajšie 
aj vnútorné použitie

• použité materiály 
nevyžadujú žiadnu 
údržbu

• polohovateľné kreslo  
s lakťovými opierkami

• 5 polôh nastavenia 
sklonu chrbtovej 
opierky

• rozmery:  
55 × 105 × 47 cm

• výplň z odolnej 
syntetické textílie

• vhodné na vonkajšie aj 
vnútorné použitie

• použité materiály 
nevyžadujú žiadnu 
údržbu

• rozmery:  
161 × 64 × 48/100 cm

• kvalitná oceľová 
konštrukcia vypletená 
syntetickou tkaninou

• možnosť nastavenia 
sklonu chrbtovej 
opierky

• sila nosných pro�lov: 
42 × 14 mm

• určené pre vonkajšie aj 
vnútorné použitie

• použité materiály 
nevyžadujú žiadnu 
údržbu

• luxusné záhradné 
kreslo z umelého 
rattanu

• výplň kresiel tvorí 
umelý rattan 

• opierky sú vyrobené  
z dreva tropickej 
akácie

• súčasťou podsedák 
ošetrený vodeodolnou 
impregnáciou

• rozmery kresiel:  
82 × 57 × 59 cm

• nosnosť kresiel 110 kg
• drevené súčasti sú 

ošetrené olejom

• luxusné ležadlo je 
vyrobené z umelého 
rattanu

• kovová konštrukcia
• rozmery: 

190 × 65 × 35 cm
• možnosť polohovania 

chrbta
• lehátko sa hodí pre 

vnútorné aj vonkajšie 
priestory, záhrady, 
terasy, zimné záhrady, 
balkóny...

• rozmery: 
55 × 59 × 93 cm

• oceľový rám
• prevedenie umelý 

rattan
• farba čierna
• vhodné pre vonkajšie 

aj vnútorné použitie
• bezúdržbová
• nosnosť do 120 kg

• kvalitný záhradný stôl 
z umelého rattanu a 
dreva

• pevná oceľová 
konštrukcia

• oceľový rám stola je 
potiahnutý umelým 
rattanom

• doska stola je 
vyrobená z dreva 
tropickej akácie

• rozmer stola:  
150 × 90 × 74 cm

• drevené súčasti sú 
ošetrené olejom

• rozmery:  
150 × 96 × 71 cm

• doska stola z čierneho 
tvrdeného skla

• možné kombinovať až 
so 6 stoličkami FDZN 
5010 a slnečníkom 
FDZN 5006/5007

• určené pre vonkajšie 
aj vnútorné použitie

• použité materiály 
nevyžadujú žiadnu 
údržbu

• kvalitný záhradný stôl 
z umelého rattanu 
a skla

• oceľová konštrukcia
• oceľový rám stola je 

potiahnutý umelým 
rattanom

• doska stola  
z priehľadného 
tvrdeného skla

• rozmer stola: 
145 × 85 × 72 cm

• rozmery: 
55 × 77 × 92 cm

• výplň z odolnej umelej 
syntetické textílie

• vhodné pre vonkajšie 
aj vnútorné použitie

• bezúdržbová
• nosnosť do 120 kg

• rozmery: 
55 × 73 × 94 cm

• výplň z odolnej umelej  
syntetickej textílie

• vhodné pre vonkajšie 
aj vnútorné použitie

• bezúdržbová
• nosnosť do 120 kg

• rozmery: 
55 × 73 × 94 cm

• výplň z odolnej umelej 
syntetickej textílie

• vhodné pre vonkajšie 
aj vnútorné použitie

• bezúdržbová
• nosnosť do 120 kg

Kovový stôl so
sklenenou doskou 

FDZN 5020

Polohovacie kreslo
FDZN 5016

Záhradné ležadlo
FDZN 8012

Záhradné kreslo
FDZN 6010-PR

Záhradné ležadlo
z umelého rattanu 

FDZN 6007-PR

Záhradné kreslo
z umelého rattanu 

FDZN 6002-PR

Záhradný stôl
FDZN 6030-PR

Kovový stôl so
sklenenou doskou  

FDZN 5030

Záhradný stôl
z umelého rattanu

FDZN 6005-PR

Kovová stolička
FDZN 5010

Kovová stolička
FDZN 5112

Kovová stolička
FDZN 5111

• dizajnový záhradný stôl
• rozmery:  

150 × 90 × 74 cm
• konštrukcia: hliník
• doska: drevo-plast
• určený pre vonkajšie 

aj vnútorné použitie; 
bezúdržbový

• čierny

Kovový stôl
FDZN 5050

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

Záhradný nábytok
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• záhradný nábytok z umelého rattanu

• set sa skladá z dvoch kresiel, pohovky a stolíka s 
doskou z tvrdeného skla

• rozmery kresiel: 82 × 57 × 59 cm

• rozmery pohovky: 127 × 73 × 78 cm

• rozmery stolíka: 48 × 76 × 44 cm

• súčasťou zostavy sú biele, vodeodolné poťahy

• hrúbka poťahov 5 cm, pevný polyester 180 g/m2

Zostava záhradného nábytku
EVA

• luxusný záhradný nábytok z umelého rattanu

• set sa skladá zo 4 kresiel a stola

• oceľový rám stola je potiahnutý umelým rattanom

• doska stola je vykonaná z dreva tropickej akácie

• rozmery stola: 150 × 90 × 74 cm

• výplň kresiel tvorí umelý rattan

• opierky z dreva tropickej akácie

• súčasťou podsedáky ošetrené vodeodolnou impreg-
náciou

• rozmery kresiel: 82 × 57 × 59 cm

• nosnosť kresiel: 110 kg

• drevené súčasti sú ošetrené olejom

Zostava záhradného nábytku
ANGELA

• dizajnový záhradný box z umelého rattanu

• jednoduchá manipulácia

• oceľový rám

• farba: čierna

• polyesterová podšívka

• vhodný na ukladanie poťahov, záhr. nábytku  
a náradia

• rozmery: 126 × 50 × 60 cm

Zostava záhradného nábytku
RACHEL

• dizajnový záhradný box z umelého rattanu

• jednoduchá manipulácia

• oceľový rám

• farba: čierna

• polyesterová podšívka

• vhodný na ukladanie poťahov, záhr. nábytku a náradia

• rozmery: 126 × 50 × 60 cm

Úložný box FDD 1100 PR

• luxusný záhradný nábytok z umelého rattanu

• set sa skladá zo 4 kresiel a stola

• oceľový rám stola je potiahnutý umelým rattanom

• doska stola je vykonaná z dreva tropickej akácie

• rozmery stola: 150 × 90 × 74 cm

• výplň kresiel tvorí umelý rattan

• opierky z dreva tropickej akácie

• súčasťou podsedáky ošetrené vodeodolnou impreg
náciou

• rozmery kresiel: 82 × 57 × 59 cm

nosnosť kresiel: 110 kg

Zostava záhradného nábytku

V PREDAJI AJ ZOSTAVA 6 + 1 REBECCA

• luxusná zostava z umelého rattanu

• vode odolné poťahy súčasťou - v krémovej farbe

• 4× sedací vankúš + 3× zadný vankúš + 2× dekoračný 
vankúšik

• rozmery zadnej sedacej súpravy: 128 × 74 × 69 cm

• rozmery lehátka: 128 × 71 × 69 cm

• stôl s tvrdeným sklom

• rozmery stola: 62 × 62 × 35 cm

• zostava sa hodí pre vnútorné aj vonkajšie priestory, 
záhrady, terasy, zimné záhrady...

Záhradná zostava z umelého rattanu 
SOPHIE

V PREDAJI TIEŽ S TMAVÝMI VANKÚŠMI

Záhradný nábytok
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• luxusný slnečník s drevenou konštrukciou
• priemer: 3 m
• impregnovaná tkanina
• farba zelená/krémová
• priemer tyče: 3,5 cm
• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
• ošetrené olejovým náterom
• vyrobené z dreva tropickej akácie

• podstavec pre slnečník z umelej živice
• priemer stojanu: 44,5 cm
• celková výška stojanu: 32,5 cm
• hmotnosť: 12 kg
• variabilný priemer otvoru pre slnečník 

32/38/48 mm

• priemer: 3 m

•  čierny/béžový poťah zo 100% polyesteru 
160 g/m2

• ovládanie pomocou kľučky

• možnosť nastavenia uhla sklonu

• priemer tyče: 3,8 cm

• určené pre vonkajšie použitie

• materiál: kov

FDZN 5007

FDZN 5006

Slnečník
FDZN 5103

Slnečník 
FDZN 4014/4015

Stojan slnečníka 
FDZN 9012

Slnečník
FDZN 5105

Slnečník
FDZN 5006/5007

Slnečník
FDZN 5107

• priemer: 3 m

• krémový poťah z 100% polyesteru 160 g

• ovládanie pomocou kľučky

• možnosť nastavenia uhla sklonu

• priemer tyče: 3,8 cm

• pre vonkajšie použitie

• priemer: 3 m

• šedý poťah z 100% polyesteru 160 g

• ovládanie pomocou kľučky

• možnosť nastavenia uhla sklonu

• priemer tyče: 3,8 cm

• pre vonkajšie použitie

• rozmery poťahu: 3 × 3 m

• svetlo šedý poťah z 100% polyesteru  
160 g

• ovládanie pomocou kľučky

• možnosť nastavenia uhla sklonu

• priemer tyče: 3,8 cm

• pre vonkajšie použitie

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Slnečníky

FDZN 4015

FDZN 4014
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Hojdačka
FDZN 5205

•  záhradná hojdačka pre 2 osoby

• konštrukcia: kovová s práškovým 
lakovaním

• podsedák: vodeodolná textília

• nosnosť: 240 kg

• rozmery: 108 × 162 × 155 cm

• strecha hojdačky je z polyesteru

• 160 g/m2

NOVINKA

Záhradný altánok
FDZN 7005

• kovový záhradný altánok so strieškou

• rozmery: 3 × 3 m

• konštrukcia: oceľ s práškovým lakovaním 
proti korózii

• konštrukcia strechy: oceľová rebrá

• poťah strechy je z polyesteru 180 g/m2

• vhodné pre každú záhradu

NOVINKA

Hojdačky, altánky

Hojdačka
FDZN 5207

• štýlová a pohodlná záhradná hojdačka 
pre 3 osoby

• konštrukcia: kovová s práškovým 
lakovaním

• rozmery: 200 × 120 × 164 cm

• hojdačku možné rozložiť do polohy na 
ležanie

• pohodlný polstrovaný sedák

• sedadlo a vodeodolné poťahy zo 180 g 
polyesteru

NOVINKA

Záhradný altánok
FDZN 7010

• kovový záhradný altánok so strieškou

• rozmery: 3 × 3 m

• konštrukcia: oceľ s práškovým lakovaním 
proti korózii

• konštrukcia strechy: oceľová rebrá

• poťah strechy je z polyesteru 180 g/m2

• vhodné pre každú záhradu

• súčasťou balenia sú aj bočnice pre 
ochranu proti vetru a hmyzu

NOVINKA

• kovový záhradný altánok so strieškou

• rozmery: 3 × 3 m

• konštrukcia: oceľ s práškovým lakovaním 
proti korózii

• konštrukcia strechy: oceľová rebrá

• poťah strechy je z polyesteru 180 g/m

• vhodné pre každú záhradu

NOVINKA
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Integrovaný  
zapaľovací  

systém
Grily FIELDMANN 

sú vybavené 
systémom IZS. 
Zapáľte svoj 
gril otočením 
regulátora...

Teplota pod 
kontrolou

Vstavaný 
teplomer Vám 
zaistí perfektne 

prepečené 
pokrmy  

a teplotu stále 
pod kontrolou.

Jednoduchá
manipulácia
Väčšina našich 
grilov disponuje 

kolieskami 
pre ľahšiu 

manipuláciu po 
Vašej záhrade, 

či terase.

Miesto pre
príslušenstvo

Vyššia rada 
grilov FIELDMANN 
myslí aj na Vaše 

príslušenstvo. 
Odložte si svoje 

náradie na 
integrované 

háčiky.

PLYNOVÉ

UHLIE

ELEKTRICKÉ

NA DREVENÉ
A GRILY

Grilovanie

UHLIE
NA DREVENÉNA DREVENÉ

A GRILY

Príprave jedla v kuchyni obvykle 
venujeme dosť času. A ako sa 
vonku oteplí, trávime tento čas 
radšej mimo dom a naplno si 
užívame krásne počasie. Ideá-
lne je teda presunúť aj varenie 
von a na záhrade nielen odpo-
čívať či stolovať, ale tiež si jedlo 
pripravovať. 

FIELDMANN ponúka široký výber grilov, 
nielen na drevené uhlie, vrátane príslu-
šenstva k nim, ale od minulého roka tiež 
grily plynové.

S plynovým grilom môžete začať grilo-
vať takmer okamžite: Jedným tlačid-
lom gril sprevádzkujete, výkon možno 
ľahko a presne regulovať. Manipulácia 
je oproti grilom na drevené uhlie po-
hodlnejšia, úplne odpadá skladovanie 
dreveného uhlia. Grilom na drevené 
uhlie naopak nahráva nezameniteľná 
chuť a vôňa pokrmov, ktoré možno 
dosiahnuť jedine prípravou nad dreve-
ným uhlím, prípadne drevom. 

Grily na drevené uhlie s kompaktnými 
rozmermi ľahko uložíte do auta alebo 
dokonca do batohu pripraveného na 
víkendové kempovanie, navyše ich 
kúpa výrazne nezaťaží ani vašu peňa-
ženku. Väčšie typy grilov oceníte, keď 
k stolu pozvete početnejšiu spoločnosť 
alebo keď chcete pokrmy tiež zaúdiť.
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Elektrický gril
FZG 2005

Plynový gril
FZG 3102

Plynový gril
FZG 3010

Plynový gril
FZG 3005

Plynový gril
FZG 3003

Plynový gril
FZG 3013

• príkon: 1 600 W
• rozmery grilu: 98 × 64,5 × 62 cm
• nepriľnavá plocha - zdravé grilovanie
• ľahké čistenie
• plynulá regulácia teploty
• stojan na korenie a ďalšie ingrediencie
• odkvapkávacia nádobka
• grilovanie na stojane (stabilný ľahko 

odnímateľný stojan)
• použitie tiež ako samostatný stolný gril
• hmotnosť: 7 kg

• rozmery grilu: 110 × 57 × 112 cm

• 2× hlavný horák (6 kW)

• grilovacia plocha: 48 × 42 cm

• zapaľovanie: integrovaný systém

• grilovacia výška: 86 cm

• nerezový kontrolný panel a rukoväť

• teplomer

• kolieska pre ľahšiu manipuláciu

• rozmery grilu: 107 × 53 × 110 cm

•  3× hlavný horák a 1× bočný horák  
(11,7 kW)

• zapaľovanie: integrovaný systém

• grilovacia plocha: 50,5 × 39 cm

• grilovacia výška: 86 cm

• liatinový rošt

• teplomer

• kolieska pre ľahšiu manipuláciu

• rozmery grilu: 122 × 57 × 112 cm

• 3× hlavný horák (9 kW)

• zapaľovanie: integrovaný systém

• grilovacia plocha: 60 × 42 cm

• grilovacia výška: 86 cm

• nerezové časti: veko, madlo, dvierka

• rošt a doska: liatinové

• teplomer

• 4× kolieska s brzdou pre ľahšiu  
manipuláciu

• rozmery grilu: 107 × 53 × 110 cm

• 3× hlavný horák (8,1 kW)

• zapaľovanie: integrovaný systém

• grilovacia plocha: 49,5 × 36 cm

• grilovacia výška: 86 cm

• liatinový rošt

• sklopné bočné stolíky

• teplomer

• kolieska pre ľahšiu manipuláciu

• rozmery grilu: 122 × 57 × 112 cm

• 3× hlavný horák a 1× bočný horák  
(11,5 kW)

• zapaľovanie: integrovaný systém

• grilovacia plocha: 60 × 42 cm

• grilovacia výška: 86 cm

• nerezový kontrolný panel a madlo

• rošt a doska: liatinový

• teplomer

• 4× kolieska s brzdou pre ľahšiu 
manipuláciu

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

Grilovanie
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• ohnisko na drevo

• priemer nádoby: ø 75 cm

• priemer ohniska: ø 51 cm

• hrúbka plechu: 0,8 mm

• odolný náter proti vysokým 
teplotám

• stabilný podstavec

• rozmery grilovacej nádoby: 
37 cm

• grilovacia plocha: ø 35 cm

• grilovacia výška: 30 cm

• pochrómovaný grilovací rošt

• kryt

• rozmery grilu: ø 26 cm,

• výška: 12,5 cm

• rozmery ohniska: ø 25 cm

• termo taška s rozmermi: 
29,5 × 18,5 cm na chladenie 
nápojov

• chrómovaný rošt

• prenosný

• rozmery grilovacej nádoby: 
ø 41,5 cm

• grilovacia plocha: ø 41 cm

• grilovacia výška: 58 cm

• grilovací rošt: 41 × 0,5 cm

• chrómované grilovacie rošty

• kryt

• ohnisko na drevo

• priemer: 54,5 cm

• výška roštu od zeme: 25 cm

• odolný náter proti vysokým 
teplotám

• sieťový poklop proti 
odlietavaniu drobných 
uhlíkov

• rozložiteľné nohy pre úsporné 
skladovanie

• obal pre manipuláciu a 
skladovanie

• rozmery grilu: ø 35,5 cm

• rozmery ohniska: ø 34 cm

• výška grilovacej plochy:  
22 cm

• chrómovaný rošt

• veko

• rozmery grilovacej nádoby: 
36,5 cm

• grilovacia plocha: ø 34 cm

• grilovacia výška: 28 cm

• chrómový grilovací rošt

• veko

Ohnisko  
FZG 1010

Gril na drevené uhlie 
FZG 1103B

Cestovný gril
na drevené uhlie 

FZG 1003

Záhradný gril
na drevené uhlie  

FZG 1009

Ohnisko  
FZG 1020

Stolný gril na
drevené uhlie  

FZG 1000/FZG 1000G

Stolný gril na
drevené uhlie  

FZG 1102 G 

NOVINKA

Gril na drevené uhlie

Grilovanie
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• rozmery grilu: ø 57 × 20 cm

• výška grilovacej plochy:  
68 cm

• veľkosť grilovacej plochy:

• ø 54,5 cm

• chrómovaný rošt

• veko

• rozmery: 126 × 62 × 90 cm

• grilovacia plocha: ø 54 cm

• grilovacia výška: 77 cm

• grilovací rošt, ohrievací rošt

• pochrómované grilovacie 
rošty

• odkladacie pulty

• kryt

• teplomer

• rozmery grilu: 76 × 42 cm

• rozmery ohniska: 71 × 38 cm

• výška grilovacej plochy:  
78 cm

• rozmery roštu:  
72 × 42 × 0,4 cm

• rozmery ohrievacieho roštu: 
68 × 20 × 0,4 cm

• chrómovaný rošt

• veko

• teplomer

• rozmery grilovacej nádoby: 
61 × 45,5 cm

• grilovacia plocha:  
55,6 × 41,5 cm

• grilovacia výška: 78 cm

• 2× grilovací rošt: 
27,8 × 41,5 × 0,5 cm

• ohrievací rošt: 53,5 × 24 cm

• pochrómované grilovacie

• rošty • veko 

• teplomer

• rozmery: 71 × 74 × 97,3 cm

• grilovacia plocha: ø 57 cm

• grilovacia výška: 80,5 cm

• grilovací rošt, ohrievací rošt

• pochrómované grilovacie 
rošty

• smaltový povrch

• kryt

Záhradný gril
na drevené uhlie  

FZG 1004

Záhradný gril
na drevené uhlie  

FZG 1014

Záhradný gril
na drevené uhlie

FZG 1007

Záhradný gril
na drevené uhlie 

FZG 1008

Záhradný gril
na drevené uhlie  

FZG 1013

Záhradný gril

Grilovanie
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• dĺžka: 36 cm

• 3 v 1

• škrabka

• oceľová kefa

• brúsna hubka

• dĺžka: 30 cm

• oceľová kefa

• oválna
• rozmery:  

50 × 19,5 × 8,5 cm

• napätie:  
230 V/50 Hz, 
800 W

• nerezová žha-
viaca

• špirála

• dĺžka kábla: 1,5 m

• 3 ks grilovacieho 
náradia

• vidlička, obra-
cačka, kliešte

• dľ. 38,5-39,5 cm
• bambusové 

rukoväte

• nerez

• 3 ks grilovacieho 
náradie

• lopatka, vidlička, 
kliešte

• gumové ruko-
väte,

• nerez

• dĺžka: 43,5-46 cm

• rozmery: 
ø 80 × 75 cm

• nepremokavý 
materiál

• pre modely:  
FZG 1004, 1013

• rozmery: 
110 × 55 × 110 cm

• nepremokavý 
materiál

• pre modely: 
FZG 1008, 3102, 
3003, 3010

• 5 ks grilovacieho 
náradie

• lopatka, vidlička, 
nôž, kliešte, 
štetec

• nerez

• sada náčinia na 
grilovanie 3 ks

• grilovacia vid-
lička, lopatka, 
kliešte

• dĺžka: 35 cm

• hliníkový kufrík

• rozmery kufríka: 
37 × 10 × 8 cm

• 4 ks grilovacieho 
náradia

• lopatka, vidlička, 
kliešte, štetec

• plastové  
rukoväte,

• nerez

• dĺžka: 40-42 cm

• dĺžka: 30 cm

• oceľová kefa

• oválna

•  rozmery: 
19,5 × 30,5 cm

• vykurovacia 
mriežka

• bezpečnostná 
bočná rukoväť

Kefa
na čistenie grilu

FZG 9003

Kefa
na čistenie grilu

FZG 9013

Elektrický
podpaľovač
uhlia a brikiet

FZG 9001-E

Sada
grilovacieho

náradia
FZG 9018

Sada
grilovacieho

náradia
FZG 9017 Obal na gril

FZG 9052

Sada
grilovacieho

náradia
FZG 9016 Obal na gril

FZG 9051

Sada
grilovacieho

náradia
FZG 9014

Sada
grilovacieho

náradia
FZG 9015

Kefa
na čistenie grilu

FZG 9012

Podpaľovač
dreveného uhlia  

FZG 9000 U

bezpečnostná 
bočná rukoväť

grilovacieho

bezpečnostná 
bočná rukoväť

Sada
grilovacieho

náradia

bezpečnostná 
bočná rukoväť

Sada
grilovacieho

bočná rukoväťbočná rukoväťbočná rukoväť

Sada

SadaSadaSadaSadaSada

Obal na gril
FZG 9050

Obal na gril
FZG 9051

Obal na gril

NOVINKA NOVINKANOVINKA

Sada

Grilovanie

• rozmery: 
130 × 62 × 115 cm

• nepremokavý 
materiál

• pre modely: 
FZG 3005, 3013



+ AKU NÁRADIE
ELEKTRICKÉ

VYBAVENIE DIELNE

Bez základných nástrojov  
a náradia sa nezaobíde 
žiadna domácnosť a dielňa už 
vôbec nie. Či už ste zapálený 
kutilovia alebo len chcete 
byť pripravený na nutné 
domáce opravy, so značkou 
FIELDMANN si zaobstaráte 
kvalitné, funkčné výrobky. 
Náradie FIELDMANN spája 
spoľahlivosť, bezpečnosť 
aj jednoduché ovládanie. 
Vyniká premyslenými 
ergonomickými tvarmi, čím 
je dosiahnutý maximálny 
komfortu pri práci.
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Dielňa



AKU
NÁRADIE
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Až za roh
AKU skrutkovač 

FDS 10155-A 
dodávame 
s ohybným 

nástrojovým 
bovdenom pre 

prácu  
v miestach, kde 

nie je dosť miesta.

Pod kontrolou
Vďaka LED 

kontrolkám stavu 
batérie budete 
vždy vedieť, za 
ako dlho bude 

treba akumulátor 
nabiť.

Malá, ale 
výkonná

Modelová rada 
FDV 10252/10253 

je dodávaná  
s extrémne malou, 

ale výkonnou 
12V batériou, 

ktorá je navyše 
dodávaná  

v balení rovno po 
2 kusoch.

100 %

Kapacita

1 mesiac 6 mesiacov
Čas

Ostatné batérie

Li-Ion

50 %

Stabilita
bez pamäťového efektu

Aku náradieDielňa

O výkonnosť aj tichý chod AKU 
náradia sa starajú moderné 
akumulátory zaisťujúce 
slobodu pri práci bez starosti 
o dĺžku predlžovacieho kábla 
a dostupnosť zásuvky. S AKU 
náradím môžete upevniť 
konzolu na záclonu ihneď, 
bez hľadania a naťahovania 
predlžovacieho kábla, ktorý 
vám navyše nebude pri práci 
prekážať.

Vďaka nezávislosti od elektrickej 
zásuvky umožňuje AKU náradie 
FIELDMANN tiež prácu v exteriéri 
a na ťažko prístupných miestach. 
Ľahkosť a jednoduchosť ovládania 
dovoľuje pustiť sa do náročnejšej 
práce aj laikom. 

Zmontovanie nábytku alebo naopak 
jeho rozmontovanie je úlohou 
predovšetkým pre akumulátorové 
skrutkovače. Niektoré modely 
môžete z tzv. pištoľového držania 
prenastaviť do horizontálnej polohy 
vzhľadom k hlavici skrutkovača. 
Pripravíte si tak rovný nástroj, ktorý 
vás nenechá v úzkych, ani keď 
sa potrebujete dostať do horšie 
prístupných užších priestorov.

V ponuke tiež 5 AKU 
strojov ručného 
náradia v rámci 

programu  
FAST POWER 20V, 

str. 4-7

Integrované 
LED svetlo 

AKU rada 
FIELDMANN 

je vybavená 
vstavanými LED 

svetlami pre 
pohodlnejšiu 

prácu.

O výkonnosť aj tichý chod AKU 
náradia sa starajú moderné 
akumulátory zaisťujúce 
slobodu pri práci bez starosti 
o dĺžku predlžovacieho kábla 
a dostupnosť zásuvky. S AKU 
náradím môžete upevniť 
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Bohaté príslušenstvo
Vybrané výrobky AKU radu 

FIELDMANN dodávame  
s bohatým príslušenstvom.

• Li-Ion 14,4 V 2 000 mAh
• 2 rýchlosti: 

0-400/0-1 400 ot./min.
• krútiaci moment 35 Nm
• krútiaci moment: 18 + 1 + 1
• príklep
• 13 mm rýchloupínacie skľučo-

vadlo s brzdou
• LED osvetlenie
• doba nabíjania 1-1,5 h
súčasťou balenia:
• 9 ks vrtákov do muriva
• 30 ks bitov 25 mm
• 3 ks bitov 75mm
• 1 ks nadstavca na bity
• 1 ks skrutkovača
• 4 ks nástrčkových hlavíc

• Li-Ion 12 V 1 300 mAh
• 2 rýchlosti: 

0-400/0-1 350 ot./min.

• krútiaci moment 25 Nm

• 17 stupňov krútiacich momen-
tov a 1 stupeň pre vŕtanie

• 3 stupňová LED indikácia 
nabitia batérie

• LED osvetlenie

• doba nabíjania 3-5 h
• rýchloupínacie skľučovadlo

• max. priemer vŕtania 10 mm

• hmotnosť: 1,05 kg

• Li-Ion 14,4 V 1500 mAh
• 2 rýchlosti:  

0-400/0-1 400 ot./min.

• krútiaci moment 30 Nm

• krútiaci moment: 18 + 1 + 1

• LED osvetlenie

• maximálny priemer vŕtania 
10 mm

• hmotnosť: 1,2 kg

AKU vŕtačka
FDV 10352-55AR

AKU vŕtačka
FDV 10201-A

AKU vŕtačka
FDV 10301-A

PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

Aku náradie Dielňa

PRAKTICKÝ KUFRÍKPRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

• 3,6 V 1300 mAh Li-ion 
batéria

• voľnobežné otáčky: 
230 ot./min.

• krútiaci moment 3,5 Nm
• stupne krútiacich 

momentov: 6 + 1
• LED svetlo + svietidlo
• 90° otočná rukoväť
súčasť balenia:
• 8 ks 1/4“ hlavíc
• 32 ks bitov
• 2 ks vrtákov
• 1 ks magnetický držiak 

bitov
• 1 ks spojovací hriadeľ
• 1 ks adaptér hlavica

• Li-Ion 12 V 1300 mAh
• 2 rýchlosť:  

0-350/0-1350 ot./min.

• krútiaci moment: 22 + 1

• 10 mm rýchloupína-
cie skľučovadlo

• LED osvetlenie
súčasť balenia:
• 6 ks vrtákov

• 6 ks bitov

• 1 ks nadstavec bitov

• náhradná batérie 
ZADARMO

• 3,6 V 1300 mAh Li-ion 
batéria

• voľnobežné otáčky: 
180 ot./min.

• stupne krútiacich 
momentov: 6 + 1

• LED osvetlenie

• indikátor nabitia 
batérie

• 90° otočná rukoväť

• 14,4 V Li-Ion batéria 1 300 mAh
• 2 rýchlosti: 

0-400/0-1500 ot./min.

• stupne krútiacich 
momentov: 15 + 1

• rýchloupínacie skľučovadlo 
10 mm

• USB port - funkcie power banky

• 3-stupňová LED indikácia 
nabitia batérie

• LED osvetlenie

• 3,6 V 1300 mAh Li-ion 
batéria

• voľnobežné otáčky: 
220 ot./min.

• hlavica sa 6timy bity

• LED osvetlenie

• indikátor nabitia 
batérie

• 90° otočná rukoväť

• ergonomická rukoväť

• 3,6 V 800 mAh Li-ion 
batéria

• voľnobežné otáčky: 
280 ot./min.

• prepínač smeru 
otáčok

• doba nabíjania 1 h 
pomocou USB kábla

• LED osvetlenie
• nízka hmotnosť:  

0,16 kg

AKU skrutkovač
FDS 10155-A

AKU vŕtačka
FDV 10252-A/53-A

AKU skrutkovač
FDS 10101-A

AKU vŕtačka
FDV 10351-A

AKU skrutkovač
FDS 10102-AAKU skrutkovač

FDS 10103-A

NOVINKA

NOVINKA

AKU skrutkovačAKU skrutkovač

Powerbanka

AKU skrutkovač
FDS 10155-A

AKU skrutkovač
FDS 10102-A

NOVINKA
AKU skrutkovač AKU skrutkovač

PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

príklep
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Laserový
pohľad

Nová rada 
rezných nástrojov 

je vybavená 
laserom pre 

presnejšie rezanie. 
V mori prachu už 
svoju čiaru vždy 

nájdete.

Vydrží všetko
Zbúrajte 

múr, otlčte 
obkladačky... 

Rotačné kladivá 
FIELDMANN 
disponujú 
odolnou 

konštrukciou.

Bezpečnosť
Kladieme dôraz 
na bezpečnosť 

pri práci. 
Ručné náradie 

je vybavené 
množstvom 

bezpečnostných 
prvkov.

Nástavce
Vyberte ten 

pravý. Nielen 
teplovzdušné 
pištole majú 

niekoľko 
druhov 

nástavcov.

NÁRADIE
ELEKTRICKÉ

Elektrické náradie

NÁRADIE

rezných nástrojov 

presnejšie rezanie. 
V mori prachu už 
svoju čiaru vždy 

Ponuka elektrického ručného náradia FIELDMANN pokrýva nára-
die pre opravy a rekonštrukcie, stavbu aj dielňu - od vŕtačiek, cez 
rotačné kladivá, brúsky a píly, až po hoblík, multifunkčné náradie 
a modelárske brúsky.  

Elektrické ručné náradie FIELDMANN je určené všetkým, ktorí hľa-
dajú pre prácu v dielni a okolí domu spoľahlivé, a pritom cenovo 
dostupné vybavenie. Spája pokrokové technické riešenia  
s mimoriadnym komfortom pre užívateľov. Medené vinutia moto-
rov predĺžia životnosť náradia. Výhodou pri prenášaní a ukladaní 
náradia sú praktické kufríky.

S ručným priťahovaním skrutiek a pribíjaní klincov 
dnes nevystačíte v domácnosti a už vôbec nie v dielni. 
Občas je skrátka nutné využiť mechanickú silu strojov. 
Tam, kde je k elektrickej energii dobrý prístup, si pre 
jeho vyšší výkon, neklesajúcu silu a neobmedzenú 
výdrž, kutilovia tradične volia elektrické ručné náradie.

Dielňa
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• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 500 W

• rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm

• rýchlosť bez zaťaženia: 0-3 000 ot./min.

• vŕtanie alebo príklepové vŕtanie

• regulácia rýchlosti otáčok

• bočná ergonomická rukoväť

• komfortné ovládacie spínače

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 1 050 W

• rýchlosť bez zaťaženia: 0-1050 ot./min.

• sila úderu: 0-5200 úderov/min., 2,8 J

• max. vŕtanie: 
betónu 26 mm, kovu 13 mm,  
dreva 42 mm

• 3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov
• 1 skľučovadlo
• SDS-PLUS systém

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 710 W

• rýchlosť bez zaťaženia: 0-2800 ot./min.

• veľkosť skľučovadla: 13 mm

• možnosť vŕtania a príklepového vŕtania

• možnosť regulácie rýchlosti

• bočná rukoväť a hĺbkový doraz

• napätie: 220 V/50 Hz

• príkon: 1 500 W

• rýchlosť bez zaťaženia: 0-880 ot./min.

• sila úderu: 0-4250 úderov/min., 5,5 J

• max. vŕtanie: 
betónu 32 mm, kovu 13 mm, 
dreva 40 mm

• 3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov
• SDS-PLUS systém

• hmotnosť: 4,9 kg

• napätie: 230 V / 50 Hz

• príkon: 750 W

• rýchlosť bez zaťaženia: 0-2800 ot./min.

• rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm

• bezkľúčové skľučovadlo

• možnosť vŕtania a príklepového vŕtania

• možnosť regulácie rýchlosti

• bočná rukoväť a hĺbkový doraz

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 1300 W

• SDS-Max

• sila úderu: 0-3600 úderov/min., 15 J
• 1 ks jednobodový sekáč 18 × 320 mm
• 1 ks plochý sekáč
• 18 × 320 mm

Príklepová vŕtačka
FDV 200501-E

SDS vŕtačka/vŕtacie kladivo 
FDV 211050-E

Príklepová vŕtačka
FDV 200711-E

Rotačné kladivo  
FDV 201502-E

Príklepová vŕtačka
FDV 200751-E

Búracie kladivo
FDBK 201301-E

Príklepová vŕtačka

PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

Elektrické náradie

vodováha

Dielňa

pneumatický príklep

pneumatický príklep

kovové skľučovadlo

SDS
PLUS

SDS
MAX
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• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 900 W

• rýchlosť bez zaťaženia: 
11 000 ot./min.

• priemer kotúča: 125 mm

• bočná rukoväť a kľúč

• medené vinutie motora

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 800 W

• otáčky motora bez zaťaženia: 
4 500 ot./min.

• bočná ergonomická rukoväť

• priemer kotúča: 140 mm

• medené vinutie motora

Obsah balenia:
• pravouhlý držiak vzdialenosti 

rezu, 1 ks rezného kotúča

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 1400 W

• rýchlosť bez zaťaženia: 
4000-8600 ot./min.

• priemer kotúča: 150 mm

• bočná rukoväť a kľúč

• medené vinutie motora

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 1300 W

• otáčky motora bez zaťaženia

• 4500 ot./min. 

• bočná ergonomická rukoväť

• priemer kotúča: 185 mm

• robustné hliníkové telo

• AC laser pre presnejšie rezanie

Obsah balenia:
• pravouhlý držiak vzdialenosti 

rezu, 1 ks rezného kotúča

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 1 200 W

• otáčky motora bez zaťaženia: 
12 000 ot./min.

• bočná ergonomická rukoväť 
nastaviteľná do 3 polôh

• priemer kotúča: 125 mm

• medené vinutie motora

• 1 ks brúsneho kotúča  
súčasťou balenia

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 1 300 W

• otáčky motora bez zaťaženia: 
4 700 ot./min.

• bočná ergonomická rukoväť

• priemer kotúča: 185 mm

• robustné hliníkové telo

Obsah balenia:
• kotúčová píla, pravouhlý 

držiak vzdialenosti rezu, 1 ks 
rezného kotúča

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 2 200 W

• otáčky motora bez zaťaženia: 
6 000 ot./min.

• bočná rukoväť nastaviteľná 
do 3 polôh

• priemer kotúča: 230 mm

• medené vinutie motora

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 800 W

• max hĺbka rezu: 80-100 mm

• otáčky motora bez zaťaže-
nia: 2 800 ot./min.

• ergonomická rukoväť

• AC laser + LED svetlo

Obsah balenia:
• pravouhlý držiak vzdialenosti 

rezu, 2 ks pílových listov, kufrík

Uhlová brúska
FDB 200901-E

Kotúčová píla
FDK 200802-E

Uhlová brúska
FDB 201401-E

Kotúčová píla 
FDK 201302-E

Uhlová brúska
FDB 201201-E

Kotúčová píla
FDK 201301-E

Uhlová brúska
FDB 202201-E

Priamočiara píla
FDP 200805-E

PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

NOVINKANOVINKA

Dielňa Elektrické náradie
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• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 200 W

• rýchlosť bez zaťaženia: 
7000- 12 000 ot./min.

• regulácia výkonu (1-5)

• 3 výmenné dosky:
122 mm

150 × 150 × 100 mm

184 × 92 mm

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 150 W

• rýchlosť bez zaťaženia: 
11 000 ot./min.

• brúsna plocha: 
198 × 90 mm

• medené vinutie motora

• ergonomická rukoväť

• farebné/transparent-
né s priemerom  
7 a 11 mm

pre FDTP 2020-E (7 mm):

• FDTP 9020 tavné 
tyčinky trans.

• FDTP 9021 tavné 
tyčinky fareb.

• pre FDTP 2010-E (11 mm):

pre FDTP 9100 tavné 
tyčinky trans.

• FDTP 9101 tavné tyčinky 
fareb.

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 300 W

• otáčky naprázdno 
10 000-18 500 ot./min.

• premenné otáčky 
rezanie, brúsenie, 
zoškrabovanie atď.

Obsah balenia:
• 11 ks príslušenstva, 

kufrík

• napätie: 220 V/50 Hz

• príkon: 170 W

• rýchlosť bez zaťaženia 
10 000-35 000 ot./min.

• veľkosť skľučovadla 
0,8-3,2 mm

• 210 ks príslušenstva

• medené vinutie 
motora

• napätie: 220 V/50 Hz

• príkon: 430 W

• rýchlosť bez zaťaženia 
5 000-13 000 ot./min.

• veľkosť brúsnej plochy 
125 mm

• medené vinutie 
motora

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 130 W

• rýchlosť bez zaťaženia: 
13 000 ot./min.

• brúsna plocha: 
140 × 140 × 80 mm

• medené vinutie motora

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 900 W

• brúsna rýchlosť: 
200-380 m3/min.

• rozmer pásu: 
76 × 533 mm

• medené vinutie motora

Vibračná brúska
FDB 200221-E

Vibračná brúska
FDB 2004-E

Tavné tyčinky
20 ks

Multifunkčné náradie
FDB 200301-E

Modelárska
brúska

FDMB 200171-E

Excentrická brúska 
FDEB 200431-E

Vibračná brúska
FDB 200131-E

Pásová brúska
FDBP 200901-E

PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 170 W

• rýchlosť bez zaťaženia 
10 000-35 000 ot/min

• veľkosť skľučovadla: 
1,6-3,2 mm

• 440 ks príslušenstva

• plastový obal na 
prepravu

• medené vinutie 
motora

Modelárska
brúska

FDMB 200172-E

PRAKTICKÝ KUFRÍKPRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

PRAKTICKÝ KUFRÍKPRAKTICKÝ KUFRÍKPRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

Excentrická brúska Vibračná brúska

• tavná pištoľ

• napätie/frekvencia: 
230 V/50 Hz

• príkon: 20 W/100 W

• priemer lepiacej 
tyčinky 7 mm/11 mm

• schopnosť topenia: 
3-6 g/9-16 g

• doba predhriatia: 
3-5 min

Tavná pištoľ
FDTP 2020/2100-E

NOVÝ DESIGN
Vibračná brúska

DielňaElektrické náradie

40 ks príslušenstva
FDB 9002
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• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 2000 W

• nastavenie teploty: 
I.: 50-450 0C, II.: 60-600 0C

• prúdenie vzduchu: 
I. 250 l/min, II. 500 l/min

Obsah balenia:
• plastový kufrík

• 5× nadstavec

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 800 W

• otáčky motora bez zaťaže-
nia: 0-17 000 ot./min.

• šírka záberu: 82 mm

• hĺbka triesky: 0-2 mm

• falcovacia hĺbka: 0-6 mm

• masívna hliníková základňa

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 250 W

• otáčky motora bez zaťaže-
nia: 2 960 ot/min

• 2 brúsne kotúče: 
150/200 mm

• stabilná pevná konštrukcia

• napätie: 230 V/50 Hz

• skutočný výstupný prúd: 
20-140 A

• priemer elektródy: 
1,6 - 3,2 mm

• vstupný prúd: 28 A

• maximálny vstupný výkon: 
6,1 kVA

• súčasťou balenia zvárací štít

• napätie: 230 V/50 Hz

• skutočný výstupný prúd: 
20-160 A

• priemer elektródy: 
1,6 - 4,0 mm

• vstupný prúd: 33 A

• maximálny vstupný výkon: 
7,2 kVA

• súčasťou balenia zvárací štít

Teplovzdušná pištoľ 
FDHP 202001-E

Striekacia pištoľ
FDSP 200651-E

Elektrický hoblík 
FDH 200801-E

Stolná brúska 
FDSB 200251-E

Zváračka 
FDIS 20140-E

Zváračka 
FDIS 20160-E

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 710 W

• max hĺbka rezu: 115 mm

• otáčky motora bez zaťaženia 
2 800 ot./min.

• ergonomická rukoväť

• medené vinutie motora

Obsah balenia:
• 2 ks pílových listov  

(drevo + kov)

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 650 W

• rozprašovací výkon: 105 W

• objem nádoby: 800 ml

• dĺžka �exibilnej hadice: 1,3 m

Elektrické miešadlo
FDRM 200851-E

Šabľová píla
FDPO 200711-E

Elektrické miešadlo
FDRM 201601-E

NOVINKA

NOVINKA

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 1 600 W

• otáčky motora bez zaťaženia 
I: 0-660 ot./min. II: 0-900 ot./min.

• spojovací závit: M 14

• rozmery metly: 140 × 590 mm

• napätie: 230 V/50 Hz

• príkon: 850 W

• otáčky motora bez zaťaženia: 
0-500 ot./min.

• spojovací závit: M 14

• rozmery metly: 120 × 600 mm

PRAKTICKÝ KUFRÍK
SÚČASŤOU BALENIA

Teplovzdušná pištoľ Šabľová píla
NOVINKA

Šabľová píla

Dielňa Elektrické náradie

Striekacia pištoľ
FDSP 200651-E

napätie: 230 V/50 Hz

príkon: 650 W

rozprašovací výkon: 105 W

objem nádoby: 800 ml

dĺžka �exibilnej hadice: 1,3 m

Elektrické miešadlo
FDRM 200851-E

súčasťou balenia zvárací štít

Elektrické miešadlo

možno dokúpiť
metlu FDRM 901601

mokré aj  
suché brúsenie
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Ručné náradie

RUČNÉ NÁRADIE
PRÍSLUŠENSTVO

GARÁŽ
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NÁRADIENÁRADIE
RUČNÉ

CR-V 

32 ks

• 18× ¼“ hlavica nástrčná s bitmi
• 26× ¼“ hlavica nástrčná / predĺžená / E
• 2× ¼“ predĺženie: 50 mm a 75 mm
• 1× ¼“ kĺb račňový, 1× ¼“ trhák
• 1× ¼“ rukoväť skrutkovacia, 1× ¼“ račňa
• 30× ½“ hlavica nástrčná / predĺžená / E
• 2× ½“ predĺženie: 125 mm a 250 mm
• 1× ½“ kĺb račňový, 1× ½“ račňa
• 2× ½“ hlavice na sviečky: 16 a 21 mm
• 3× kľúč imbus: 1.5, 2, 2.5 mm
• 1× adaptér na bity
• 17× bity
• 1× kufrík

• 3× kliešte, 2× skrutkovač: (-) (+) 6× 100 mm
• 1× rukoväť pre zakladacie kľúče
• 8× otvorený stranový kľúč
• 3× nástroje: nôž 18mm, kladivo, meter 5m
• 2× rukoväť s račňou s naklápaciou hlavou
• 3× nadstavec k nástrčkovému kľúču 1/2“ - 1/4“
• 1× trojcestný nadstavec, 2× - univerzálny kĺb
• 2× nástrčkový kľúč na zapaľovacie sviečky 1/2“
• 12× zakladacie kľúče 1/4“, 16× - veľkosti 1/2“
• 1× spojovací člen, 1× - posuvná tyč 1/4“
• 6× hl. nástrčka 1/4“, 20× bity × 25 mm 

s držiakom, 2 × priebojník
• (špicák a ploché dláto)

• 19× ½“ hlavica nástrčná: 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

• 2× ½“ hlavica na sviečky: 16, 21 mm
• 2× ½“ predĺženie: 125, 250 mm
• 1× ½“ kĺb
• 1× ½“ račňa
• 6× ½“ hlavica nástrčná (12 pt): 

10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
• 1× kufrík

Gola sada
FDG 5001-108R

Gola sada s náradím  
FDG 5005-85R

Gola sada
FDG 5000-32R

Široká škála 
bitov  

a nástavcov
 Sady náradia 

sú plné všetkých 
dostupných 

a bežne 
používaných 
bitov. Stačí si 

vybrať.

Kvalitná oceľ
Na naše náradie 

používame 
vysoko 

pevnostnú 
nástrojovú oceľ 

CR-V.

Všestranné 
použitie
 Náradie 

možno využiť 
ako v dielni, 

tak aj  
v domácnosti.

Gola sady s náradímRučné náradie

Bez základných nástrojov a náradia sa 
nezaobíde žiadna domácnosť a dielňa 
už vôbec nie.

Či už ste zapálený kutilovia alebo len chcete byť 
pripravený na nutné domáce opravy, so znač-
kou FIELDMANN si zaobstaráte kvalitné, funkčné 
výrobky. Náradie FIELDMANN spája spoľahlivosť, 
bezpečnosť aj jednoduché ovládanie. Vyniká 
premyslenými ergonomickými tvarmi, čím je do-
siahnutý maximálny komfort pri práci.

CR-V 

32 ks

Gola sada
FDG 5001-108R

Gola sada s náradím 
FDG 5005-85R

NOVINKA

CR-V 

108 
 ks

Gola sada s náradím Gola sada s náradím Gola sada s náradím Gola sada s náradím Gola sada s náradím 
NOVINKA

CR-V 

85 ks
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CR-V 

54 ks

CR-V 

53 ks

• 1× kombinované kliešte 6“
• 2× skrutkovač: SL6/PH6 × 100 mm
• 1× rukoväť pre nadstavce
• 4× nástroje: nôž, kladivko, vodováha, meter
• 8× nadstavce: 5 - 13 mm
• 1× 6“ nastaviteľný kľúč + 8× imbusový kľúč
• 1× skrutkovač s bitmi: PH00, 0, SL2, 2.4
• 24× bity 6/25mm, 1× račňa 1/4“
• 1× gumový adaptér na kladivko
• 80× hmoždínka
• 1× skrutkovač so skúšačkou
• 1× magnetický držiak bitov

• 1× kombinované kliešte 6“
• 1× kliešte s dlhými čeľusťami 6“
• 8× 3/8“ nadstavce: 8-17mm
• 1× 3/8“ račňa
• 1× 6“ nastaviteľný kľúč
• 8× imbusových kľúčov 1,5 - 6 mm
• 2× skrutkovač: PH2/SL6× 100 mm
• 1× násada na bity
• 20× bitov 25 mm
• 1× kladivo 200 g
• 1× vodováha 6“
• 1× meracie pásmo 3 m
• 1× nôž

• 14× zakladacie kľúče 1/4“
• 14× zakladacie kľúče 3/8“
• 2× nástrčkový kľúč na zapaľovacie sviečky 3/8“
• 1× nadstavec k nástrčkovému kľúču 1/4“: 3“
• 1× rukoväť s račňou s naklápacou hlavou: 3/8“
• 1× spojovací člen
• 2× skrutkovač 6 × 100 mm
• 40× bity 25 mm
• 2× kliešte 6“, 10“
• 6× otvorený stranový kľúč: 6 - 17 mm
• 1× rukoväť pre zakladacie kľúče
• 1× dvojcestný nadstavec: 1/2“ × 3/8“
• 22× imbusový kľúč

Sada náradia
FDG 5013-138R

Gola sada s náradím
FDG 5008-53R/FDG 5010-53R

Gola sada
FDG 5012-108R

CR-V 

65 ks

Gola sady s náradím Ručné náradie

CR-V 

65 ks

• 23× zakladacie kľúče 1/4“ - 3/8“
• 2× univerzálny kĺb: 1/4“ a 3/8“
• 2× nástrčkový kľúč na zapal. sviečky 3/8“
• 3× nadstavec k nástrčkovému kľúču 1/4“, 3/8“
• 2× rukoväť s račňou s naklápacou hlavou
• 2× skrutkovač (-) (+) 6× 100 mm
• 20× bity 25 mm + 1× spojovací člen
• 1× kliešte s dlhými čeľusťami: 6“
• 1× kliešte s posuvným kĺbom: 10“
• 1× diagonálne kliešte: 6“
• 1× štípacie kliešte: 7“
• 5× otvorený stranový kľúč
• 1× rukoväť pre zakladacie kľúče

• 1× kombinované kliešte 6“
• 1× diagonálne kliešte 6“
• 1× inštalatérske kliešte 10“
• 3× skrutkovač: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
• 1× rukoväť pre nadstavce
• 1× meracie pásmo 3 m
• 1× 8“ nastaviteľný kľúč
• 8× imbusový kľúč
• 1× 6“ vodováha
• 2× skrutkovač s bitmi
• 4× kľúč 8, 10, 12, 13 mm
• 1× ručná píla
• 4× pílový list
• 1× kladivko
• 2× pilník
• 1× nadstavec magnetický
• 32 ks bitov s držiakom

• 14× zakladacie kľúče 3/8“: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm

• 1× násada račne 3/8“ s poistkou
• 2× skrutkovač SL 6 × 100 mm  

a PH 6 × 100 mm
• 22× nástavce/držiak
• 1× kliešte s dlhými čeľusťami 6“
• 1× kliešte s posuvným kĺbom 10“
• 1× diagonálna kliešte 6“
• 9× kľúč do vnútorného šesťhranu: 

1,5 - 10 mm/držiak
• 1× T-rukoväť pre zakladacie kľúče 1/4“
• 1× univerzálny kĺb 3/8“
• 1× spojovací člen 1/4“

Gola sada s náradím  
FDG 5003-65R

Sada náradia
FDG 5014-66R

Gola sada s náradím
FDG 5002-54R

CR-V 

66 ks

CR-V 

138 
 ks

CR-V 

108 
 ks
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CR-V 

35 ks

CR-V 

60 ks

CR-V 

39 ks

CR-V 

51 ks

• 1× 8“ nastaviteľný kľúč
• 1× odlamovací nôž
• 1× 6“ diagonálne kliešte
• 1× 6“ kombinované kliešte
• 1× 3m meracie pásmo
• 9× imbusový kľúč 1,5 -10 mm
• 9× 1/4“ hlavica 5 - 13 mm
• 1× 1/4“ momentový kľúč
• 1× tesárske kladivo 340 g
• 1× držiak bitov
• 1× 9“ vodováha
• 32× 1“ bitov
• 1× magnetický držiak bitov

• 1× kombinované kliešte
• 12× bit 25 mm
• 8× imbusový kľúč 1,5 - 6 mm
• 2 ks skrutkovač: 

PH2 × 100 mm, SL6 × 100 mm
• 1× násada na bity
• 1× 3/8“ račňa
• 9× 3/8“ nadstavce: 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
• 1× kladivo 200 g
• 1× predlžovací nadstavec 3/8“ × 3“
• 1× 3/8“ univerzálny kĺb
• 2× 3/8“ nástrčná hlavica na 

sviečky 16, 21 mm

• sada náradia 35 ks
• 1× 6“ kombinované kliešte
• 1× násada pre nástrčné bity
• 1× nôž
• 1× nožnice
• 1× meracie pásmo 3 m
• 20× 6 / 25mm bit
• 9× imbusový kľúč: 1,6 -10 mm
• 1× nadstavec magnetický

Gola sada s náradím  
FDG 5006-60R

Gola sada s náradím  
FDG 5007-39R

Gola sada s náradím  
FDG 5015-51R

Sada bitov so skrutkovačmi  
FDG 6001-47R

Sada náradia  
FDS 1015-56R

Sada náradia
FDG 5011-35R 

CR-V 

47 ks

CR-V 

56 ks

Bity 4 mm:
SL 1.0, 1.5, 2.0
PH 1.0, 1.5, 2.5
T2, T5
TX T2, T5
Y 0.8
U 2.6

Bity 6 mm:
SL 3.0, 4.0, 5.0
PH 4.0, 5.0, 6.0
H 3.0, 4.0, 5.0
TX T 6, T 7, T 8
Y 2, Y 3, PZ 2, PZ 3
U 6.0

Bity 25 mm:
 H 3, 4, 5, 6
 T 10, 15, 20, 25, 30
 SL 3, 4, 5, 6
 PH 1, 2 , 3
 PZ 1, 2, 3

 Bity 50 mm:
 SL 5, 6, 
PH 1, 2

Gola sady s náradím

¼“ hlavice nástrčná:
M 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0

•  nástrčné kľúče 1/4“: 
4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 mm

•  nástrčné kľúče 3/8“: 
13, 14, 15, 17 mm

• račňa 3/8“
•  kliešte s posuvným 

kĺbom
•  predlžovací  

nástavec

• 20 ks bitov 1x držiak zásuvky
• 1× držiak magnetických bitov
• 2× mini skrutkovač CRV
• 1× skrutkovač CRV: 5 × 100 mm (-, +)
• 1× 1/4“ X3“ predlžovací nadstavec
• 7× hexadecimálne kľúče CRV: 1, 5-6 mm
• 12× nadstavce 1/4“: 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 1× adaptér držiaku 1/4“ bitov
• 1× 1/4“ rukoväť račňa
• 1× 6“ kliešte na dlhé nosy
• 1× 6“ kombinované kliešte
• 1× nôž

Ručné náradie
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CR-V 

33 ks 22 ks

65 ks

CR-V 

CR-V CR-V 

41 ks

CR-V CR-V 

79 ks 61 ks

Bity 4 mm:
SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5 
TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
Y 2.0
2.0
0.8
U 2.6

Bity 6 mm:
SL 3, 4, 5, 6, 7
PH 0, 1, 2, 3
PZ 0, 1, 2, 3
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
H 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6

¼“ hlavice nástrčná:
M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16, 1/4, 
9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16

• 1× skrutkovač s račňou pre 
bity 6 mm

• 1× skrutkovač pre bity 4 mm

Sada bitov so skrutk-
ovačmi  FDG 5004-79R

Sada bitov so skrutk-
ovačmi  FDS 1005-65R

Sada bitov so skrutk-
ovačom FDS 1011-22R

Skrutkovač s bitmi  
FDS 1014-61R

Sada bitov so skrutk-
ovačom FDS 1004-33R

Sada bitov so skrutk-
ovačom FDS 1009-41R

Sady bitov so skrutkovačmi

Bity 6 mm:
SL 3, 4, 5, 6, 7
PH 0, 1, 2, 3
PZ 1, 2, 3
TX 4, 5, 6, 7
TH 8, 9, 10, 15, 20
H 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
Y 1, 2, 3
2.3
U 6, 8

Bity 4 mm:
SL 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5
PH 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5 
TX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
H 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0
Y 2.0
2.0
0.8
U 2.6

¼“ hlavice nástrčná:
M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 
9.0,10.0, 11.0, 12.0, 13.0 

Bity 4 mm:
SL 1.0, 1.5, 2.5
PH 000, 00, 0, 1
PZ 0, 1
TX 5, 6, 7, 8, 9, 10

H 0.7, 0.9, 1.3 1.5, 2.0 

¼“ hlavice nástrčná:
M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,10.0, 
11.0, 12.0, 13.0

Bity 6 mm:
SL 3, 4, 5, 6, 7
PH 0, 1, 2, 3
PZ 0, 1, 2, 3
TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
H 3, 4, 5, 6
SQ 0, 1, 2, 3

Bity 6 mm:
SL 3, 4, 5, 6
PH 0, 1, 2, 3 
PZ 0, 1, 2, 3
TX 10, 15, 20, 25

H 3, 4, 5, 6

• skrutkovač s račňou
• predlžovací nadstavec 

50 mm

Bity 4 mm:
SL 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0
PH 000, 00, 0, 1 
PZ 0, 1
TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20
H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 
3.0, 4.0

• skrutkovač s predlžovacím 
nástavcom

• �exibilný nástavec
• lupa

Bity 6 mm:
SL 3, 4, 5, 6, 7
PH 1, 2, 3
PZ 1, 2, 3
TX 10, 15, 20, 25

H 2, 3, 4, 5, 6
¼“ hlavice nástrčná:

M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 
5/32, 3/16,  
7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 
3/8, 13/32

Bity 25 mm:
T 10, 15, 20, 25
SL 3, 4, 5, 6
PH 0, 1, 2, 3

H 3, 4, 5, 6
Bity 28 mm:

T 5, 6, 7
SL 2, 2.5, 3
PH 000, 00, 0

H 1.3, 1.5, 2
¼“ nástavec:
M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

CR-V 

40 ks

CR-V 

37 ks

Bity 6 mm:
H 3, 4, 5, 6
T 10, 15, 20, 25
SL 3, 4, 5, 6
PH 0, 1, 2, 3
PZ 1, 2, 3
S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14

Sada bitov so skrutk-
ovačom FDS 1017-37R

Sada bitov so skrutk-
ovačom FDS 1016-40R

Ručné náradie
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16 ks

206  
ks

Špeciálne drobné náradie

CR-V 

14 ks

CR-V 

23 ks

• 13 ks nožov
• 2 ks rysovacie ihly
• magnetický prúžok
• rukoväť

• odstraňovač strhnutých 
skrutiek

• veľkosť: 5, 6, 8, 10 mm

Sada bitov na 
sádrokartón FDS 9008-10R

Odstraňovač skrutiek
FDV 8101

Sada skrutiek
FDS 9102-500R

Sada skrutiek
FDS 9101-206R

Mini sada náradia
FDS 1018-23R

Multitool
FDM 5025

Sada hobby nožov
FDN 1002-16R

Sponkovacia pištoľ
FDN 3001

Hobby nože
FDN 1003-14R

• 15 ks 25 mm bitov
• 6 ks: 1/4 nadstavec 5, 6, 7, 8, 

9, 10 mm
• 1 ks račňa
• 1 ks nadstavec

• úzke kliešte • klasické čeľuste
• štiepacie kliešte • nôž • šidlo
• otvárač konzerv • otvárač fliaš
• pilník • skrutkovač plochý veľký
• skrutkovač krížový
• skrutkovač plochý malý
• nôž zubatý

• použitia pre oblé/obdĺžnikové 
spony a klince

• spĺňa normy TÜV/GS
• celokovová konštrukcia spon-

kovačky
• praktický plastový kufrík s 1500 

ks sponiek súčasťou balenia

• 10 ks bitov PH2 * 25 mm
• ideálny variant pre prácu so 

sadrokartónom

• 5*60 mm - 15 ks, 5* 80 mm - 10 ks
• 5* 50 mm - 20 ks, 5* 40 mm - 22 ks
• 3.5* 25 mm - 60 ks, 3.5* 30 - 45 ks
• 4* 30 mm - 40 ks 4* 40 mm - 28 ks
• 3* 20 mm - 100 ks, 3* 16  mm - 130 ks
• 4* 35 mm - 30 ks

• 5* 60 mm - 15 ks, 5* 80 mm - 10 ks
• 5* 50 mm - 20 ks, 5* 40 mm - 22 ks
• 3.5* 25 mm - 60 ks, 3.5* 30 - 45 ks
• 4* 30 mm - 40 ks, 4* 40 mm - 28 ks
• 3* 20 mm - 100 ks, 3* 16 mm - 130 ks
• 4* 35 mm - 30 ks

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

500  
ks

Ručné náradie

• Hobby nože 14 ks
• 2× násada na nože
• vykrajovačky na tekvice

funkcií12
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Kliešte, maliarske potreby a boxy na náradieŠpeciálne drobné náradie Príslušenstvo

Nožnice na plech
FDNP 3301

Sada na maľovanie
FDMV 1401

Box na náradie 16,5’’ 
FDN 4116

Sada klieští
FDN 1020

Kovový box na náradie
FDN 4150

Maliarsky valček
FDMV 1501

Box na náradie 18,5’’ 
FDN 4118

NA NÁRADIE NÁRADIE
BOXY

• materiál: kvalitný plast
• rozmery: 415 × 210 × 190 mm
• priehradka na bity, hmoždinky 

a skrutky
• vystužená rukoväť

• trojdielny box na náradie  
so vstavanými kolieskami  
a teleskopickou rukoväťou

• rozmery: 520 × 320 × 721 mm
• kolieska z tvrdeného plastu
• hmotnosť: 15 kg

• 3 ks nožníc na plech v balení
• možnosť strihania: ľavé, pravé 

a rovné
• ergonomicky tvarované 

držadlá

• štartovacia sada obsahuje 
všetko pre maľovanie: rôz-
ne druhy valčekov, štetce, 
plachtu, miešadlo/zásobník 
na farbu, rámčeky, pásku a 
otvárač na farby

• kapacita nádržky na farbu: 
0,54 l

• 3/8“ nekvapkajúci valček 
(perforovaný)

• 1× ochranný štít

• materiál: kvalitný plast
• rozmery: 480 × 250 × 230 mm
• priehradka na bity, hmoždinky 

a skrutky
• vystužená rukoväť

NOVINKA
Kovový box na náradie

NOVINKA NOVINKA

15 ks

• kliešte kombinované 150 mm

• kliešte diagonálne 150 mm

• kliešte štípacie 150 mm
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CR-V 

18 ks

CR-V 

18 ks

CR-V 

37 ks

CR-V 

6 ks

• 4× skrutkovač plochý
• 4× skrutkovač krížový
• 10× malý skrutkovač  

s točňou na ukazovák
• držiak upevniteľný na stenu

• 4× krížový skrutkovač
• 4× plochý skrutkovač
• 8× malých skrutkovačov
• 1× skrutkovač na bity 

+ 20× bity

• 7 ks
• veľkosť: 8, 10, 12, 13, 14, 

17, 19 mm
• plastový kufrík

• rozsah merania: 0,2-30 m
• presnosť merania: +/- 0,2 mm
• laserový typ triedy 2, 630-670 

nm <1 mW
• jednotky: m / 
• typ batérií: alkalické AAA 2 ks
• funkcia jedného merania
• funkcia viac meraní
• funkcia pípnutie  

a podsvietenie

• rozsah merania: 0,2 - 40 m
• presnosť merania: +/- 0,2 mm
• laserový typ triedy  

2, 630-670 nm <1 mW
• jednotky: m / 
• typ batérií: Li-Ion
• funkcia viac meraní
• funkcia pípnutie a 

podsvietenie
• funkcia merania oblých 

povrchov

• 4× skrutkovač plochý
• 4× skrutkovač krížový
• 10× malý skrutkovač  

s točňou na ukazovák
• držiak upevniteľný na stenu

ploché skrutkovače:
• 3.0 × 75 mm, 4.0 × 100 mm,  

5.0 × 150 mm
krížové skrutkovače:
• 4.0 × 100 mm, 5.0 × 125 mm, 

6.0 × 150 mm

• držiak na stenu či nástenný 
panel

• 7 ks
• veľkosť: 8, 10, 12, 13, 14, 

17, 19 mm
• plastový kufrík

Sada skrutkovačov
FDS 5007-18R

Sada skrutkovačov
FDS 5006-37R

Račňový kľúč s pevnou
hlavou FDN 1050

Laserový merač
vzdialeností FDLM 1030

Laserový merač
vzdialeností FDLM 1040

Sada skrutkovačov
FDS 5008-18R

Sada skrutkovačov
FDS 1102-6R

Račňový kľúč s kĺbom 
FDN 1051

Sady skrutkovačov, kľúčov a laser. merače

CR-V 

12 ks
CR-V 

7 ks

CR-V 

7 ks

Ručné náradie

• stranové kľúče s očkom vyhnutým do uhla
• veľkosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
• závesná plachta s možnosťou zrolovania

Sada kľúčov
FDN 1010

NOVÝ DESIGN
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• sada 9 ks SDS vrtákov  
a 4 ks sekáčov

• vrtáky: 6, 8, 10, 12   
(rôznych dĺžok)

• bodový, plochý  
a drážkovací sekáč

• sada 12 ks SDS  
vrtákov

• vrtáky: 5, 6, 8, 10, 12, 
18, 20, 24  
(rôznych dĺžok)

• 2× T 118 A - drevo 2 - 15 mm
• 2× T 144 D - drevo 3 - 30 mm
• 2× T 101 B - drevo 3 - 30 mm
• 2× T 101 AO - drevo 5 - 50 mm
• 2× T 101 BR - kov 1 - 3 mm

• 2× T 118 A - kov 1 - 3 mm
• 2× T 101 B - drevo 3 - 30 mm
• 2× T 111 C - drevo 4 - 50 mm
• 2× T 127 D - kov 3 - 15 mm
• 2× T 119 BO - drevo  

2 - 15 mm

• 2 ks univerzálnych pílových 
listov pre drevo / kov

• 3 ks pílových listov 
určených na drevo

• 4 ks pílových listov 
určených na kov

• univerzálny úchyt (1/2“)

Vrtáky, sady bitov a špeciálne príslušenstvo Ručné náradie

• vrtáky do železa 6 ks
• veľ: 3, 4, 5, 6, 8, 10
• 6 ks skrutkovacích bitov

• sada vrtákov Cobalt 
do muriva 6 ks

• veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10
• 6 ks skrutkovacích bitov

• sada vrtákov do muriva
• 18 ks
• veľkosti: 2 × 3 mm, 

2 × 4 mm, 5 × 5 mm,  
5 × 6 mm, 3 × 8 mm,  
1 × 10 mm

• vrtáky do železa
• - 39 ks, Premium Quality
• veľkosť: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 

3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 8, 
10 mm

• vrtáky do železa
• - 27 ks, Premium Quality
• veľkosť: 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 

7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 
12 mm

Sada vrtákov
FDV 9004

Sada vrtákov
FDV 9006

Sada SDS vrtákov
12 ks FDV 9152

Sada vrtákov
FDV 9101

Pílové listy drevo
FDP 9001

Sada vrtákov
FDV 9201

Pílové listy mix
FDP 9002

Sada vrtákov
FDV 9202

Sada pílových listov
9 ks FDPO 9001

Bity 75 mm:
PH 1, 2, 3 × 2
PZ 0, 1, 2, 3
SL 3, 4, 5, 6 × 2, 7
H 4, 5, 6 × 2
T 10, 15, 20, 25, 30, 40 – 2×

• kľúč: 4, 6, 8, 10 × 2

• pazúrový set: 6, 5, 10 - 2 ×

CR-V 

55 ks

CR-V 

27 ks

Bity 25 mm:
SL 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0

PH 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Bity 50 mm:
SL 3.0, 4.0, 5.0

PH 10, 15, 20, 30

Bity 125 mm:
SL 3.0, 4.0, 5.0
PH 10, 15, 20

Sada bitov 
FDS 9003-56R

Sada bitov 
FDS 9002-67R

Sada bitov
FDS 9006-27R

Sada bitov 
FDS 9004-33R

Bity 6 mm:
SL 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
PH 0, 1, 2, 3 
PZ 0, 1, 2, 3
TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40
H 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 
6.0, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 
5/32, 3/16, 7/32, 1/4

SQ 0, 1, 2, 3 

Bity 25 mm:
PH 0, 1, 2 –4×, 3 – 2× 

PZ 0, 1, 2 – 3×, 3

Bit 50 mm: 
SL 3.0, 4.0, 5.0,  T 10, 15, 25, 30

Bit 75 mm: 
H 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0

Nástavec na matice 
5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Bity 25 mm:
PH 1, 2, 3 – 3×  PZ 1, 2, 3 – 3×

SL 4.0, 5.0, 6.0 

T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 – 2×

TR 10, 15 , 20, 25, 27, 30, 40 

H 3.0, 4.0, 5.0 

Bit 75 mm: 
PH 2, 3  PZ 1, 2  SL 6.0 mm 

T 20, 25

CR-V 

67 ks

CR-V 

56 ks

CR-V 

33 ks

VRTÁKY

ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

varianta:  
FDS 9007-27R

Sada bitov
FDS 9005-55R

SADY BITOV

13 ks 12 ks 10 ks 10 ks

9 ks

Sada SDS plus 13 ks
(vrtáky + sekáče) 

FDV 9151

NOVINKA
Sada pílových listov
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Nádoba 
Nádoba  

s dostatočným 
objemom zachytí 
všetko, čo prejde 

vysávacou 
hadicou priamo 
do nádoby, bez 
nutnosti použitia 

vreciek, čo je 
zásadná výhoda 

obzvlášť pri 
mokrom vysávaní.

Hadica 
Hadicu  

s dĺžkou až 2,5 
metra ocení 

užívateľ najmä 
pri vysávaní 

schodísk, zákutí 
dvorov, pavučín 

z podhľadov 
striech a tiež pri 
vysávaní ťažších 

materiálov.

Elektrická 
zásuvka 
Elektrická 

zásuvka slúži 
na ľahšie 
pripojenie 
ďalšieho 

zariadenia. Po 
jeho pripojení 

sa vysávač 
automaticky 
sám zapne.

Mobilita
Elektrická 
zásuvka 

Elektrická 
zásuvka slúži na 
ľahšie pripojenie 

ďalšieho 
zariadenia. Po 
jeho pripojení 

sa vysávač 
automaticky 
sám zapne.

VYSÁVAČE
UNIVERZÁLNE

Vysávače mokro suché vysávanie

Univerzálne vysávače FIELDMANN sú vybavené chrómovou nádo-
bou na tuhé nečistoty aj vodu s objemom až 30 litrov a bavlneným 
�ltrom z pevných vlákien, ktorý zachytí aj tie najjemnejšie čiastočky. 
Filter možno vyklepať, opláchnuť a po vysušení opäť použiť. Výho-
dou je vysávač vybavený elektrickou zásuvkou umožňujúcou pri-
pojenie ďalších zariadení priamo do tohto vysávača. Tento bonus 
oceníme vo chvíli, kedy zároveň používame ešte iný prístroj, naprí-
klad tlakovú umývačku, a potrebujeme rovno vysávať. Prúdom vody 
uvoľnené nečistoty vysávač ihneď spoľahlivo pohltí.

Mnohoúčelové vysávače sú určené na vysávanie aj 
silných nečistôt, napríklad v garáži, dielni, v aute alebo 
dokonca mokrého blata na dvore. Poradí si s hrubými 
i jemnejšími čiastočkami, ale aj s rozliatou kvapalinou 
alebo teplým popolom až do 40°C.

Príslušenstvo
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Vysávače mokro suché vysávanie Príslušenstvo

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• príkon: 1 400 W

• pevný bavlnený �lter

• kovová nádoba 30 l

• plastová hadica 1,5 m

• 2× plastová predlžovacia trubica 0,85 m

• podlahový nástavec

• zúžený nástavec

• guľatá kefka

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradný bavlnený �lter: FDU 9004

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
• príkon: 1 400 W
•  zásuvka na prídavné zariadenie  

do 2 000 W
• pevný bavlnený �lter
• kovová nádoba 30 l
• plastová hadica 2,5 m
• hliníková predlžovacia trubica 0,77 m
• podlahová hubica (hladké vysávanie 

alebo s kefkami)
• podlahová hubica (kefa + stierka)
• hubica na čalúnenie
• zúžená hubica
• guľatá kefka

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradný bavlnený �lter: 

FDU 9004

Vysávač na mokré
a suché vysávanie

FDU 2003-E

Vysávač na mokré
a suché vysávanie 

FDU 2004-E

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• príkon: 1 400 W

•  zásuvka na prídavné zariadenie  
do 2 000 W

• pevný bavlnený �lter

• kovová nádoba 30 l

• nastaviteľná intenzita odzvuku

•  funkcia odklepávania prachu

•  zámok hadice

•  výpust

• plastová hadica 2,5 m

• hliníková predlžovacia trubica 0,77 m

• podlahová hubica (hladké vysávanie 
alebo s kefkami)

• podlahová hubica (kefa + stierka)

• hubica na čalúnenie

• zúžená hubica

• guľatá kefka

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradný bavlnený �lter: FDU 901432

• náhradný HEPA �lter: FDU 911432

Vysávač na mokré
a suché vysávanie

FDU 201432-E
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Vysávače na popol majú kovovú zbernú nádobu, do ktorej môže 
putovať vychladnutý aj teplý popol až do 40°C aj ďalšie suché nečis-
toty. Bezpečnosť pri vysávaní teplého popola ponúka kovová sacia 
hadica. Aj tie najjemnejšie čiastočky popla potom zachytí účinný 
HEPA �lter. Tohtoročná novinka v sortimente, vysávač FDU 201002-E, je 
navyše vybavený funkciou oklepu, zaisťujúcou samočistenie �ltra.

putovať vychladnutý aj teplý popol až do 40°C aj ďalšie suché nečis-

, je 

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• príkon: 1 200 W

• vysávanie popola do 40°C

• HEPA �lter

• kovová nádoba 20 l

• kovová hadica 1 m

• hliníková hubica 0,15 cm

• kolieska

• prívodný kábel 4,3 m

• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Súčasťou balenia je FDU 9002:

• plastová hadica 1,5 m

• predlžovacia trubica 0,85 cm

• podlahová hubica

• zúžený nástavec

• otočná kefka

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradný HEPA �lter: FDU 9003

Vysávač na popol
a suché vysávanie

FDU 2002-E

Kovová 
nádoba 
Nádoba je 

svojou kapacitou 
optimálna pre 
vysatie popola 

z krbu alebo 
pre upratovanie 

automobilu či 
garáže, zároveň 

nezaberie 
veľa miesta pri 

uskladnení.

HEPA filter 
Konštrukčná 

charakteristika 
materiálu HEPA 
�ltra zachytí aj 
najjemnejšie 

čiastočky, ako 
je popol alebo 
jemný prach.

Příslušenstvo 
Variabilita 

príslušenstva 
uľahčuje dosah 

pri vysávaní 
a upratovaní 

pomocou 
rôznych 

nástavcov 
aj v ťažko 

prístupných 
miestach.

Kolieska 
Kolieska zaručia 

ľahkú manipuláciu 
pri upratovaní, 

najmä garáže, bez 
nutnosti vysávač 

prenášať. Pomerne 
jednoduchú 

demontáž koliesok 
užívateľ ocení 

najmä pri vysávaní 
kaskádovitého 
terénu, akým 
je napríklad 
schodisko

A SUCHÉ
VYSÁVANIE

NA POPOL
VYSÁVAČE

Vysávače - suché vysávanie

Kto v lete veľa griluje 
alebo si v zime doma rád 
prikúri, ocení vysávač na 
popol. S jeho pomocou 
v okamihu zaistí doslova 
vzorový poriadok v okolí 
krbu, kachlí či grilu  
a popol ľahko odstráni aj 
z veľmi ťažko prístupných 
miest bez jediného 
smietka.

Príslušenstvo
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bez batérie
a nabíjačky

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• príkon: 1 000 W

• vysávanie popola do 40°C

• bavlnený �lter

• kovová nádoba 20 l

• kovová hadica 1 m

• hliníková hubica 0,15 m

• hmotnosť: 4 kg

• prívodný kábel 3 m

• deklarovaná úroveň hlučnosti 
80 dB (A)

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradný HEPA �lter: FDU 9003

• náhradný bavlnený �lter: 
FDU 201001

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• príkon: 1000 W

• vysávanie popola do 40°C

• HEPA �lter 

• kovová nádoba: 20 l

• kovová hadica: 1 m

• hliníková hubica 0,23 m

• hmotnosť: 3,2 kg

• dĺžka kábla: 3 m

• funkcia samočistenia �ltra 
- oklepom

• až o 70% väčšiu účinnosť 
čistenia �ltra

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradný HEPA �lter: 
FDU 901002

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• príkon: 600 W

• vysávanie popola do 40°C

• bavlnený �lter

• kovová nádoba 11 l

• kovová hadica 1 m

• hliníková hubica 0,15 m

• hmotnosť: 2,4 kg

• prívodný kábel 3 m

• deklarovaná úroveň hlučnosti 
80 dB (A)

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradný HEPA �lter: 
FDU 900601

Akumulátorový
vysávač 18 - 20 V 

FDU 58120-0

Vysávač na popol
a suché vysávanie 

FDU 201001-E

Vysávač na popol
a suché vysávanie

FDU 201002-E

Vysávač na popol
a suché vysávanie

FDU 200601-E

Vysávače - suché vysávanie Príslušenstvo

• napätie: 18-20 V max.

• príkon: 120 W

• vysávanie popola do 40 ° C

• bavlnený �lter

• kovová nádoba 20 l

• kovová hadica 1 m

• hliníková hubica 0,15 m

• hmotnosť: 3,5 kg

• deklarovaná úroveň hluku 
75 dB (A)

Súčasťou balenia je:

• plastová hadica 1,5 m

• plastová rúrka 2 ks

• dlhá hubica

• okrúhla kefa

• podlahová hubica

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradný HEPA �lter FDU 9003

• náhradný bavlnený �lter 
FDU 901001

• napätie: 18-20 V max.

• príkon: 120 W

• vysávanie popola do 40 ° C

• bavlnený �lter

• kovová nádoba 20 l

• kovová hadica 1 m

• hliníková hubica 0,15 m

• hmotnosť: 3,5 kg

• deklarovaná úroveň hluku
75 dB (A)

Súčasťou balenia je:

• plastová hadica 1,5 m

• plastová rúrka 2 ks

• dlhá hubica

• okrúhla kefa

• podlahová hubica

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradný HEPA �lter FDU 9003

•• náhradný bavlnený �lternáhradný bavlnený �lternáhradný bavlnený �lter
FDU 901001

a nabíjačky



Vďaka použitým materiálom 
s dostatočnou hrúbkou sú ale 
zároveň vysoko pevné, a teda 
sa ani pri nastavení maximálnej 
dĺžky neprehýbajú. Napriek tomu 
sú ľahké, čo napomáha ľahkej 
manipulácii. 

Teleskopické rebríky vysúvate 
vďaka unikátnemu systému po 
jednotlivých priečkach, proti 
samovoľnému zloženiu je na-
opak zabezpečený poistkami na 
oboch bočných stranách rebríka. 
Po stlačení západiek palcami 

oboch rúk môžete rebrík po 
jednotlivých priečkach bezpečne 
skladať. Rebríky môžete používať 
v ich maximálnej dĺžke i po vysu-
nutí iba jednej či dvoch priečok.

Multifunkčný rebrík FIELDMANN 
vďaka kĺbovému mechanizmu 
premeníte vo A-rebrík schopný 
vyrovnať výškové rozdiely naprí-
klad medzi jednotlivými stupňami 
schodov. Pre pohodlnejšiu prácu 
možno multifunkčný rebrík vyba-
viť ešte kovovými plošinami  
a vytvoriť z neho dokonca lešenia.

Nespornou výhodou moderných rebríkov je možnosť 
nastaviť dĺžku podľa aktuálnej potreby. Aj napriek značnej 
maximálnej dĺžke potom možno rebrík ľahko skladovať, 
pretože jeho rozmery v zloženom stave sú prekvapivo malé.
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REBRÍKY
TELESKOPICKÉ

Unikátny 
systém 
Unikátny 

teleskopický 
systém zaistí 
maximálnu 
skladnosť 

teleskopických 
rebríkov pri 

ukladaní alebo 
prevoze  

v osobnom aute.

Sofistikované
kĺby 

So�stikovaný 
kĺb umožňuje 

premeniť 
A-rebrík na 
rebrík alebo 

ich nastaviť do 
inej variabilnej 

polohy.

Multifunkčnosť 
Multifunkčný 
rebrík možno 

využiť ako lešenie 
pre jednoduchý 
operačný prístup 

do výšky okolo  
3 m nielen  
v interiéri.

Príslušenstvo 
Plošiny z pevného 

kovu zaručia 
dostatočný 

komfort  
a bezpečnosť pri 

práci na lešení  
z multifunkčného 

rebríka.

• max. dĺžka v rozloženom 
stave 6,7 m

• rozmery v zloženom stave 
284 × 46 × 16 cm

• vzdialenosť medzi  
priečkami 28 cm

• sila hliníka 1,2 mm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• počet priečok 10

• hmotnosť: iba 13 kg

Rozkladací rebrík
FZZ 4008

RebríkyPríslušenstvo



81www.�eldmann.sk

• unikátny teleskopický systém
• rozmery pri rozložení 

320 × 48 × 8 cm
• rozmery v zloženom stave 

81 × 48 × 8 cm
• vzdialenosť medzi priečkami 

29 cm
• sila hliníka 1,3-1,5 mm
• maximálne zaťaženie 150 kg
• maximálna dĺžka 3,2 m
• počet priečok 11
• hmotnosť: iba 9,2 kg

• unikátny teleskopický systém
• rozmery pri rozložení 

260 × 47 × 9 cm
• rozmery v zloženom stave 

75 × 47 × 9 cm
• vzdialenosť medzi priečkami 

29 cm
• sila hliníka 1,3-1,5 mm
• maximálne zaťaženie 150 kg
• maximálna dĺžka 2,6 m
• počet priečok 9
• hmotnosť: 7 kg

• unikátny teleskopický systém
• rozmery v zloženom stave 

87 × 48 × 9 cm
• rozmery pri rozložení 

380 × 48 × 9 cm
• vzdialenosť medzi priečkami 

29 cm
• sila hliníka 1,3-1,5 mm
• maximálne zaťaženie 150 kg
• maximálna dĺžka 3,8 m
• počet priečok 13
• hmotnosť: 11 kg

• unikátny teleskopický systém
• rozmery v zloženom stave 

87 × 67 × 15 cm
• vzdialenosť medzi 

priečkami 29 cm
• sila hliníka 1,3-1,5 mm
• maximálne zaťaženie 150 kg
• maximálna dĺžka A-rebríka 

1,6 m
• maximálna dĺžka rebríka 

3,2 m
• počet priečok 10
• hmotnosť: iba 11,5 kg

• rozmery v rozloženom stave 
103 × 41 × 49 cm

• rozmery plošiny 
76 × 30 cm

• dĺžka v zloženom stave 
78 cm

• sila hliníka 1,0 mm

• hmotnosť: 3,6 kg

• maximálna dĺžka rebríka 
360 cm

• maximálna dĺžka A-rebríka 
174 cm

• maximálna výška lešenia  
98 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 
28 cm

• dĺžka stabilizátora 61,5 cm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• hmotnosť: 11 kg

• určené pre multifunkčný 
rebrík FZZ 4107

• rozmery dosky 1: 86,5 × 30 cm

• rozmery dosky 2: 56,5 × 30 cm

• hmotnosť: 3,4 kg

• maximálne zaťaženie: 120 kg

• unikátny teleskopický systém
• rozmery v zloženom stave 

90 × 49 × 18 cm
• vzdialenosť medzi 

priečkami 29 cm
• sila hliníka 1,3-1,5 mm
• maximálne zaťaženie 150 kg
• maximálna dĺžka A-rebríka 

2,2 m
• maximálna dĺžka rebríka 

4,4 m
• počet priečok 14
• hmotnosť: 15 kg

Teleskopický rebrík
FZZ 4002

Teleskopický rebrík  
FZZ 4004

Teleskopický rebrík
FZZ 4005

Teleskopický rebrík
 FZZ 4003

Skladacia plošina
FZZ 2001

Plošina na rebrík
FZZ 9107

Multifunkčný rebrík 
FZZ 4107

Teleskopický rebrík
FZZ 4006

Rebríky

Teleskopický rebrík Teleskopický rebrík Teleskopický rebrík Teleskopický rebríkTeleskopický rebrík

Príslušenstvo
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Starostlivá údržba je základom, 
aby nám auto dobre slúžilo. 
Veľakrát nemusíte ani čakať  
v servise, trebárs na výmenu 
kolies. Vďaka rázovému 
uťahovaču FIELDMANN si 
koleso ľahko a rýchlo povolíte 
a zas utiahnete sami. Hustenie 
pneumatík zvládne kompresor.

A ak digitálny merač tlaku v pneumati-
kách nameria správny tlak, bude vaše 
cestovanie pohodlné, bezpečné  
a ekologické. Dostatočnú hĺbku vzorky 
si nechajte potvrdiť hĺbkomerom, takisto 
z ponuky značky FIELDMANN, ktorý vy-
užijete aj doma pri meraní hĺbky vyvŕta-
ných otvorov. 

Autodoplnky a autopríslušenstvo sú už 
niekoľko rokov neoddeliteľnou súčas-
ťou sortimentu značky FIELDMANN. 
Prvé si obľubu získali odolné škrabky, 
auto zmetáky alebo skladacie lopat-
ky na sneh, dnes FIELDMANN zahŕňa 
bohatý sortiment autopríslušenstva. 
Ten sa tento rok rozšíril napríklad  
o umývacie sady pre interiér aj exteri-
ér vozidla. Ponuku týchto sád dopĺňa-
jú ešte kefy, ktorými z autosedačiek 
odstránite chlpy zvieracích maznáči-
kov. Jednotlivé výrobky z umývacích 
sád sa výborne uplatnia aj pri uprato-
vaní v domácnosti.Jednotlivé výrobky 
z mycích sad se výborně uplatní i při 
úklidu v domácnosti.

AUTOPRÍSLUŠENSTVO

Úložné  
priestory

Zorganizujte 
si svoje 

autopríslušenstvo 
do kovových 

regálov. Novo aj 
rohová varianta.

Zmerajte  
si to sami 

Meranie vzorky 
pneumatík, 

hĺbky závitov, 
vyvŕtaných 

otvorov. Teraz už 
to zvládnete.

Redukcia 
Univerzálny 
doplnok ku 

kompresorom 
pre �exibilné 
nafúknutie 

rôznych 
detských 
hračiek.

Poriadok je 
základ 
Moderné 

organizéry  
z odolných  

a umývateľných 
materiálov 

spríjemní vašim 
spolujazdcom 

dlhé cesty.

Autopríslušenstvo

Starostlivá údržba je základom, 
aby nám auto dobre slúžilo. 
Veľakrát nemusíte ani čakať 
v servise, trebárs na výmenu 

Príslušenstvo
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Vzduchový kompresor
FDAK 201524-E

Vzduchový kompresor 
FDAK 201550-E

Vzduchový kompresor 
FDAK 201101-E

Vzduchový kompresor
FDAK 12011

Sada príslušenstva
ku kompresorom 

FDAK 901501-E

Nabíjačka
autobatérie 6V/12 V

FDAN 12002

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1 500 W
• menovitý výkon 

2 850 ot./min.
• objem nádoby 24 l
• max. tlak 8 barov
• orientačný sací výkon 

198 l/min.
• hmotnosť: 25 kg

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1 500 W
• menovitý výkon 

2 850 ot./min.
• objem nádoby 50 l
• max. tlak 8 barov
• orientačný sací výkon 

198 l/min.
• hmotnosť: 32 kg

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1 100 W
• vzduchový kompresor bez 

oleja a nádrže
• sacia kapacita: 180 l/min
• dĺžka trúbky pvc: 3 m
• 8 ks príslušenstva

• zástrčka do 12 V zapaľovača 
cigariet

• merač tlaku v baroch 
s presnosťou 0,1 baru

• priemer valca 30 mm
• napájací kábel 3 m
• 1 m hadica so skrutkovacím 

konektorom
• nepretržitá prevádzka  

až 15 min.
• čas nafúknutia bežnej 

pneumatiky až do 2,4 barov: 
3 min.

• sada 6 ks
• pištoľ na hustenie pneumatík 

s tlakomerom
• ofukovacia pištoľ
• adaptér a ihly na 

nafukovanie hračiek
• špirálová PU hadica

• napätie: 230 V/50 Hz
• výstup DC (jednosm.) 

6/12 V, 2 A/4 A
• displej
• nabité, obrátenie polarity,
• nadprúd, ochrana proti 

prehriatiu
• použiteľná pre autá, mo-

tocykle, elektroautá, autá-
-hračky, námorníkov, apod. 
s 6V/12V

• (4-120 Ah) olovenú (Lead 
Acid) batériu

Autopríslušenstvo

Vzduchový kompresor
FDAK 201550-E

orientačný sací výkon

Vzduchový kompresor

Príslušenstvo
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Kovový regál
FDR 1800

Ochrana čelného skla
proti slnku a námraze

FDAZ 6002

Rohový kovový regál
FDR 1840R

Autosmeták
FZO 5012

Kovový regál
FDR 1820

Autoškrabka
FZO 5011

Ochrana čelného skla
proti slnku a námraze

FDAZ 6001

Teleskopický
autosmeták

FZO 5013

• kovový regál s 5 policami

• rozmery: 90 × 40 × 180 cm

• rám: pozinkovaná oceľ 
s hrúbkou 0,7 mm

• police: MDF doska  
s hrúbkou 5 mm

• max. zaťaženie každej police: 
175 kg

• výšku police možné nastaviť 
podľa svojich potrieb

• jednoduché a rýchle zloženie 
- bez použitia skrutiek

• všestranné využitie: do dielne, 
garáže, pre skladové priestory 
aj do kancelárie

• plastové chrániče rohov

• hmotnosť: 16 kg

• rozmery 1 300 × 600 mm

• hlavne pre zimné použitie

• blokuje škodlivé UV lúče

• znižuje námrazu na skle

• rohový regál s 5 policami

• rozmery: 90 × 40 × 180 cm

• rám: pozinkovaná oceľ 
s hrúbkou 0,7 mm

• police: MDF doska  
s hrúbkou 5 mm

• max. zaťaženie každej police: 
175 kg

• výšku police možné nastaviť 
podľa svojich potrieb

• pomáha maximalizovať 
využitie vášho priestoru

• ľahké a rýchle zloženie - bez 
použitia skrutiek

• všestranné využitie: do dielne, 
garáže, pre skladové priestory 
aj do kancelárie

• plastové chrániče rohov

• 2 v 1 zmeták a škrabka

• dĺžka 60 cm

• hliníková rukoväť

• ABS škrabka

• PVC štetina

• kovový regál s 5 policami
• rozmery: 120 × 40 × 180 cm
• rám: pozinkovaná oceľ 

s hrúbkou 0,7 mm
• police: MDF doska 

s hrúbkou 5 mm
• max. zaťaženie každej 

police: 175 kg
• výšku police možno nastaviť 

podľa svojich potrieb
• pomáha maximalizovať 

využitie vášho priestoru 
jednoduché a rýchle 
zloženie - bez použitia 
skrutiek

• všestranné využitie: do 
dielne, garáže, pre skladové 
priestory aj do kancelárie 

• plastové chrániče rohov
• hmotnosť: 17 kg

• mrazuvzdorný plast ABS

• zmäkčená rukoväť

• dĺžka 31,5 cm

• šírka 11,5 cm

• rozmery 1 300 × 600 mm

• hlavne pre letné použitie

• blokuje škodlivé UV lúče

• znižuje vnútornú teplotu

• 3 v 1 zmeták, škrabka  
a stierka

• dĺžka 81-120 cm

• hliníková rukoväť

• ABS škrabka

• PVC štetina

• mrazuvzdorný plast ABS

• zmäkčená rukoväť

• dĺžka 31,5 cm

• šírka 11,5 cm

Ochrana čelného skla

NOVINKA

AutopríslušenstvoPríslušenstvo
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• stierka na okná 1 ks

• stierka na ventilátory

• 2 v 1 (mäkká bavlna/ 
mriežkovaná 
štruktúra)

• umývacie rukavice 
2 v 1 (mikrovlák-
no/mriežkovaná 
štruktúra)

• mikrovláknová utierka

• autokalibrácia

• rozsah do 12 barov

• odchýlka 0,05 barov

• LCD displej
• jednotky: bar, kPa, psy, 

kg/cm2

• materiál: gumové 
vlákna

• 8 ks
• dĺžka: 20-120 cm
• hrúbka: 8 mm

• krízový asistent do 
automobilov

• 5 v 1 • merač
• tlaku v pneumatikách
• rozsah: do 12 barov
• jednotky: bar, kpa, 

psy, kg/cm2

• rezák na pásy
• bezpečnostné kladivo
• LED svietidlo
• červené výstražné 

LED osvetlenie

• univerzálny

• jednoduchá 
inštalácia

• bodové upnutie

• zlepšuje vnútorné 
prostredie vozidla

• otočná hlava 1 ks
• skladaná rukoväť 1 ks
• rozprašovací fľaša 1 ks
• mikrovláknová utierka
• 2 ks
• �exibilná prachovka 

1 ks

• materiál: nylon
• račňa
• záchytné háky
• dĺžka: 2,5 × 500 cm

• podložka pod 
detskú autosedačku

• ochrana sedadla 
pred otlaky

• odolná voči 
tekutinám

• podložka pod zviera do automobilu • nastaviteľné 
popruhy opierky hlavy • suchý zips • pre väčšinu 
automobilov • chráni automobil pred psími chlpmi, 
zašpinením, tekutinami, škrabancami

• podložka pod zviera na zadné sedadlo • okienko pre 
vizuálny kontakt so zvieraťom • ochrana zo všetkých 
strán • chráni automobil pred psími chlpmi, zašpine-
ním, tekutinami, škrabancami

• napätie 230 V/50 Hz
• výkon 1 200 W
• rýchlosť bez zaťaženia: 

500-3300 ot./min.
• leštiaca podložka 

priemer: 180 mm
• 1× leštiaca podložka
• 1× držiak typu D
• 1 pár náhradných 

uhlíkov

• skladací organizér do 
automobilu

• množstvo úložných 
priehradiek

• do batožinového 
priestoru aj pre 
upevnenie na voľnú 
sedačku

Umývacia súprava 
6 ks FDAC 1001

Merač tlaku  
v pneu. FDAM 0101

Gumicuk 8 ks  
FDAG 1001

Asistent do auta  
FDAM 0251

Organiz. na sedačku  
FDAP 60401

Sada autočističov  
FDAC 1003

Popruh s hákmi  
FDAG 1101

Podložka autosedač.  
FDAP 60201

Ochr. kryt do kufra automobilu
FDAP 60501

 Ochr. kryt sedačky automobilu
FDAP 60551

Leštička karoserií  
FDAL 201202-E

Organizér do auta  
FDAP 60301

• meranie vzorky pne-
umatík, hĺbky závitov, 
vyvŕtaných otvorov

• autokalibrácia
• rozsah do 25 mm

Hĺbkomer  
FDAM 0201

Autopríslušenstvo Príslušenstvo
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Voliteľné príslušenstvo, náhradné dielyPríslušenstvo

REŤAZOVÉ PILY REŤAZ FIELDMANN KÓD LIŠTA FIELDMANN KÓD REŤAZ OREGON KÓD LIŠTA OREGON KÓD

Elektrická píla FZP 2000-E FZP 9016 50001704 FZP 9014 50001702

Elektrická píla FZP 2105-E FZP 9016 50001704 FZP 9014 50001702

Elektrická píla FZP 2005-E FZP 9023 50002931 FZP 9002 50000307

Elektrická píla FZP 2020-E FZP 9001 50000306 FZP 9002 50000307 FZP 9003 50000862 FZP 9022-B 50002682

Benzínová píla FZP 4216-B FZP 9001 50000306 FZP 9005-B 50000307 FZP 9003 50000862 FZP 9022-B 50002682

Benzínová píla FZP 5016-B FZP 9001 50000306 FZP 9005-B 50001272 FZP 9003 50000862 FZP 9022-B 50002682

Benzínová píla FZP 5216-B FZP 9008-B 50001275 FZP 9020-B 50002591 FZP 9010-B 50001277

Benzínová píla FZP 5816-B FZP 9008-B 50001275 FZP 9020-B 50002591 FZP 9010-B 50001277

STRUNOVÉ KOSAČKY STRUNA NYLON 60 m KÓD CIEVKA KÓD KRYT CIEVKY KÓD

FZS 2105 E FZS 9017-60 50004231 FZS 9030 50004074 FZS 9031 50004075

FZS 2306 E FZS 9019 50001705 FZS 9032 50004076 FZS 9033 50004077

FZS 2505 E FZS 9019 50001705 FZS 9025 50003392 FZS 9026 50003393

FZS 2002 E FZS 9019 50001705 FZS 9012 50001323 FZS 9011 50001322

FZS 2050 E FZS 9020 50001689 FZS 9015 50001691

18 V RADA  
ONE BATTERY  
FOR ALL

2 Ah BATÉRIA KÓD 4 Ah BATÉRIA KÓD RÝCHLONABÍJAČKA KÓD

FDUZ 50020 50002986 FDUZ 50040 50002987 FDUZ 51000 50003960

FDUZ 50003 50003293 FDUZ 50000 50002121

FDUZ 50004 50003996

20 V RADA
FAST POWER 
20 V

2 Ah BATÉRIA KÓD 4 Ah BATÉRIA KÓD RÝCHLONABÍJAČKA KÓD

FDUZ 79020 50004543 FDUZ 79040 50004544 FDUZ 79100 50004602

FDUZ 79110 50004603

AKU STRUN. KOSAČKA CIEVKA + KRYT KÓD

FZS 70105-0 20V FZS 9105 50004707

AKU STRUNOVÁ KOSAČKA FZS 1025-A

BATÉRIA FZO 9006 50004821

STRUNA NYLON 60 m FZS 9019 50001705

CIEVKA FZS 9025 50003392

KRYT FZS 9026 50003393

AKUMULÁTOROVÁ KOSAČKA ŽACÍ NÔŽ KÓD BATÉRIA KÓD

FZR 2110 Li FZR 9031-Li 50004053 FZR 9110 50004381

FZR 70375-0 2×20V FZR 9034-A 50004705 tabulka 20V

FZR 70335-A 2×20V FZR 9035-A 50004706 tabulka 20V

AKUMULÁTOROVÉ 
NOŽNICE BATÉRIA KÓD

FZN 4101-2 A/AT FZO 9003 50001967

FZN 5101-A FZO 9005 50003792

ELEKTRICKÉ KOSAČKY ŽACÍ NÔŽ KÓD

FZR 2015-E FZR 9030-E 50003805

FZR 2021-E FZR 9021-E 50002348

FZR 2025-E FZR 9021-E 50002348

FZR 2028-E FZR 9028-E 50003595

FZR 2035-E FZR 9024-E 50003263

FZR 2046-E FZR 9027-E 50003594

AKU NÁŘADÍ NABÍJAČKA KÓD BATÉRIA KÓD

FDV 10252-A FDV 90252 50004687

FDV 10253-A FDV 90252 50004687  

FDV 10201-A FDV 90201RN 50003044 FDV 90201 50003043

FDV 10251-A FDV 90251RN 50003574 FDV 90251 50003573

FDV 10301-A FDV 90301N 50003655 FDV 90301 50003654

FDV 10351-A FDV 90351 50002153

FDV 10352-55AR FDV 90352RN 50003704 FDV 90352 50003702

FDV 10401-A FDV 90401 50004244

AKU PREREZÁVAČ LIŠTA OREGON 20cm KÓD REŤAZ OREGON KÓD

FZP 70505-0 20V FZS 9008 50004703 FZS 9019 50004704

BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR PRUŽINOVÝ VÁLEC KÓD

FZV 6050-B FZV 9050-B 50004371

KROVINOREZY STRUNA  
NYLON 60 m KÓD STRUNOVÁ 

HLAVA BASIC KÓD STRUNOVÁ HLAVA  
TWIST&GO KÓD ŽACÍ NÔŽ KÓD POPRUH KÓD

 FZS 3003-B FZS 9021 50001690 FZS 9016 50001683 FZS 9023 50004708 FZS 9004 50000519 FZS 9052 50003133

 FZS 3020-B FZS 9021 50001690 FZS 9016 50001683 FZS 9023 50004708 FZS 9004 50000519 FZS 9052 50003133

 FZS 4004-B FZS 9021 50001690 FZS 9016 50001683 FZS 9023 50004708 FZS 9004 50000519 FZS 9052 50003133

 FZS 5003-B FZS 9021 50001690 FZS 9016 50001683 FZS 9023 50004708 FZS 9004 50000519 FZS 9052 50003133

STRUNOVÁ STRUNOVÁ 

AKU STRUNOVÁ KOSAČKA FZS 1025-A

BATÉRIA
STRUNA NYLON 60 
CIEVKA

KRYT

Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

BENZÍNOVÉ KOSAČKY ŽACÍ NÔŽ KÓD

FZR 4003-79BH, FZR 4008-79B FZR 9023-B 50003262

FZR 4005-127BH FZR 9018-B 50001714

FZR 4210-B FZR 9033-B 50004342

FZR 4608 B, FZR 4614-144B; BES FZR 9025-B 50003264

FZR 4611-144B, FZR 4616-144B/BES, FZR 4618-144BV, 
FZR 4625BV FZR 9019-B 50002079

FZR 4615 LiBES FZR 9015-BES 50004422

FZR 5115-170B FZR 9020-B 50002080

FZR 5114-170B/BV; FZR 5124BV FZR 9029-B 50003596

FZR 5611-B FZR 9032-B 50004343
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Autorizovaný servis

FAST ČR, a. s.  
U Sanitasu 1621  
251 01 Říčany u Prahy

Produkty v tomto katalógu sa môžu z dôvodu 
technických zlepšení, úprav farebných špeci-
�kácií a skladovej dostupnosti v jednotlivých 
krajinách meniť bez predchádzajúceho upozor-
nenia. Výrobca nezodpovedá za chyby tlače.

Stroje, ktoré vám predáme, vieme aj opraviť! 
V našej sieti servisných centier, prevádzame 
záručný a pozáručný servis a to vždy za použitia 
originálnych náhradných dielov. Môžete tiež 
využiť ponuky preventívnych kontrol či posezón-
nych prehliadok. 

Viac informácií o najbližšom servisnom stredisku 
nájdete na webových stránkach  
 WWW.FIELDMANN.SK

Kontakt

WWW.FIELDMANN.SK/SERVIS-SK






