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vše pro váš dům a zahradu

Úvod

Kvalita, design a inovace, 
to je FIELDMANN®

Zrodila se před dvanácti lety a doslova 
roste před očima. Jde s dobou, ale ne-
ztrácí při tom svůj styl. Řeč není o cizí 
slečně, ale o české značce FIELDMANN,
která právě letos slaví dvanáct let na na-
šem trhu. Obliba výrobků FIELDMANN
rok od roku stoupá, rozšiřuje se okruh 
věrných zákazníků. Hlavně díky nim se 
daří průběžně upravovat nabídku, dopl-
ňovat ji o další položky, a především cel-
kově zkvalitňovat sortiment. 

Po dvanácti letech už FIELDMANN není 
jen značkou zahradní techniky pro údrž-
bu trávníků, stromů, keřů a záhonů. Je 
také pomocníkem při úklidu v domě i na 
zahradě, partnerem při údržbě a vylep-
šování domu, ale třeba i dodavatelem 
techniky pro čerpání vody. Již několik 
let si mohou zákazníci vybírat z široké 
nabídky zahradního nábytku, stále se 
rozšiřuje také sortiment grilů nebo auto-
příslušenství. 

Pojítkem všech výrobků je velmi dob-
rá kvalita, spolehlivost, bezpečnost 
a snadné ovládání. FIELDMANN přináší 
nejnovější trendy, ale zachovává ma-
ximální komfort při práci na zahradě, 
v domě i dílně. A protože sází i na spoleh-
livost, jsou stroje této značky vybaveny 
kvalitními komponenty, nářadí vyniká 
precizním zpracováním. Moderní design, 
optimální parametry a dobrá kvalita 
jsou u značky FIELDMANN dostupné za 
smysluplné ceny.

Katalog, který právě držíte v rukou, je vý-
razně širší například v kategorii akumu-
látorového nářadí. Program FIELDMANN
AKU FAST POWER 20 V představuje uce-
lenou řadu zahradního a dílenského náčiní 
a nářadí. Už se nemusíte ohlížet na to, zda 
je někde elektrická zásuvka, zda vám k ní 
dosáhne přívodní kabel nebo kde sežene-
te prodlužovačku, nestaráte se o množství 
benzínu v nádrži či olej. Komfort nabízejí 
akumulátoroví pomocníci i při samotném 
používání, při kterém nepřekáží žádné ka-
bely. Díky využití nejmodernějších tech-
nologií nabízí řada AKU FAST POWER 20V 
výkonnost i dynamiku benzínových strojů.

U novinek, stejně jako u již stávajícího sorti-
mentu, se můžete na značku FIELDMANN
spolehnout. Věříme, že i v letošním roce 
budete našimi novinkami mile překvapeni.
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vše pro váš dům a zahradu

Aku nářadí / 20 V

AKU PROGRAM 
20 V FAST POWER

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Jednoduchá 
výměna 
baterie
Stiskněte 

žlutou pojistku 
a zatáhněte. 

Snadnější to už být 
nemůže.

LED indikace
Všechny 

akumulátory 
z této řady 

disponují moderní 
LED signalizací 

informující 
o aktuální kapacitě 

baterie.

Důraz na 
ergonomii

Nová řada 
FAST POWER 
klade důraz na 

ergonomii. Skvěle 
padne  do ruky.

Variabilita 
AKU řady

Aktuální 20V řada 
FAST POWER  

obsahuje více jak 
17 různých strojů 
pro zahradu, dílnu 

i garáž.

Nejmodernější 
technologie 

Li-Ion
Všechny 

naše stroje 
disponují vlastní 

elektronickou 
řídicí jednotkou 

pro efektivní 
využití celé 

kapacity baterie.

• patentovaná technologie článků baterie 
pro delší životnost

• LED indikátor stavu nabití přímo na baterii
• kapacita baterie: 2 000/4000 mAh 
• kompatibilní se všemi položkami 

z řady FAST POWER 20V

20V Li-Ion baterie 2 Ah/4Ah

FDUZ 79020/79040

Rychlonabíječka 20 V

FDUZ 79100
• AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
• LED indikace/ochrana proti přehřátí baterie
• doba nabíjení: 60 min (2 Ah), 

120 min (4 Ah)
• kompatibilní se všemi položkami 

z řady FAST POWER 20V

DMOC: 999 Kč/1 599 Kč

DMOC: 599 Kč

» delší životnost motoru

» delší doba provozu

» větší výkon

BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR

UHLÍKOVÝ/VÝKON BATERIE

BEZUHLÍKOVÝ/VÝKON BATERIE

ČAS
POUŽITÍ
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Je tichá, ekologická, úsporná. Žádný ben-
zín, žádný kabel, žádný rámus, žádné 
zplodiny. Taková je nová AKU řada znač-
ky FIELDMANN. S ní vás nic nezastaví.

Nemusíte se ohlížet na to, zda je někde elektrická 
zásuvka, zda vám k ní dosáhne přívodní kabel nebo 
kde seženete prodlužovačku, nestaráte se o množ-
ství benzínu v nádrži či olej. Komfort nabízejí aku-
mulátoroví pomocníci i při samotném používání, kdy 
nepřekáží žádné kabely. 

Program představuje ucelenou řadu zahradního 
a dílenského náčiní a nářadí, které pracuje s jedi-
ným typem baterie. Druhou baterii tak potřebujete 
maximálně na střídačku při delším používání, to 
když první dojde energie, nebo do páru do větších 
strojů, jako jsou zahradní sekačky či křovinořezy, 
kde je využívána plná síla dvou baterií současně. 
Investice to rozhodně není zbytečná.

AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
LED indikace/ochrana proti přehřátí baterie
doba nabíjení: 60 min (2 Ah), 

kompatibilní se všemi položkami 

řídicí jednotkou 
pro efektivní 
využití celé 

kapacity baterie.

patentovaná technologie článků baterie 

LED indikátor stavu nabití přímo na baterii
kapacita baterie: 2 000/4000 mAh 

20V Li-Ion baterie 2 Ah/4Ah

FDUZ 79020/79040

kapacity baterie.

DMOC: 999 Kč

• AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
• LED indikace/ochrana proti přehřátí baterie
• doba nabíjení: 60 min (2× 2 Ah),

120 min (2× 4 Ah) 
• kompatibilní se všemi položkami 

z řady FAST POWER 20V

Rychlonabíječka 2× 20 V

FDUZ 79020



5

www.fieldmann.cz

Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

TYP BATERIE
20V STROJŮ

JEDEN
NA VŠECH 17
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DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 

Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.JEDEN DRUH BATERIE NA VŠECH 17 STROJŮ

• šířka záběru: 330 mm
• sběrný koš: 40 l
• 6 poloh výšky sečení
• výška sečení: 25 – 75 mm
• doporučená plocha sečení: až 500 m2

• s bateriemi a nabíječkou

• šířka záběru: 370 mm
• sběrný koš: 40 l
• 6 poloh výšky sečení
• výška sečení: 25 – 75 mm
• doporučená plocha sečení: až 500 m2

• bez baterie a nabíječky

• šířka záběru: 430 mm
• sběrný koš: 40 l
• 6 poloh výšky sečení
• výška sečení: 25 – 75 mm
• doporučená plocha sečení: až 750 m2

• bez baterie a nabíječky

DMOC: 6 290 Kč DMOC: 5 590 Kč DMOC: 6 990 Kč

DMOC: 4 290 Kč

DMOC: 1 490 KčDMOC: 1 590 KčDMOC: 1 590 Kč

350 m2

33 cm

500 m2

37 cm

750 m2

43 cm

2× 20 V akumulátorová 
sekačka na trávu
FZR 70375-0

2× 20 V akumulátorová 
sekačka na trávu
FZR 70435–0

2× 20 V akumulátorová 
sekačka na trávu
FZR 70335–A

2× 20 V akumulátorový 
křovinořez
FZS 70705-0

Zahradní aku nářadí / 20 V

• rychlost bez zatížení:  0 – 17000 ot./min.
• maximální rychlost vzduchu: 38 m/s
• proud vzduchu: 350 CFM
• bez baterie a nabíječky

• délka lišty: 510 mm
• řezný průměr: 16 mm
• rychlost bez zatížení: 0 – 1300 ot./min.
• elektronická brzda
• bez baterie a nabíječky

20V akumulátorové plotové nůžky
FZN 70205-0

2× 20 V akumulátorová 

novinkabezuhlíkový 
motor

bezuhlíkový 
motor

bezuhlíkový 
motor

součástí balení

• šířka záběru: 300 mm
• průměr struny: 1,6 mm
• rychlost bez zatížení: 

0 – 7 500 ot./min.
• teleskopická rukojeť
• nastavitelný úhel 

zastřihovací hlavy
• bez baterie 

a nabíječky

• max. šířka řezu 38 cm
• strunová hlava: 33 cm
• průměr struny: 2,0 mm
• 3hrotý kovový kotouč: 23 cm
• ramenní popruh
• řídítka s měkkou rukojetí
• součást balení: strunová 

hlava, kovový kotouč 
a popruh, bez baterie 
a nabíječky

DMOC: 1 490 Kč

šířka záběru: 300 mm
průměr struny: 1,6 mm
rychlost bez zatížení: 
0 – 7 500 ot./min.
teleskopická rukojeť
nastavitelný úhel 
zastřihovací hlavy
bez baterie 
a nabíječky

DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 4 290 Kč

2× 20 V akumulátorový 
křovinořez
FZS 70705-0

max. šířka řezu 38 cm
strunová hlava: 33 cm
průměr struny: 2,0 mm
3hrotý kovový kotouč: 23 cm
ramenní popruh
řídítka s měkkou rukojetí
součást balení: strunová 
hlava, kovový kotouč 
a popruh, bez baterie 

teleskopická rukojeť
nastavitelný úhel 
zastřihovací hlavy

DMOC: 1 490 Kč

20V akumulátorový fukar listí
FZF 70605-0

Zvýhodněná 
startovní 
sada
s taškou 
zdarma
98035044

Tašku FDUA 59010 možno 
zakoupit samostatně

20V akumulátorová 
strunová sekačka
FZS 70105-0

jednoramenní 
popruh

2× 20 V akumulátorový 

jednoramenní 
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DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce. JEDEN DRUH BATERIE NA VŠECH 17 STROJŮ

Ruční aku nářadí / 20 V

• rychlost bez zatížení:0 – 3 700 ot./min.
• průměr kotouče:165 mm
• ergonomické madlo
• AC Laser
• bez baterie a nabíječky

• rychlost řetězu: 15 m/s
• délka lišty: 300 mm
• lišta a řetěz v ceně
• kapacita olejové 

nádrže: 180ml
• bez baterie a nabíječky

• rychlost bez zatížení: 0 – 7 500 ot./min.
• průměr kotouče: 115 mm
• s boční rukojetí a ergonomickou rukojetí
• bez baterie a nabíječky
• brusný kotouč součástí balení

• délka lišty: 420 mm
• řezný průměr: 16 mm
• teleskopická rukojeť: ± 70 cm
• nastavitelná hlava
• bez baterie a nabíječky

• rychlost bez zatížení: 0 – 3 000 ot./min.
• délka řezu: 26 mm
• max. řezná kapacita:  dřevo: 100 mm 

měkký kov: 20 mm 
ocel: 10 mm 

• bez baterie a nabíječky

• rychlost řetězu: 5 m/s
• délka lišty: 200 mm
• lišta a řetěz v ceně
• teleskopická rukojeť: ± 70 cm
• bez baterie a nabíječky

• rychlost bez zatížení:  0 – 360 ot./min., 
0 – 1 300 ot./min.

• max. průměr: 10 mm
• max. krouticí moment: 35 Nm
• bez baterie a nabíječky

• průtok vody: 2,5 l/min
• pracovní tlak: 7 / 25 bar (2 rychlosti)
• součást balení:

samonasávací hadice
• bez baterie a nabíječky

• rychlost bez zatížení: 0 – 2800 ot./min.
• max. řezná kapacita:

dřevo: 80 mm, měkký kov: 
10 mm, ocel: 5 mm

• bez baterie a nabíječky

• max. výstupní tlak: 10,3 bar
• průtok vzduchu: 235 l/min
• součást balení: ventilový adaptér, 

jehla pro huštění míčů, unvierzální 
adaptér a vysokotlaká hadice

• bez baterie a nabíječky

DMOC: 1 990 Kč

DMOC: 4 990 Kč

DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 2 490 Kč

DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 2 790 Kč DMOC: 3 690 Kč

DMOC: 1 490 KčDMOC: 1 249 Kč

DMOC: 1 390 Kč

 20V akumulátorová pila kotoučová
FDUK 70305-0

2× 20 V akumulátorová 
řetězová pila
FZP 70805-0

20V akumulátorová úhlová bruska
FDUB 70605-0

20V akumulátorové 
teles. plotové nůžky
FZN 70405-0

  20V akumulátorová pila šavlová
FDUO 70505-0

20V akumulátorový
prořezávač větví
FZP 70505-0

20V akumulátorová vrtačka
FDUV 70105-0

20V akumulátorová 
tlaková myčka
FDW 70905-0

20V akumulátorová 
pila přímočará
FDUP 70405-0

20V akumulátorový 
kompresor
FDAK 70205-0

novinka

novinka

novinka

bezuhlíkový 
motor

v nabídce též varianta 
včetně kufříku, 

baterie a nabíječky 
DMOC 2 490 Kč

variabilní 
tryska

20V akumulátorová úhlová bruska20V akumulátorová úhlová bruska   20V akumulátorová pila šavlová

jednoramenní 
popruh

jednoramenní jednoramenní 
popruh

jednoramenní 
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Zahrada / Elektrické rotační sekačky

Elektrické/Aku 
rotační sekačky

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Spínač přes 
celou šířku 

madla
Spínač přes 
celou šířku 

madla umožňuje 
pohodlné ovládání 

levou i pravou 
rukou.

Nastavení 
výšky madla
Výšku madla lze 

velice snadno 
přizpůsobit tak, 
aby vyhovovala 

kždému.

Centrální 
nastavení 

výšky sečení
Výšku sečení lze 

nastavit 
pro všechna kola 
zároveň pohybem 

jediné páky.

Koše 
s ukazateli 

zaplnění
Plastové koše 

vybraných 
modelů jsou 

vybaveny 
ukazateli zaplnění, 

které vás včas 
upozorní, že je 

koš plný.

• batarie Li-Ion 40 V, 2 000 mAh
• záběr sečení: 32 cm
•  3 pozice nastavení výšky sečení 
• výška sečení: 20–56 mm 
•  plastový sběrný koš 30 l 
• s ukazatelem zaplnění 
• výškově nastavitelná rukojeť 
•  doporučená plocha sečení 

do 350 m2

•  baterie a nabíječka součástí 
balení 

• není kompatibilní  
s FAST POWER 20V

350 m2

DMOC: 6 490 Kč
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Model Příkon 
motoru Záběr Materiál 

šasi
Nastavení 

výšky sečení
Výška 
sečení

Objem 
koše

Sklopné 
madlo

Nastavení 
výšky madla Hmotnost Doporučená 

plocha

FZR 2110-Li 40 V 32 cm plast 3 pozice 20 – 56 cm 30 l ANO ANO 7,2 kg 350 m2

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

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

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

FZR 2035-E 1 600 W 38 cm plast 5 pozic 20 – 70 mm 45 l ANO NE 14,2 kg 800 m2

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

celou šířku 
madla

Spínač přes 
celou šířku 

madla umožňuje 
pohodlné ovládání 

levou i pravou 
rukou.

nastavení 
výšky sečení
Výšku sečení lze 

nastavit 
pro všechna kola 
zároveň pohybem 

batarie Li-Ion 40 V, 2 000 mAh
záběr sečení: 32 cm
 3 pozice nastavení výšky sečení 
výška sečení: 20–56 mm 
 plastový sběrný koš 30 l 

350 m2

Centrální 
nastavení 

výšky sečení
Výšku sečení lze 

nastavit 
pro všechna kola 
zároveň pohybem 

jediné páky.

Pečovat o trávník bez sekačky na trávu je dnes už 
nepředstavitelné. Tento zahradní pomocník nejen 
šetří čas a námahu, ale také umožňuje pečovat 
o travní porost efektivně a pravidelně, a udržovat 
tak ve formě jak jeho vzhled, tak kvalitu. Nejčas-
těji používaným typem v soukromých zahradách 
jsou sekačky rotační. 

Trávu sekají pomocí horizontálně uloženého rotujícího nože, 
který trávníku zajistí stejnoměrný „střih“. FIELDMANN na-
bízí jak elektrické rotační sekačky, tak AKU sekačky, které 
obstojí i v náročnějších podmínkách, navíc bez zbytečné 
hlukové kulisy a omezení kabelem. 

Rotační sekačky FIELDMANN bez ohledu na typ pohonu či 
záběr spojuje kvalita použitých materiálů i jejich zpracování, 
moderní design, ale také důraz na bezpečnost, skvělé er-
gonomické vlastnosti, celkově komfortní ovládání a snad-
ná údržba. Nechybí praktické funkce usnadňující používání. 
Mezi ty patří centrální nastavení výšky sečení pomocí je-
diného pohybu páčkou i výškově nastavitelné madlo, které 
při uskladnění snadno sklopíte odjištěním rychloupínacích 
šroubů. U vybraných modelů je výhodou spínač přes celou 
šířku madla, který umožňuje ovládat sekačku oběma ruka-
ma. O sběr trávy se postarají odolné, velkoobjemové koše se 
signalizací zaplnění. Díky tomu, že šasi strojů přesahuje šíři 
koleček, dosekáte trávu vždy až ke kraji bez nutnosti doda-
tečných úprav ručními nůžkami nebo strunovou sekačkou.

32 cm

Aku sekačka

FZR 2110-Li

součást balení
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Zahrada / Elektrické rotační sekačky

• příkon motoru: 1 200 W
• záběr sečení: 32 cm
• plastový koš o objemu 30 l 

s ukazatelem naplnění
• výška sečení: 20–56 mm
• 3 polohy nastavení výšky 

sečení
• sklopné madlo pro snadné 

skladování
• transportní madlo v těžišti 

sekačky
• doporučená plocha sečení 

450 m2

• příkon motoru: 1 300 W
• záběr sečení: 32 cm
• plastový koš o objemu 30 l 

s ukazatelem naplnění
• výška sečení: 20–56 mm
• 3 polohy nastavení výšky 

sečení
• výškově nastavitelné madlo
• snadné sklopení madla pomocí 

rychloupínacích šroubů
• doporučená plocha sečení 

600 m2

• příkon motoru: 1 300 W
• záběr sečení: 33 cm
• dělený koš (plast/textil) 

o objemu 30 l
• výška sečení: 20–60 mm
• 3 polohy nastavení výšky 

sečení
• výškově nastavitelné madlo
• transportní madlo v těžišti 

sekačky
• doporučená plocha sečení 

600 m2

• příkon motoru: 1 600 W
• záběr sečení: 38 cm
• dělený koš (plast/textil) 

o objemu 45 l
• výška sečení: 20–70 mm
• 5 poloh nastavení výšky sečení
• sklopné madlo pro snadné 

skladování
• centrální nastavení výšky 

sečení
• doporučená plocha sečení 

800 m2

• příkon motoru: 2 000 W
• záběr sečení: 43 cm
• dělený koš (plast/textil) 

o objemu 50 l
• výška sečení: 20–70 mm
• 6 poloh nastavení výšky sečení
• výškově nastavitelné madlo 

s možností úplného sklopení
• centrální nastavení výšky 

sečení
• doporučená plocha sečení 

1 000 m2

450 m2 600 m2 600 m2 800 m2 1000 m2

V nabídce též 
akumulátorové 
sekačky v rámci 

programu 
FAST POWER 20 V,

str. 4-7

DMOC: 2 190 Kč DMOC: 2 490 Kč DMOC: 2 890 Kč DMOC: 3 990 Kč DMOC: 4 990 Kč

32 cm 32 cm 33 cm 38 cm 43 cm

Elektrická sekačka

FZR 2021-E
Elektrická sekačka
FZR 2025-E

Elektrická sekačka
FZR 2028-E

Elektrická sekačka
FZR 2035-E

Elektrická sekačka
FZR 2046-E

V nabídce též 
akumulátorové 
sekačky v rámci 

programu 
FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V

str. 4-7



vše pro váš dům a zahradu

Zahrada / Benzínové rotační sekačky

Benzínové 
a vřetenové 

travní sekačky

4 IN 1
technology

Nastavení 
madla

U většiny modelů 
sekaček lze 

výškově nastavit 
madlo 

a učinit tak práci 
pohodlnou pro 
všechny členy 

rodiny.

Pro sekačky 
Fieldmann 

doporučujeme 
oleje MOL.

Motory Briggs 
& Stratton

Ve výbavě 
vybraných 

sekaček Fieldmann 
naleznete motory 

renomované 
americké 

společnosti Briggs 
& Stratton. 

Jsou mezi nimi 
nejmodernější 
modely řady 

E–Series, motory 
s ventilovým 

rozvodem 
i automatický sytič 

.

4rychlostní 
pojezd

Vybrané modely 
umožňují měnit 

rychlost pojezdu. 
Můžete vybírat ze 
4 rychlostí. Změna 
rychlosti nemá vliv 

na otáčky nože.

Systém 
sečení 4v1

Sekačky s tímto 
systémem 

umožňují sběr, 
boční odhoz, 
zadní odhoz 
a mulčování.
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Na členitějších zahradách situovaných třeba 
ve svahu nebo tam, kde je komplikovanější 
terén, vyšší a hustší travní porost, se uplatní 
sekačky benzínové. Jejich výhodou je vyšší 
výkon a standardně i záběr až 56 cm, díky 
kterým s nimi komfortně obhospodaříte 
i větší plochy. Především jsou ale nezávislé 
na zdroji energie – pokud budete mít dosta-
tek paliva, můžete s nimi pracovat i daleko 
od civilizace. 

Kategorie benzínových sekaček FIELDMANN zahrnuje 
stroje o různé síle motoru, šíři sečení, s pojezdem i bez 
pojezdu. Menší pomocníci bez pojezdu jsou ideální na 
rozlehlejší, ale rovinatější terény, na nichž oceníte jejich 
výkonnost, výdrž i nižší hmotnost. Na plochy, kde by 
bylo nutné tlačit stroj do svahu či přes nerovnosti teré-
nu, jsou vhodné sekačky s pojezdem. Špičkové benzi-
nové stroje FIELDMANN disponují plynule nastavitel-
nou rychlostí pojezdu. 

Spolehlivost benzínových sekaček FIELDMANN je 
dána použitím kvalitních materiálů i jednotlivých kom-
ponent. Některé stroje vyšší kategorie jsou vybaveny 
motory americké značky Briggs & Stratton, které ce-
losvětově platí za vysoce kvalitní a spolehlivé. Snad-
ný start pak může podpořit automatický sytič motoru 
a elektrický startér.

Vřetenová sekačka vám pomůže pěstovat krátce stři-
žený „anglický“ trávník. Je vybavena do šroubovice 
stočenými noži, které trávu nesekají, ale v podstatě 
stříhají. Konečky stébel tak nejsou roztřepené a ne-
zasychají, trávník je zdravě zelený a hustý. Elektrická 
vřetenová sekačka obhospodaří i větší plochy v do-
sahu elektřiny, ale může pracovat i bez elektrického 
proudu – jako ruční.

vše pro váš dům a zahradu

Zahrada / Benzínové rotační sekačky

Benzínové 
a vřetenové 

travní sekačky

4 4 4 ININ 1IN 1IN 1
technologytechnology

Nastavení 
madla

U většiny modelů 
sekaček lze 

výškově nastavit 
madlo 

a učinit tak práci 
pohodlnou pro 
všechny členy 

rodiny.

Pro sekačky 
Fieldmann 

doporučujeme 
oleje MOL.

Motory Briggs 
& Stratton

Ve výbavě 
vybraných 

sekaček Fieldmann 
naleznete motory 

renomované 
americké 

společnosti Briggs 
& Stratton. 

Jsou mezi nimi 
nejmodernější 
modely řady 

E–Series, motory 
s ventilovým 

rozvodem 
i automatický sytič 

4rychlostní 
pojezd

Vybrané modely 
umožňují měnit 

rychlost pojezdu. 
Můžete vybírat ze 
4 rychlostí. Změna 
rychlosti nemá vliv 

na otáčky nože.

Systém 
sečení 4v1

Sekačky s tímto 
systémem 

umožňují sběr, 
boční odhoz, 
zadní odhoz 
a mulčování.

10
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Zahrada / Benzínové rotační sekačky

• vhodná i pro menší trávník, kde není 
v dosahu el. energie

• záběr sečení: 40 cm
• plynulé nastavení výšky sečení 

14–47 mm
• látkový koš 23 l
• sklopné madlo pro snadné 

skladování
• doporučená plocha sečení 150 m2

•  motor OHV 79 cm3

•  záběr sečení: 40 cm, plastové šasi 

•  nastavení výšky sečení 
– 3 pozice 25, 40 a 55 mm

•  látkový koš 40 l redukující prostupnost prachu

•  sklopné madlo pro snadné skladování 

• hmotnost: 17,5 kg    

•  doporučená plocha sečení 650 m2

• záběr sečení: 38 cm
• 5 nožů
• výška sečení: 13–38 mm
• 4 pozice nastavení výšky sečení 
• látkový koš 45 l
• sklopné madlo
• možnost použití i bez el. proudu jako ruční 

vřetenovou sekačku
• doporučená plocha sečení 200 m2

Vřetenová sekačka

FZR 1010
Benzínová sekačka

FZR 4003-79BH
Vřetenová sekačka

FZR 1050 200 m2150 m2 650 m2

40 cm

• motor OHV RATO RV 125-S
• výkon motoru: 1,8 kW
• záběr sečení: 40 cm, plastové šasi
• nastavení výšky sečení – 3 pozice
• výška sečení: 25/45/65 mm
• sběrný koš 40 l 
• sklopné madlo
• hmotnost: 19 kg
• doporučená plocha sečení 750 m2

Benzínová sekačka

FZR 4005-127BH 750 m2

40 cm

DMOC: 1 890 Kč DMOC: 4 990 KčDMOC: 5 290 Kč DMOC: 5 690 Kč

Vřetenová sekačka
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Zahrada / Benzínové rotační sekačky

• čtyřtaktní motor OHV RATO SV 145-S
• výkon motoru: 2,5 kW
• s vlastním pojezdem
• kvalitní ocelové šasi se záběrem 

sečení 46 cm
• dělený koš (plast/textil) o objemu 65 l 

s ukazatelem naplnění
• výška sečení: 25–70 mm
• centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
• sklopné madlo s měkčenou rukojetí, panel na 

nápoj a nářadí
• možnost mulčování – záslepka v balení
• doporučená plocha sečení 1 000 m2

• motor OHV 79 cm3

•  záběr sečení: 40 cm, ocelové šasi
•  centrální nastavení výšky sečení 

– 7 pozic, 25–75 mm
•  látkový koš 45 l redukující 

prostupnost prachu
•  kola uložená na kuličkových ložiscích
•  sklopné madlo pro snadné skladování 
•  hmotnost: 23 kg         
•  doporučená plocha sečení 800 m2

• motor: Rato OHV, 127 cm3, 1,9 kW
• šasi sekačky: ocel
• záběr sečení: 42 cm
• systém sečení 3 v 1 – sběr, zadní odhoz, 

mulčování
• centrální nastavení výšky sečení – 6 pozic
• výška sečení: 25–75 mm
• sběrný koš: 45 l
• kola uložená na kuličkových ložiscích
• přední kola 150 mm, zadní kola 200 mm
• hmotnost: 21,7 kg
• sklopné madlo s měkčenou rukojetí
• doporučená plocha sečení 900 m2

• čtyřtaktní motor OHV 139 cm3
• výkon motoru: 2,2 kW
• s vlastním pojezdem
• ocelové šasi se záběrem sečení 46 cm
• textilní koš o objemu 55 l
• výška sečení: 25–75 mm
• centrální nastavení výšky sečení
• sklopné madlo s měkčenou rukojetí
• možnost mulčování – záslepka v balení
• doporučená plocha sečení 1 000 m2

Benzínová sekačka

FZR 4611-144B
Benzínová sekačka

FZR 4008-79B
Benzínová sekačka

FZR 4210-B
Benzínová sekačka

FZR 4608-B900 m2800 m2 1000 m2 1000 m2

46 cm40 cm 42 cm 46 cm

DMOC: 7 990 KčDMOC: 6 490 Kč DMOC: 6 990 Kč DMOC: 7 390 Kč

s pojezdem s pojezdem s pojezdem s pojezdem
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Zahrada / Benzínové rotační sekačky

• OHV RATO SV 145-S, 2.5 kW
• šasi sekačky: ocel 
• záběr sečení: 46 cm
• systém sečení 4 v 1 – sběr, zadní a boční 

odhoz, mulčování 
• centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic 
• výška sečení: 30-80 mm 
• sběrný koš: 60 l
• polohovatelné madlo 
• kola uložená na kuličkových ložiscích
• váha: 32 kg 
• doporučená plocha sečení 1 000 m2

• čtyřtaktní motor OHV RATO SV 145-S
• výkon motoru: 2,5 kW
• s vlastním pojezdem
• kvalitní ocelové šasi se 

záběrem sečení 46 cm
• dělený koš (plast/textil) 

o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
• výška sečení: 25–70 mm
• centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
• výškově nastavitelné madlo s měkčenou 

rukojetí, panel na nápoj a nářadí
• systém 4v1 – sběr do koše, 

mulčování, zadní a boční odhoz
• doporučená plocha sečení 1 000 m2

Benzínová sekačka

FZR 4614-144B
Benzínová sekačka

FZR 4616-144B1000 m2 1000 m2

46 cm 46 cm

• čtyřtaktní motor OHV RATO SV 145-S
• výkon motoru: 2,5 kW
• variabilní rychlost pojezdu
• kvalitní ocelové šasi se záběrem 

sečení 46 cm
• koš o objemu 65 l s ukazatelem naplnění
• výška sečení: 25–70 mm
• centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
• výškově nastavitelné madlo s měkčenou 

rukojetí, panel na nápoj a nářadí
• systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, 

zadní a boční odhoz
• doporučená plocha sečení 1 200 m2

Benzínová sekačka

FZR 4618-144BV 1200 m2

46 cm

s variabilním pojezdem

• čtyřtaktní motor OHV RATO SV 170-S
• výkon motoru: 2,8 kW
• kvalitní ocelové šasi se záběrem 

sečení 51 cm
• koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění
• výška sečení: 25–70 mm
• centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
• výškově nastavitelné madlo s měkčenou 

rukojetí, panel na nápoj a nářadí
• systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, 

zadní a boční odhoz
• doporučená plocha sečení 1 800 m2 

Benzínová sekačka

FZR 5114-170B 1800 m2

51 cm

DMOC: 8 490 Kč DMOC: 8 990 Kč DMOC: 9 990 Kč DMOC: 9 990 Kč

s pojezdem s pojezdem s pojezdem
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Zahrada / Benzínové rotační sekačky

• čtyřtaktní motor OHV RATO SV 170-S
• výkon motoru: 2,8 kW
• s pojezdem
• kvalitní ocelové šasi se záběrem 

sečení 51 cm
• koš o objemu 65 l
• výška sečení: 25–70 mm
• centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
• výškově nastavitelné madlo s měkčenou 

rukojetí, panel na nápoj a nářadí
• systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, 

zadní a boční odhoz
• doporučená plocha sečení 1 800 m2 

• čtyřtaktní motor OHV RATO SV 170-S
• výkon motoru: 2,8 kW
• variabilní rychlost pojezdu
• kvalitní ocelové šasi se záběrem 

sečení 51 cm
• koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění
• výška sečení: 25–70 mm
• centrální nastavení výšky sečení - 8 pozic
• výškově nastavitelné madlo s měkčenou 

rukojetí, panel na nápoj a nářadí
• systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, 

zadní a boční odhoz
• doporučená plocha sečení 1 800 m2 

Benzínová sekačka

FZR 5115-170B
Benzínová sekačka

FZR 5114-170BV 1800 m21800 m2

51 cm51 cm

s pojezdems variabilním pojezdem

DMOC: 9 990 KčDMOC: 10 990 Kč
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Zahrada / Benzínové rotační sekačky

• motor Briggs & Stratton 750 DOV
• výkon motoru: 2,68 kW
• variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti
• regulace otáček motoru
• kvalitní ocelové šasi se záběrem 

sečení 51 cm
• koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění
• výška sečení: 25–80 mm
• centrální nastavení výšky sečení
• výškově nastavitelné madlo s měkčenou 

rukojetí, panel na nápoj
• systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, 

zadní a boční odhoz
• doporučená plocha sečení 1 800 m2 

• otočný uzávěr a speciální výpustní trubice
• odolný proti UV záření, povětrnostním vlivům 

či mechanickému poškození
• nádoby jsou konstruovány pro přepravu 

a skladování pohonných hmot včetně benzínu
• UN homologace

• čtyřtaktní motor OHV 200 cm3

• výkon motoru: 3,5 kW

• záběr sečení: 56 cm, ocelové šasi 

•  systém sečení 4v1 – sběr, boční 
a zadní odhoz, mulčování 

• centrální nastavení výšky sečení - 6 pozic 

• výška sečení: 25–75 mm 

• dělený koš 75 l

• měkčený potah madla tlumicí vibrace

• panel s přihrádkou na drobnosti

•  přední madlo pro snadnou manipulaci při čištění

• kola uložená na kuličkových ložiscích

• hmotnost: 33,9 kg 

• doporučená plocha sečení 2000 m2

Benzínová sekačka

FZR 5124-BV

Kanystr na PHM 5 l
FZR 9060

Benzínová sekačka

FZR 5611-B1800 m2 2000 m2

51 cm 56 cm

Model Motor Výkon 
motoru

Systém 
4v1 Záběr Materiál 

šasi
Nastavení 

výšky sečení

Počet 
pozic výšky 

sečení

Objem 
koše

Sklopné 
madlo

Nastavení 
výšky 
madla

Hmotnost
Doporučená 

plocha

FZR 4003-79BH OHV 79 cm3 1,3 kW NE 40 cm PLAST ANO 3 pozice 40 l ANO NE 17,5 kg 650 m2

FZR 4005-127BH OHV 127 cm3 1,8 kw NE 40 cm PLAST ANO 3 pozice 40 l ANO NE 19,0 kg 750 m2

FZR 4008-79B OHV 79 cm3 1,3 kW NE 40 cm OCEL ANO 7 pozic 45 l ANO NE 23,0 kg 800 m2

FZR 4210-B OHV 127 cm3 1,9 kW NE 42 cm OCEL ANO 6 pozic 45 l ANO NE 21,7 kg 900 m2

FZR 4608-B OHV 139 cm3 2,2 kW NE 46 cm OCEL ANO 8 pozic 55 l ANO NE 32,0 kg 1 000 m2

FZR 4611-144B OHV 144 cm3 2,5 kW NE 46 cm OCEL ANO 8 pozic 65 l ANO NE 28,0 kg 1 000 m2

FZR 4614-144B OHV 144 cm3 2,5 kW ANO 46 cm OCEL ANO 5 pozic 60 l ANO ANO 32,0 kg 1 000 m2

FZR 4616-144B OHV 144 cm3 2,5 kW ANO 46 cm OCEL ANO 8 pozic 65 l ANO ANO 29,0 kg 1 000 m2

FZR 4618-144BV OHV 144 cm3 2,5 kW ANO 46 cm OCEL ANO 8 pozic 65 l ANO ANO 31,7 kg 1 200 m2

FZR 5114-170B OHV 170 cm3 2,8 kW ANO 51 cm OCEL ANO 8 pozic 62 l ANO ANO 38 kg 1 800 m2

FZR 5114-170BV OHV 170 cm3 2,8 kW ANO 51 cm OCEL ANO 8 pozic 62 l ANO ANO 38 kg 1 800 m2

FZR 5115-170B OHV 170 cm3 2,8 kW ANO 51 cm OCEL ANO 8 pozic 65 l ANO ANO 37,5 kg 1 800 m2

FZR 5124-BV B&S 161 cm3 2,6 kW ANO 51 cm OCEL ANO 8 pozic 62 l ANO ANO 38,0 kg 1 800 m2

FZR 5611-B OHV 196 cm3 3,5 kW ANO 56 cm OCEL ANO 6 pozic 75 l ANO ANO 33,9 kg 2 000 m2

s pojezdems variabilním pojezdem

DMOC: 14 990 Kč DMOC: 159 Kč
DMOC: 13 990 Kč

Benzínová sekačka

FZR 5611-B2 2

Model

FZR 4003-79BH

FZR 4005-127BH

FZR 4008-79B

FZR 4210-B

FZR 4608-B

FZR 4611-144B

FZR 4614-144B

FZR 4616-144B

FZR 4618-144BV

FZR 5114-170B

FZR 5114-170BV

FZR 5115-170B

FZR 5124-BV

FZR 5611-B

s pojezdems variabilním pojezdem
novinka

novinka



vše pro váš dům a zahradu

Elektrické
a benzínové

vertikutátory

Zahrada / Vertikutátory

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• motor OHV 212 cm3/4,3 kW
• pracovní záběr: 40 cm, ocelové šasi
• standardně osazeno válcem s 18 noži
• centrální nastavení pracovní hloubky 
• rozsah nastavení -15 až +5 mm, 8 pozic
• látkový koš 35 l redukující prostupnost prachu
• kola uložená na kuličkových ložiscích
• sklopné madlo pro snadné skladování 
• volitelné příslušenství:  válec s pružinami

Benzínový vertikutátor

FZV 6050-B 2000 m2

DMOC: 9 990 Kč

16
vše pro váš dům a zahradu
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Vertikutátor neboli provzdušňovač je dů-
ležitý pomocník při péči o zdraví trávní-
ku. Pomocí vertikálně umístěných nožů 
trávník lehce a šetrně prořeže a pomocí 
pružin pak odstraní neprodyšnou vrstvu, 
která zamezuje přísunu živin a vláhy. Na 
minizahrádce můžete použít ruční ná-
stroje, ale pro běžnou zahradu vyberte 
některý z elektrických nebo benzínových 
strojů, které jsou rychlé, zabírají ve větší 
šíři a pracují v přesně nastavené hloubce 
maximálně 3 mm pod povrch. 

Podobně jako sekačka, také vertikutátor verti-
kutátor by měl odpovídat rozloze a povaze po-
zemku. Elektrický pomocník je skladnější a má 
tišší chod bez emisí. Výkonné stroje přitom zvlád-
nou travnaté plochy o rozloze až 1000 m2, nutný 
je pouze dosah zdroje elektřiny. Benzínový verti-
kutátor je sice hlučnější a méně přívětivý k život-
nímu prostředí, ale nabízí větší záběr a rychlejší 
práci při neomezené možnosti pohybu v terénu, 
byť třeba kopcovitém či svažitém.

Vertikutátory FIELDMANN disponují výškově na-
stavitelnou a zároveň sklopnou rukojetí, možností 
plynulé regulace pracovní hloubky, a elektrické 
stroje hned dvěma vyměnitelnými válci – jedním 
pro vertikutaci a druhým pro provzdušnění. 

Válec 
s pružinami

Pružiny efektivně 
odstraní travní 

plsť, která 
vzniká ze zbytků 
posečené trávy 

a také mulčováním. 
Odstranění travní 

plsti trávník 
provzdušní 

a zabraňuje šíření 
plevelů 

a mechu.

Nastavení 
hloubky 

vertikutace
V souvislosti 

s opotřebením 
nožů můžete 

nastavit polohu 
tak, aby hloubka 
vertikutace byla 
vždy optimální, 

tj. 2 – 3 mm. 

Válec s noži
Při dodržení 

správné hloubky 
vertikutace 
nože jemně 

narušují povrch, 
a podporují tak 

růst kořenového 
systému. 

Výkonné 
benzínové 

motory
Nově dodáváme 

vertikutátor 
i ve variantě 

s benzínovým 
motorem.
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www.fieldmann.czDMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 

Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Zahrada / Vertikutátory

• elektrický vertikutátor určený 
pro menší plochy 

• příkon elektromotoru: 1 300 W
• šířka záběru vertikutace: 32 cm
• součástí jsou dva vyměnitelné válce
• nastavení hloubky práce 

dle opotřebení nožů či pružin
• vertikutační válec s 20 noži
• provzdušňovací válec 

s 24 pružinami
• výškově nastavitelná rukojeť
• koš o objemu 40 l

• elektrický vertikutátor vhodný 
pro středně velké plochy

• příkon elektromotoru: 1 500 W
• šířka záběru vertikutace: 32 cm
• součástí jsou dva vyměnitelné válce
• nastavení hloubky práce 

do 4 poloh dle opotřebení nožů či pružin 
• vertikutační válec s 20 noži
• provzdušňovací válec 

s 16 pružinami
• koš o objemu 40 l

• robustní vertikutátor s pevným 
plastovým šasi určený pro větší plochy

• příkon elektromotoru: 1 600 W
• šířka záběru vertikutace: 38 cm
• součástí jsou dva vyměnitelné válce
• nastavení hloubky práce 

dle opotřebení nožů či pružin
• vertikutační válec s 20 noži
• provzdušňovací válec 

s 24 pružinami
• koš o objemu 48 l

• elektrický vertikutátor určený 
pro větší plochy 

• příkon elektromotoru: 1 800 W
• šířka záběru vertikutace: 40 cm
• součástí jsou dva vyměnitelné válce
• nastavení hloubky práce 

dle opotřebení nožů či pružin
• vertikutační válec s 20 noži
• provzdušňovací válec 

s 24 pružinami
• výškově nastavitelná rukojeť
• koš o objemu 55 l

Elektrický vertikutátor

FZV 2004-E
Elektrický vertikutátor

FZV 4003-E
Elektrický vertikutátor

FZV 4010-E600 m2 800 m2 1000 m2 1200 m2

DMOC: 3 190 Kč DMOC: 2 990 Kč DMOC: 3 290 Kč DMOC: 4 990 Kč

Elektrický vertikutátor

FZV 2102-E



vše pro váš dům a zahradu

Strunové sekačky, 
vyžínače 

a křovinořezy

Zahrada / Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy

vše pro váš dům a zahradu

Strunové sekačky, 

a křovinořezy

Zahrada / Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy
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Pro přípravu 
palivové směsi 
doporučujeme 

oleje MOL.

Jsou místa, kde ani sebeobratněj-
ší rotační sekačku nelze použít: 
v prudkých svazích, v příkopech, na 
březích potoků, pod keři, ale běžná 
sekačka selhává i tam, kde je již po-
rost příliš vzrostlý. Tehdy nastupují 
sekačky strunové, vyžínače a křo-
vinořezy. 

Menší stroje likvidují rozbujelý porost po-
mocí rotující struny, výkonnější typy nabízejí 
možnost použít i ocelový trojzubec. Přístro-
je se ovládají jednoduše rukama, pro snazší 
manipulaci s těžšími typy bývá k dispozici 
pevný ramenní popruh.

Strunové sekačky se uplatní tam, kde po 
práci s běžnou rotační sekačkou zbývají ne-
dosečená místa, ale zkrotí i přerostlý trávník, 
porost kopřiv atd. Poloautomatické hlavy 
umožňují pohodlné odvíjení strun – stačí jen 
poklepat žací hlavou o zem. Některé mode-
ly jsou vybaveny podpůrnými kolečky pro 
snazší práci na větších plochách. Strunovou 
sekačku s teleskopickou rukojetí si pro poho-
dlnější práci upravíte podle vzrůstu. Praktic-
ká je možnost nastavení polohy horní ruko-
jeti a u vybraných modelů i úhlu žací hlavy. 

S vyžínačem snadno pokoříte větší výzvy, 
přerostlejší trávu, silnější rostliny, hustší 
porosty. 

Pokud ani nejsilnější vyžínač nestačí, je tu 
nejvyšší kategorie – křovinořezy neboli 
motorové kosy. Jejich výhodou je komfortní 
ovládání pomocí dvojité rukojetí připomína-
jící řídítka bicyklu. 

Strunová 
hlava

Strunu je možné 
vysunout 

do maximální 
přípustné 

délky pouhým 
poklepáním 

strunové hlavy 
o povrch.

Vodítko proti 
nechtěnému 

posečení rostlin
Vodítko vymezuje 

oblast dosahu 
struny a zabraňuje 

tak nechtěnému 
posečení 

okrasných rostlin 
v záhonech.

Nastavení 
úhlu hlavy 

sekačky
Úhel žací hlavy 

strunové sekačky 
je možné nastavit, 

a udržovat tak 
i hůře dostupná 

místa.

Twist&Go 
strun. hlava

Unikátní 
konstrukce pro 

snadné doplnění 
struny bez nutnosti 

hlavu rozebrat.

Dělená hřídel
Uvolněním 

jednoduchého 
mechanismu 
lze rozdělit 

hřídel vyžínače 
či křovinořezu. 
Rozložený stroj 
se výrazně lépe 

převáží i skladuje.
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DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce. www.fieldmann.cz

Zahrada / Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy

• Li-Ion baterie 18 V/1 500 mAh
• doba chodu cca 35 min, 
• struna 1,4 mm
• šiřka sečení 260 mm
• poloautomatická 

strunová hlava
• teleskopická rukojeť 85–110 cm
• nastavitelný úhel žací hlavy 

a distanční oblouk
• baterie a nabíječka 

součástí balení
• hmotnost: pouze 2 kg

• příkon elektromotoru: 250 W
• záběr sečení: 220 mm
• poloautomatická strunová 

hlava 
• hmotnost: 1,3 kg 
volitelné příslušenství:
• náhradní struna 60 m/1,0 mm

• příkon elektromotoru: 350 W
• záběr sečení: 250 mm
• nastavitelná rukojeť
• teleskopická rukojeť 95–105 cm
• hmotnost: 1,7 kg
volitelné příslušenství:
• náhradní struna 60 m/1,4 mm

• příkon elektromotoru: 550 W
• záběr sečení: 300 mm
• poloautomatická strunová hlava 
• teleskopická rukojeť 105–125 cm
• hmotnost: 2,3 kg 
volitelné příslušenství:
• náhradní struna 60 m/1,4 mm

• model s výkonnějším motorem 
o příkonu 500 W

• záběr sečení: 300 mm 
s možností nastavení úhlu 
strunové hlavy

• teleskopická rukojeť 92–114 cm
• podpůrná kolečka
• ochranné vodítko proti posečení 

okrasných rostlin
• hmotnost: 2,4 kg
volitelné příslušenství:
• náhradní struna 15 m/1,4 mm
• náhradní struna 60 m/1,4 mm

• výkonný elektromotor 1 400 W
• záběr sečení: 420 mm
• poloautomatická strunová hlava
• ocelový trojzubec
• dělená hřídel pro lepší skladování 

a transport 
• výškově nastavitelná rukojeť
• ramenní popruh v balení 
• hmotnost: 6 kg 
volitelné příslušenství:
• náhradní struna 60 m/1,6 mm
• ocelový trojzubec

Akumulátorová 
strunová sekačka
FZS 1005-A

Elektrická 
strunová sekačka
FZS 2105-E

Elektrická 
strunová sekačka
FZS 2306-E

Elektrická 
strunová sekačka
FZS 2505-E

Elektrická 
strunová sekačka
FZS 2002-E

Elektrický 
vyžínač
FZS 2050-E

26 cm

V nabídce též 
akumulátorová 

strunová sekačka 
v rámci programu 

FAST POWER 20 V,
str. 4-7

30 cm22 cm 30 cm25 cm 42 cm

DMOC: 2 390 KčDMOC: 990 KčDMOC: 890 Kč DMOC: 1 1190 Kč DMOC: 1 250 Kč DMOC: 2 590 Kč

součástí balení

V nabídce též 
akumulátorová 

strunová sekačka 
v rámci programu 

FAST POWER 20 VFAST POWER 20 VFAST POWER 20 V,,FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V
str. 4-7
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DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 

Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.vše pro váš dům a zahradu

Zahrada / Strunové sekačky, vyžínače a křovinořezy

• výkonný křovinořez určený do nároč-
ných podmínek

• vhodný pro likvidaci náletových dřevin
• silný dvoutaktní motor o objemu 

52 cm3 s výkonem 1,6 kW
• dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
• TWIST&GO poloautomatická strunová 

hlava - jednoduché doplnění nové stru-
ny a ocelový trojzubec k sečení odolněj-
ších rostlin – součást balení

• objemná palivová nádrž pro práci 
bez přerušení 

• hmotnost: 7,0 kg
volitelné příslušenství:
• náhradní struna 2,4 mm/15 m
• náhradní struna 2,4 mm/60 m
• náhradní ocelový trojzubec
• klasická poloautomatická strunová hlava
• pracovní rukavice

• dvoutaktní motor o objemu 25,4 cm3

s výkonem 0,7 kW
• záběr sečení: 44 cm
• TWIST&GO poloautomatická strunová 

hlava - jednoduché doplnění nové struny
• ocelový trojzubec k sečení odolnějších

rostlin – součást balení
• dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy 
• hmotnost: 6,6 kg
volitelné příslušenství:
• náhradní struna 2,4 mm/15 m
• náhradní struna 2,4 mm/60 m
• náhradní ocelový trojzubec
• klasická poloautomatická 

strunová hlava
• pracovní rukavice

• lehký a snadno ovladatelný křovinořez
• dvoutaktní motor o objemu 32,5 cm3

s výkonem 1,15 kW
• záběr sečení: 42 cm
• TWIST&GO poloautomatická strunová 

hlava - jednoduché doplnění nové struny
• ocelový trojzubec k sečení odolnějších

rostlin – součást balení
• dvojitá nastavitelná rukojeť a popruh
• hmotnost: 6,6 kg
volitelné příslušenství:
• náhradní struna 2,4 mm/15 m
• náhradní struna 2,4 mm/60 m
• náhradní ocelový trojzubec
• klasická poloautomatická 

strunová hlava 
• pracovní rukavice

• výkonný křovinořez určený do nároč-
ných podmínek

• vhodný pro likvidaci náletových dřevin
• dvoutaktní motor o objemu 43 cm3

s výkonem 1,4 kW
• dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
• TWIST&GO poloautomatická strunová 

hlava - jednoduché doplnění nové struny 
a ocelový trojzubec k sečení odolnějších
rostlin – součást balení

• objemná palivová nádrž pro práci 
bez přerušení

• hmotnost: 7,2 kg
volitelné příslušenství:
• náhradní struna 2,4 mm/15 m
• náhradní struna 2,4 mm/60 m
• náhradní ocelový trojzubec
• klasická poloautomatická strunová hlava
• pracovní rukavice

• nejvýkonnější stroj v našem sortimentu 
s patentovanou antivibrační technologií

• vhodný pro likvidaci náletových dřevin
• silný dvoutaktní motor o objemu 

51,7 cm3 s výkonem 1,45 kW
• dvojitá rukojeť s ergonomickými úchopy
• TWIST&GO poloautomatická strunová 

hlava - jednoduché doplnění nové struny 
a ocelový trojzubec k sečení odolnějších
rostlin – součást balení

• objemná palivová nádrž pro práci 
bez přerušení 

• hmotnost: 8,5 kg
volitelné příslušenství:
• náhradní struna 2,4 mm/15 m
• náhradní struna 2,4 mm/60 m
• náhradní ocelový trojzubec
• klasická poloautomatická strunová hlava
• pracovní rukavice

Benzínový křovinořez
FZS 5003-B

Benzínový křovinořez
FZS 3003-B

Benzínový křovinořez
FZS 3020-B

Benzínový křovinořez
FZS 4004-B

Benzínový křovinořez
FZS 5025-B

44 cm 42 cm 43 cm 44 cm 44 cm

komfortní 
popruhjednoramenní 

popruh

komfortní 
popruh

komfortní 
popruh

komfortní 
popruh

komfortní 
popruh

komfortní komfortní 
popruhpopruh

komfortní 
popruh

komfortní 
popruh

antiv
ibrační systém

DMOC: 4 490 KčDMOC: 3 990 Kč
DMOC: 3 790 KčDMOC: 3 190 Kč

DMOC: 6 490 Kč

novinka

jednoramenní 
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Model Typ motoru Příkon Záběr 
sečení 

Průměr 
struny

Nastavení 
úhlu hlavy

Teleskopická 
rukojeť

Podpůrná 
kolečka

Ochranné 
vodítko Hmotnost

FZS 1005-A AKU elektromotor 18 V/1 500 mAh 26 cm 1,4 mm ANO ANO NE ANO 1,9 kg

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

FZS 2306-E elektromotor 350 W 25 cm 1,4 mm NE ANO NE NE 1,7 kg

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

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

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

Model Typ motoru Objem motoru Výkon 
motoru

Záběr 
sečení Strunová hlava Průměr 

struny
Ocelový 

trojzubec
Dvojitá 
rukojeť Hmotnost

FZS 3003-B 2taktní 25,4 cm3 0,70 kW 44 cm TWIST&GO 2,4 mm ANO ANO 6,6 kg

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

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

FZS 5003-B 2taktní 52 cm3 1,60 kW 44 cm TWIST&GO 2,4 mm ANO ANO 7,0 kg

FZS 5025-B 2taktní 51,7 cm3 1,45 kW 44 cm TWIST&GO 2,4 mm ANO ANO 8,5 kg

www.fieldmann.cz
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Zahrada / Benzínové a elektrické řetězové pily

Benzínové 
a elektrické

řetězové pily

22

Řetězová pila je nezbytným pomoc-
níkem při zpracování dřeva na zimu, 
ale i na důkladnější prořez dřevin. Její 
pohon, výkon i délku lišty vybírejte 
podle povahy činnosti, objemu práce, 
kterou s ní musíte zvládat, i toho, jaký 
uživatel a jak často s pilou bude pra-
covat. Řetězové pily FIELDMANN dis-
ponují lištou o délce 35, resp. 40 cm,
které ideálně zvládnou občasné ře-
zání menšího množství palivového 
dřeva či prořez stromů.

Elektrické řetězové pily jsou nenáročné na 
údržbu, ekologické a vhodné i tam, kde mohou 
být výfukové zplodiny i jinak na obtíž – napří-
klad v uzavřené dílně. Výhodou je i tišší pro-
voz vítaný v zahradách v husté zástavbě nebo 
v rekreačních oblastech. Použití je omezeno 
dosahem elektrického proudu.

Z kategorie benzínových přístrojů mohou vy-
bírat ti, kteří pilu využijí častěji, požadují tak 
větší výkon, případně i možnost práce bez 
omezení přívodu elektřiny. Benzínové pily se 
vypořádají i s větším množstvím dřeva a sil-
nějšími větvemi či kmeny stromů. 

Při práci s řetězovou pilou je na prvním místě 
bezpečnost. Řetězové pily FIELDMANN vy-
robené za použití vysoce kvalitních materiálů 
i komponent standardně disponují bezpeč-
nostní brzdou pro okamžité zastavení řetězu, 
vybrané modely mají také bezpečnostní spoj-
ku či pevnou zubovou opěrku, která zabraňuje 
zpětnému rázu.

řetězové pily

Napínání 
řetězu

Vybrané elektrické 
pily Fieldmann 
jsou vybaveny 

systémem, 
který umožňuje 

manipulaci 
s řetězem a lištou 

pily bez použití 
nářadí.

Systém 
zapalování 

C.D.I.
Tento systém 

výrazně usnadňuje 
start nezahřáté 

pily. Jeho výhody 
doceníte zvláště 
v zimním období.

Bezpečnostní 
brzda

Standardním 
vybavením 

všech řetězových 
pil Fieldmann jsou 

bezpečnostní prvky, 
jako je protiskluzová 

rukojeť, 
bezpečnostní brzda 

či spojka.

Příslušenství
Benzínové 
i elektrické 

řetězové pily 
je možné 

kombinovat 
s různými typy 

lišt rozmanitých 
délek. Totéž platí 
také pro řetězy.

vše pro váš dům a zahradu

Pro mazání 
řetězů pil 
i přípravu 

palivové směsi 
doporučujeme 

oleje MOL.
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Zahrada / Benzínové řetězové pilyZahrada / Benzínové řetězové pily

Model Objem motoru/
výkon Délka lišty Bezpečnostní brzda Bezpečnostní 

spojka
Automatické 

mazání řetězu
Regulace mazání 

řetězu Hmotnost

FZP 4216-B 45 cm3/1,6 kW 40 cm ANO NE ANO ANO 5,5 kg

FZP 5216-B 52 cm3/1,7 kW 40 cm ANO NE ANO ANO 5,2 kg

FZP 5816-B 58 cm3/2,4 kW 40 cm ANO NE ANO ANO 6,0 kg

• dvoutaktní motor o objemu 45 cm3

• lišta Fieldmann délky 40 cm
• bezpečnostní brzda řetězu
• systém startování C.D.I.
• kalibrovaná nádoba pro správné

namíchání palivové směsi
• hmotnost: 5,5 kg
volitelné příslušenství:
• Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
• olej pro ztrátové mazání
• olej pro dvoutaktní motory
• pracovní rukavice

• dvoutaktní motor o objemu 52 cm3

• lišta délky 40 cm
• řetěz Fieldmann
• bezpečnostní brzda řetězu
• systém startování C.D.I.
• kalibrovaná nádoba pro správné

namíchání palivové směsi
• hmotnost: 5,2 kg
volitelné příslušenství:
• Fieldmann:  lišta 35, 40 cm a řetěz
• olej pro ztrátové mazání
• olej pro dvoutaktní motory
• pracovní rukavice

• dvoutaktní motor o objemu 58 cm3

• lišta délky 40 cm
• řetěz Fieldmann
• bezpečnostní brzda řetězu
• systém startování C.D.I.
• kalibrovaná nádoba pro správné
• namíchání palivové smesi
• hmotnost: 6,0 kg
volitelné příslušenství:
• Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz
• olej pro ztrátové mazání
• olej pro dvoutaktní motory
• pracovní rukavice

Benzínová řetězová pila

FZP 4216-B
Benzínová řetězová pila

FZP 5216-B
Benzínová řetězová pila

FZP 5816-B

DMOC: 2 990 Kč DMOC: 3 690 Kč DMOC: 5 490 Kč
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Zahrada / Elektrické řetězové pilyElektrické řetězové pily

Model Příkon Délka lišty Bezpečnostní 
brzda

Bezpečnostní 
spojka

Automatické 
mazání řetězu

Regulace mazání 
řetězu Hmotnost

FZP 2105-E 1 800 W 35 cm ANO NE ANO NE 5,0 kg

FZP 2005-E 2 000 W 40 cm ANO NE ANO NE 5,5 kg

FZP 2020-E 2 400 W 40 cm ANO ANO ANO NE 5,5 kg

FZP 2025-E 2400 W 40 cm ANO ANO ANO NE 5,4 kg

• příkon elektromotoru: 1 800 W
• lišta Fieldmann délky 35 cm
• bezpečnostní brzda řetězu
• zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti 
• vizuální kontrola stavu oleje 
• automatická olejová pumpa
• hmotnost: 5,0 kg s lištou a řetězem
volitelné příslušenství:
• náhradní lišta 35 cm
• náhradní řetěz 
• olej pro ztrátové mazání
• pracovní rukavice

• příkon elektromotoru: 2 000 W
• lišta délky 40 cm
• systém rychlého napínání řetězu
• bezpečnostní brzda řetězu
• pogumovaná protiskluzová rukojeť
• zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
• automatická olejová pumpa
• hmotnost: 5,5 kg s lištou a řetězem
• systém rychlého napínání řetězu
volitelné příslušenství:
• Fieldmann:  lišta 35 cm a řetěz
• Fieldmann:  lišta 40 cm a řetěz
• Oregon: lišta 40 cm a řetěz
• olej pro ztrátové mazání
• pracovní rukavice

• příkon elektromotoru: 2 400 W
• lišta a řetěz Oregon délky 40 cm
• výborné vyvážení díky unikátní konstrukci 
• systém rychlého napínání řetězu
• bezpečnostní brzda řetězu
• pogumovaná protiskluzová rukojeť
• zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
• automatická olejová pumpa
• hmotnost: 5,5 kg s lištou a řetězem
volitelné příslušenství:
• Fieldmann:  lišta 35 a 40 cm a řetěz
• Oregon: lišta 40 cm a řetěz
• olej pro ztrátové mazání
• pracovní rukavice

• příkon elektromotoru: 2 400 W
• lišta a řetěz Oregon délky 40 cm
• výborné vyvážení díky unikátní konstrukci 
• systém rychlého napínání řetězu
• bezpečnostní brzda řetězu
• pogumovaná protiskluzová rukojeť
• zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti
• automatická olejová pumpa
• hmotnost: 5,4 kg s lištou a řetězem
volitelné příslušenství:
• Fieldmann:  lišta 35 a 40 cm a řetěz
• Oregon: lišta 40 cm a řetěz
• olej pro ztrátové mazání
• pracovní rukavice

Elektrická řetězová pila

FZP 2105-E
Elektrická řetězová pila

FZP 2005-E
Elektrická řetězová pila

FZP 2020-E
Elektrická řetězová pila

FZP 2025-E

V nabídce též 
akumulátorová 

řetězová pila v rámci 
programu 

FAST POWER 20 V,
str. 4-7

rychloupínák 
řetězu

rychloupínák 
řetězu

rychloupínák 
řetězu

DMOC: 2 490 Kč

DMOC: 2 790 Kč
DMOC: 3 290 Kč DMOC: 3 390 Kč

V nabídce též 

novinka
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Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION
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Zahrada / Nůžky na živý plot

Elektrické 
a benzínové nůžky 

na živý plot
a benzínové nůžky a benzínové nůžky 

na živý plot

vše pro váš dům a zahradu
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Pokud chcete mít upravený živý plot, 
bez pomocníků na jeho údržbu se neo-
bejdete. S mechanickými nůžkami ale 
vystačíte jen na opravdu malých plo-
chách. Na ploty, které bývají i několik 
desítek metrů dlouhé, jsou potřeba 
nůžky, resp. plotostřihy s pohonem – 
elektrickým nebo benzinovým. Práce 
s elektrickými nebo benzínovými nůž-
kami na živý plot je snadnější, rychlej-
ší, pohodlnější, ale také přesnější než 
s nůžkami ručními.

S elektrickým plotostřihem získáte výhodu lehčí-
ho přístroje, nulových emisí a v podstatě i nulové 
údržby, u benzínových strojů limit v podobě do-
stupnosti elektřiny a přívodního kabelu odpadá. 
Benzínové stroje nabízejí větší výkon a rychlost.

Vhodného pomocníka vybírejte podle výko-
nu – čím je živý plot delší, vzrostlejší, hustší 
a čím silnější větve rostlin, tím větší potřebu-
jete výkon. Zaměřte se také na délku lišty – 
delší (40 cm a více) je vhodná na široké ploty, 
velké plochy či tvarování větších keřů, na osa-
mocenou túji postačí lišta kratší. Na vysoký 
nebo obtížně přístupný plot se vyplatí pořídit 
teleskopické nůžky (ty najdete mezi prořezá-
vači stromů). Praktická je možnost nastavení 
střižné hlavy či rukojeti do různých úhlů, s níž 
snáz obhospodaříte i svislé plochy, místa níz-
ko u země apod.

Všechny plotostřihy FIELDMANN jsou vy-
baveny systémem bezpečnostních spínačů, 
který zamezuje samovolnému spuštění, kry-
tem lišty pro bezpečné skladování, případně 
ochranným štítem proti odlétajícím větvím.

Bezpečnost
Bezpečnostní 

systém 
zdvojených 

spínačů nedovolí 
náhodné sepnutí 

stroje. Ke spuštění 
dojde pouze při 

sepnutí obou 
spínačů současně.

Zajištění 
přívodního 

kabelu
Otvory v zadním 

madlu slouží 
k zajištění 

přívodního kabelu. 
Zajištění zabrání 

nechtěnému 
odpojení kabelu. 

Dost paliva 
na práci
Benzínové 
plotostřihy 

disponují 
dostatečně 

velko palivovou 
nádrží, aby Vás 

neomezovalo časté 
tankování

Rozmanité 
využití

Nůžky lze využít 
k údržbě všech 

druhů keřů 
a okrasných 

dřevin. 
Konstrukce 

lišty umožňuje 
střih větví až 
do průměru 

16 mm.
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Zahrada / Nůžky na živý plotZahrada / 

Model Typ motoru Příkon/Výkon Délka lišty Maximální průměr střihu Bezpečnostní systém snímačů Hmotnost

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

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

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

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

• základní model
• příkon: 520 W
• délka lišty: 400 mm
• bezpečnostní obouruční spínač motoru
• bezpečnostní brzda
• úprava větví do průměru 16 mm
• ochranný kryt lišty 
• hmotnost: 2,25 kg

• příkon: 550 W 
• délka lišty: 500 mm
• průměr střihu 16 mm
• systém bezpečnostních spínačů 
• ochranný kryt lišty pro bezpečné skladování 
• hmotnost: 2,5 kg

• příkon: 600 W 
• délka lišty: 550 mm
• nastavitelný úhel střihu 
• 4 horizontální polohy rukojeti 
• průměr střihu 20 mm
• systém bezpečnostních spínačů 
• ochranný kryt lišty pro bezpečné skladování 
• hmotnost: 2,6 kg

• dvoutaktní motor o objemu 26 cm3

• délka lišty: 510 mm
• maximální průměr střihu 24 mm
• nastavitelná rukojeť pro vertikální střih
• systém bezpečnostních spínačů, ochranný přední štít
• kryt lišty pro bezpečné skladování 
• hmotnost: 5,4 kg

Elektrické nůžky na živý plot

FZN 2000-E
Elektrické nůžky na živý plot

FZN 2305-E
Elektrické nůžky na živý plot

FZN 2505-E
Benzínové nůžky na živý plot

FZN 4006-B

V nabídce též 
akumulátorové 

plotové nůžky v rámci 
programu 

FAST POWER 20 V,
str. 4-7

DMOC: 990 Kč DMOC: 1 190 Kč DMOC: 1 990 Kč DMOC: 4 490 Kč

V nabídce též 
akumulátorové 



vše pro váš dům a zahradu

Zahrada / Nůžky na větve, nářadí

Nůžky na větve, 
zahradní nářadí

28

Bez ručních nůžek to na zahradě 
nepůjde. Jsou potřeba na zastřiže-
ní okrasného keře, na likvidaci příliš 
rozbujelých odnoží psího vína nebo 
rychlý prostřih ovocného stromku, 
na ustřižení kytice růží... V nabídce 
značky FIELDMANN je hned několik 
typů těchto pomocníků přizpůsobe-
ných konkrétním činnostem.

Jednoruční dvoučepelové (dvoubřité) nůžky 
jsou určené zejména na detailní tvarování keřů, 
prostřihávání, omlazování či roubování stromů 
či stříhání silnějších stonků květin. Díky če-
pelím vyrobeným z vysoce kvalitního kovu si 
poradí i s mladými větvemi stromů o síle až 15, 
či dokonce 20 mm. Ergonomicky uzpůsobené 
rukojeti zajistí, že se s nimi bude pracovat po-
hodlně a snadno.

Pákové nůžky na větve jsou určené pro silněj-
ší větve – až do tloušťky 50 mm, které zdola-
jí díky delším rukojetím a pákovému převodu. 
U teleskopických pákových nůžek FIELDMANN
je možné rukojeti ještě prodloužit, ze standard-
ních 68 až na 92 cm. To umožní nastavení do 
několika různých délek, a tedy různý dosah. 
Komfort stříhání zvyšuje i nízká hmotnost 
těchto nástrojů daná použitím kvalitní slitiny 
hliníku. Všechny nůžky na větve FIELDMANN 
jsou opatřené ergonomickými úchyty s pogu-
movaným povrchem.

Potřebujete zdolat ještě silnější větve? Pak už 
bude vhodná ruční pilka, na práci ve vyšších 
polohách případně teleskopická prořezávací 
pila a dosahem až 5 metrů. 

Teleskopický 
systém

Teleskopický 
systém 

umožňuje 
nastavení nůžek 

až do pěti různých 
délek rukojetí.

Čepele 
z nerezové 
slitiny SK5

Čepele se 
pyšní svou 

vysokou ostrostí 
a pohodlným 

střihem větví až 
do průměru 

15 mm.

Hliníkové 
rukojeti

Rukojeti z hliníkové 
slitiny 

jsou lehké 
a zároveň 

pevné.

Rozmanité 
využití

Nůžky lze využít 
k údržbě všech 

druhů keřů 
a okrasných 

dřevin. 
Konstrukce 

lišty umožňuje 
střih větví až 
do průměru 

16 mm.
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Zahrada / Nůžky na větve, nářadí

• nůžky na větve 
• dvoučepelové
• max. tloušťka mokré větve: 20 mm
• čepel z nerezové oceli SK5
• vhodné k rychlému stříhání čerstvých větví

• nůžky na větve 
• dvoučepelové
• max. tloušťka mokré větve: 20 mm
• 2 polohy rozteče střihu 
• vhodné k rychlému stříhání čerstvých větví

• délka čepele 240 mm
• celková délka: 410 mm
• čepel ošetřena proti korozi
• hmotnost: 380 g
• ochranné pouzdro
• možnost uchycení na opasek
• vhodné k prořezávání větví

• vhodná pro prořezávání větví 
v korunách stromů

• vysoká ostrost, kalené zuby
• teleskopická tyč s nastavitelným 

rozsahem, max. 5 m
• v balení rovněž plastový kryt čepele

• teleskopické nůžky
• jednočepelové
• délka nůžek 680–920 mm
• hmotnost: nůžek 1 980 g
• střih větví do 50 mm
• ocelové rukojeti
• pogumovaná držadla

• teleskopické nůžky
• délka nůžek 680–920 mm
• hmotnost: nůžek 1 980 g
• střih větví do 50 mm
• ocelové rukojeti
• pogumovaná držadla

• sada 5 ks ručního nářadí
• motyčka, vidlička, zahradnický drápek, 

vyrývač kořínků a přesazovací lopatka 
• plast se silnými polyamidovými vlákny
• vysoká tepelná odolnost
• vysoká pevnost

• sada 4 ks ručního nářadí
• lopatka, hrabičky, kultivátor, 

vypichovák plevele
• vysoká odolnost
• materiál: hliník
• změkčená rukojeť

Nůžky na větve

FZNR 1006
Nůžky na větve

FZNR 1007
Ruční pilka 

FZNR 1310
Teleskopická prořezávací pila 

FZNR 1350

Pákové nůžky na větve

FZNR 1013
Pákové nůžky na větve

FZNR 1022
Sada zahradního nářadí

FZNR 1101
Sada zahradního nářadí

FZNR 1104

DMOC: 250 Kč DMOC: 270 Kč

DMOC: 390 Kč

DMOC: 990 Kč

DMOC: 790 Kč DMOC: 750 Kč DMOC: 470 Kč DMOC: 490 Kč
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Zahrada / Nůžky na trávu a keře, prořezávače stromů

Nůžky na trávu a keře, 
prořezávače stromů

30
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Detailní tvarování dekorativních živých 
plotů či okrasných keřů a také dočiš-
ťování po práci s klasickou travní se-
kačkou usnadní nůžky na trávu a keře. 
Pomocí nožů s oboustranným ostřím 
precizně zastřihnou okraj trávníku. Na 
tvarování vzrostlejších keřů nebo jen 
kratičkého plotu z málo houževnatých 
rostlin stačí vyměnit nože za lištu pro 
úpravu okrasných dřevin, s níž přestři-
hnete větve až do síly 1 cm.

Otočná rukojeť umožňuje zvolit jednu ze čtyř 
pracovních pozic pro pohodlnou práci i v hůře 
dostupných místech. Mezi volitelným příslu-
šenstvím najdete teleskopickou tyč s délkou 
až 130 cm opatřenou navíc kolečky pro snazší 
práci vestoje, což se hodí např. při zastřihávání 
trávy podél chodníku. Samozřejmostí je bez-
pečnostní pojistka bránící náhodnému spuště-
ní a ochranný kryt lišty. Kvalitní Li-Ion baterie 
AKU nůžek nemá paměťový efekt a netrpí sa-
movybíjením.

K prostřihávání větví v koruně stromu je po-
třeba vzít žebřík nebo štafle – práce s řezný-
mi nástroji ve výšce ale skýtá mnohá rizika. Ta 
odpadají při použití elektrického teleskopického 
prořezávače větví. Díky rukojeti nastavitelné do 
délky až 290 cm s ním i ze země pohodlně do-
sáhnete právě až do korun například ovocných 
stromů. Teleskopický prořezávač FIELDMANN
disponuje navíc možností nastavení úhlu řezné 
hlavy, komfort při používání zvyšuje měkčený 
potah rukojeti či ramenní popruh.

Úpravy 
a tvarování

Při práci s nůžkami 
můžete využít dva 
typy lišt. Jedna je 
primárně určena 
pro zastřihávání 

a úpravu 
trávníku, druhá 
pro tvarování 

okrasných dřevin.

Všestranné 
využití

Teleskopickou 
rukojeť 

prořezávače 
lze nastavit až 
do délky 2,9 m. 

S teleskopickými 
plotovými nůžkami 

dosáhnete až 
do výšky 2,5 m.

Nastavení úhlu 
střihu

I v tomto případě 
je možné nastavit 
úhel střižné hlavy 

pro efektivní 
tvarování a práci 
v nepřístupných 

místech.

Efektivita 
a pohodlí

Díky možnosti 
nastavení úhlu 
střižné či řezací 

hlavy dosáhnete 
i do těžko 

přístupných míst.
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Zahrada / Nůžky na trávu a keře, prořezávače stromů

+

+

++
• baterie Li-Ion 3,6 V/1 500 mAh
• doba chodu cca 30 min
• doba nabíjení cca 4 hod 
• 2 lišty – snadná výměna
• lišta na keře 100 mm
• lišta na trávu 70 mm
• bezpečnostní spínač
• indikátor stavu nabití baterie
• hmotnost: 0,60 kg

• příkon elektromotoru: 600 W
• lišta a řetěz Fieldmann
• délka lišty 25 cm
• možnost nastavení úhlu řezné hlavy 3 pozice
• nastavení teleskopické rukojeti v rozsahu 2,3–2,9 m
• ramenní popruh součástí balení 
• hmotnost: 3,50 kg
volitelné příslušenství:
• olej pro ztrátové mazání

• příkon elektromotoru: 450 W 
• délka střižné lišty 46 cm
• maximální průměr střihu 16 mm
• nastavení úhlu žací hlavy 8 pozic
• nastavení teleskopické rukojeti v rozmezí 

1,9–2,5 m
• ramenní popruh součástí balení
• hmotnost: 3,70 kg

• vyměnitelná Li-lon baterie 
3,6 V/1 300 mAh

• otočná hlava se 4 pozicemi
• lišta na trávu 80 mm
• lišta na keře 110 mm
• indikátor stavu baterie
• hmotnost: 0,60 kg
• varianta FZN 4102-AT obsahuje navíc teles-

kopickou rukojeť (130 cm)
• hmotnost 1,00 kg

Akumulátorové nůžky na trávu a keře

FZN 4000-A
Teleskopický prořezávač větví

FZP 6005-E
Teleskopické plotové nůžky

FZN 6005-E
Akumulátorové nůžky na trávu a keře

FZN 4101-A/4102-AT

V nabídce též 
akumulátorové 
varianty v rámci 

programu 
FAST POWER 20 V,

str. 4-7

DMOC: 2 290 Kč DMOC: 2 490 Kč DMOC: 820 Kč DMOC: 890 Kč/1 290 Kč

+

Akumulátorové nůžky na trávu a keřeAkumulátorové nůžky na trávu a keře

varianta: 
FZN 4102-AT

++
varianta: 

FZN 4101-A

V nabídce též 

jednoramenní 
popruh

jednoramenní jednoramenní 
popruh

jednoramenní 
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Drtiče a štěpkovače

Zahrada / Drtiče a štěpkovače
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Kam s odpadem po prořezu stromů nebo po přípravě 
palivového dřeva? Čerstvé větve se špatně pálí, v některých 
oblastech takovou likvidaci ani nedovoluje místní vyhláška. 
Sušit je v koutu zahrady taky není ideální a pokud nevlastníte 
auto s přívěsem, odvoz do sběrných dvorů může být zase 
technicky náročný. S likvidací snadno pomohou zahradní drtiče 
a štěpkovače, které navíc umožní odpad dále efektivně využít.

Elektrické drtiče FIELDMANN zpracují větve keřů a stromů, které pomocí 
rotujících nožů rozdrtí na malé kousky. Vzniklou drť, která je zachycována 
do plastového boxu či látkového vaku, lze kompostovat nebo využít jako 
mulč na záhonech, kde chcete zamezit růstu plevele.

Kousky, které z větví vytvoří štěpkovač, lze rovněž použít jako mulč, ale 
pro proschnutí se hodí i na podpal do kamen či kotlů. Větve totiž nedrtí, 
ale pomocí pomalu se otáčejícího ozubeného válce láme na větší štěpky, 
které jsou zachytávány v plastovém boxu. Štěpkovač FIELDMANN zvládne 
zpracovat větve až do průměru 44 mm, disponuje funkcí samovtahování, 
zpětným chodem a ochranou proti přetížení.

Dvounožový 
systém

Zajišťuje dokonalé 
rozdrcení 

odpadu, který 
není nutné pouze 
kompostovat. Lze 

ho využít i jako 
mulč zabraňující 

růstu plevelů.

Systém 
řezného válce
Materiál je drcen 

pomocí pomalu se 
otáčejícího řezného 

válce. Vznikající 
štěpka je větší 

a po vyschnutí je 
možné ji i ztopit.

Široké vstupní 
otvory

Zahradní drtiče 
Fieldmann si 

poradí s větvemi až 
do průměru 

45 mm.

Práce bez 
úklidu

Součástí drtiče 
je i objemný box, 
případně pytel, 

do kterého se drť 
zachycuje.
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Zahrada / Drtiče a štěpkovače

• drticí systém: 2 nože 
• příkon: 2400 W     
• 2 rotující nože
• ochrana proti přetížení
• max. průměr drcení: 40 mm 
• počet otáček: 4500 ot/min
• široký otvor zásobníku
• hmotnost: 14 kg

• příkon elektromotoru: 2 500 W
• nožový systém drcení – 2 nože
• drcení odpadu až do průměru 4 cm
• ochrana proti přetížení 
• pevná ocelová konstrukce 

s kolečky pro jednoduché přemístění
• box o objemu 50 l s bezpečnostní 

pojistkou pro snadnou manipulaci 
s rozdrceným materiálem 

• hmotnost: 14,1 kg

• příkon elektromotoru: 2 800 W
• drcení pomocí ozubeného válce 
• box na drť o objemu 60 l
• drcení zahradního odpadu 

do průměru 4,4 cm
• ochrana proti přetížení a zpětný chod 
• robustní ocelová konstrukce s kolečky 

usnadňujícími manipulaci
• hmotnost: 19,4 kg

Elektrický drtič

FZD 4010-E
Elektrický drtič

FZD 4020-E
Elektrický štěpkovač

FZD 5015-E

DMOC: 3 490 Kč DMOC: 4 190 Kč DMOC: 6 990 Kč
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Zahrada / Zahradní vysavače a fukary

Zahradní vysavače
a fukary

vše pro váš dům a zahradu

Zahrada / Zahradní vysavače a fukary

Zahradní vysavače

34

Primární využití nachází zahradní fukar, 
resp. vysavač, při úklidu podzimního lis-
tí. Pomocí silného proudu větru nafouká 
spadané listy do jednoho místa, vyžene 
je i z těžko dostupných zákoutí a ušetří 
tak hodiny namáhavé práce s hráběmi. 

Při zařazení zpětného chodu, k němuž stačí jediný 
pohyb páčkou, funguje jako vysavač. Listí z na-
foukané hromady nasaje do připevněného vaku, 
cestou je rozdrtí, a připraví tak ideální materiál 
na kompost. Zahradní foukač se ale uplatní i jinde 
v okolí domu – snadno s ním odklidíte prachový 
sníh nebo vyfoukáte z dvorku piliny po řezání dříví. 

Fukary a vysavače FIELDMANN dosahují rych-
losti proudění vzduchu 250 km/h, vyšší modely 
270 až 300 km/h! Dále disponují praktickými ob-
jemnými sběrnými vaky, které se k tělu přístroje 
připojují jednoduchým pohybem. Plynulá regu-
lace výkonu se hodí například v situaci, kdy po-
třebujete ze záhonu vysát listí, ale už ne pečlivě 
rozprostřený mulč. Pro snazší manipulaci jsou 
fukary FIELDMANN opatřeny vodicím kolečkem 
a ramenním popruhem.

Páka přepínání 
chodu

Jedním pohybem 
páky změníte 

režim z vysávání 
na foukání 

a naopak. Při 
změně není nutné 

měnit hubici 
vysavače.

Plynulá 
regulace 
výkonu

Plynulou regulaci 
výkonu využijete 

zejména při 
úklidu míst, která 

jsou pokryta 
mulčovací kůrou 
nebo kačírkem. 

Výkon jednoduše 
nastavíte tak, 

abyste vysáli či 
odfoukli pouze 
spadané listí. 

Pracovní 
režimy

Vysavač umožňuje 
listí či jiné nečistoty 
vysávat či nafoukat 

na hromadu. 
V režimu vysávání 

je navíc odpad 
minimalizován 

drcením.

Ocelový drtič
Drtič zajišťuje 

dokonalé drcení 
nasávaného listí, 
díky tomu snižuje 
objem materiálu 

a zvyšuje rychlost 
rozkladu 

v kompostu.
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Zahrada / Zahradní vysavače a fukary

• zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
• příkon elektromotoru: 3 000 W
• soft start – plynulý rozběh motoru
• 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
• rychlost proudění vzduchu 100 až 270 km/h
• výkon sání až 13 m3/min.
• poměr drcení odpadu 10:1
• objem sběrného vaku 45 l
• vodicí kolečko
• ramenní popruh součástí dodávky
• hmotnost: 3,5 kg
• ocelový drtič

• zahradní vysavač s možností plynulé regulace výkonu
• příkon elektromotoru: 3 000 W
• soft start – plynulý rozběh motoru
• 3 funkce – foukání, vysávání, drcení
• rychlost proudění vzduchu 100 až 300 km/h
• výkon sání až 16 m3/min.
• poměr drcení odpadu 15:1
• objem sběrného vaku 45 l
• vodicí kolečko
• ramenní popruh součástí dodávky
• hmotnost: 3,7 kg
• ocelový drtič
• výsuvné hrabičky a teleskopická hubice
• snadný přístup do pracovního prostoru

Elektrický zahradní vysavač

FZF 4030-E
Elektrický zahradní vysavač

FZF 4050-E

V nabídce též 
akumulátorový 

fukar v rámci 
programu 

FAST POWER 20 V,
str. 4-7

DMOC: 1 890 Kč DMOC: 2 490 Kč

FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V
str. 4-7

ocelový
drtič

ocelový
drtič



vše pro váš dům a zahradu

Zahrada / Ponorná čerpadla, čerpadla na vodu

Ponorná čerpadla, 
čerpadla na vodu

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• zahradní vodárna 
s příkonem 800 W

• maximální výtlak 40 m
• maximální dopravované 

množství 3 200 l/h
• maximální tlak 3,0 bar
• maximální hloubka čerpání 8 m
• objem nádrže 20 l
• možnost připojení FVC 9010

• zahradní vodárna s příkonem 1 000 W  · maximální výtlak 44 m
• maximální dopravované množství 3 500 l/h · maximální tlak 3,0 bar
• maximální hloubka čerpání 8 m · objem nádrže 25 l
• možnost připojení FVC 9010

Zahradní vodárna

FVC 8550-EC

DMOC: 3 990 Kč
DMOC: 4 290 Kč

36
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• zahradní vodárna s příkonem 1 000 W  
• maximální dopravované množství 3 500 l/h 
• maximální hloubka čerpání 8 m 
• možnost připojení FVC 9010

Zahradní vodárna

FVC 8550-EC

DMOC: 4 290 Kč

vše pro váš dům a zahradu

maximální dopravované 

maximální hloubka čerpání 8 m

možnost připojení FVC 9010

pro váš dům a zahradu

Hospodaření s vodou, na zahradě zejména dešťovou, je 
silným trendem posledních let. Ideálním řešením jsou 
podzemní nádrže, starší či skoro zapomenuté studny, 
ale i nadzemní velkoobjemové nádoby, sudy.

Z nich je nutné vodu dostat do zavlažovacích systémů, zahradních sprch, 
bazénů atd. FIELDMANN nabízí široký sortiment speciálních zařízení pro 
tyto účely, počínaje čerpadly na čistou vodu či kalovými k odčerpání zato-
pených sklepů, septiků nebo zahradních jezírek, přes univerzální zahradní 
a sudová čerpadla, až po domácí vodárny. Všechny produkty z této kate-
gorie jsou vybaveny plovákem zajišťujícím automatické sepnutí a při po-
klesu hladiny kapaliny na minimální úroveň i vypnutí zařízení.

Zahradní vodárna

FVC 8510-EC

Integrovaný 
plovák

Tato konstrukce 
umožňuje 

čerpadlu pracovat 
v automatickém 

režimu 
v hloubce

pouhých 5 cm.

Tlakový spínač
Domácí vodárny 

osazujeme 
kvalitním tlakovým 

spínačem.

Sací hadice 
na vodu

Sací hadice o délce 
7 m určená i pro 
FVC 8010, 8020, 

8510 a 8550.

Snadné 
připojení

Sudové čerpadlo 
FVC 3002

je opatřeno 
rychlospojkou 
a ventilem pro 

snadné připojení 
zahradní hadice.
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Zahrada / Ponorná čerpadla, čerpadla na vodu

• ponorné kalové čerpadlo 
s odolným nerezovým 
tělem

• příkon elektromotoru: 
900 W

• maximální výtlak 10 m 
• maximální ponor 10 m
• maximální dopravované 

množství vody 14 500 l/h
• maximální velikost 

pevných příměsí 25 mm
• možnost připojení 

1” nebo 2” hadice
• vnitřní průměr 12,5 mm
• vnější průměr 18 mm

• plovákové čerpadlo 
o příkonu 250 W

• maximální výtlak 6 m
• maximální hloubka 

ponoření 5 m
• maximální dopravované 

množství vody 5 000 l/h
• maximální velikost 

pevných příměsí 5 mm
• možnost připojení 

1” nebo 2” hadice

• univerzální čerpadlo 
s příkonem 400 W

• maximální výtlak 5 m
• maximální hloubka 

ponoření 5 m
• maximální dopravované 

množství vody 7 500 l/h
• maximální velikost 

pevných příměsí 35 mm
• možnost připojení 

1” nebo 2” hadice

• příkon elektromotoru: 750 W 
• max. průtok: 14 000 l/h
• max. hloubka ponoru: 7 m
• max. výtlak: 8 m
• max. tlak: 0,8 bar 
• automatický provoz 

v malých prostorách
• zbytková hladina 

v automatickém provozu 5 cm
• zbytková hladina v manuálním 

provozu 1 mm
• maximální velikost 

pevných příměsí 16 mm
• možnost připojení 

1” nebo 2” hadice

• příkon: 250 W
• maximální průtok 2 000 l/h
• maximální hloubka 

ponoru 7 m
• maximální výtlak 9 m
• maximální velikost 

pevných příměsí 3 mm
• délka přívodního 

kabelu 10 m
• plovákový spínač

• typ motoru: 2-taktní jednoválec 52 cm3

• výkon motoru: 1,45 kW
• poměr palivové směsi (olej/palivo) 1:25 
• max. výtlak 30 m
• max. hloubka ponoru 7 m
• max. průtok 20 000 l/h

• výkonné čerpadlo s příkonem 600/800 W
• maximální výtlak 35/40 m
• maximální hloubka čerpání 7/8 m
• maximální dopravované množství vody 

2800/3 200 l/h
• délka přívodního kabelu 1,2 m
• možnost připojení FVC 9010

Čerpadlo
na kalovou vodu
FVC 4002- EK

Čerpadlo
na čistou vodu
FVC 2001- EC

Čerpadlo
na kalovou vodu
FVC 2003- EK

Čerpadlo 
s integrovaným plovákem
FVC 5015-EK

Čerpadlo do sudu
FVC 3002- ED

Zahradní čerpadlo
FVC 6010-B

Zahradní čerpadlo
FVC 8010/8020-EC

Model Příkon Maximální
průtok

Maximální 
výtlak

Maximální 
hloubka ponoru/ 

čerpání

Maximální
 teplota media

Maximální velikost 
pevných příměsí

Délka přívodního 
kabelu

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 5015-EK 750 W 14 000 l/hod. 8 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 – – –

• výkonné kalové čerpadlo 
s příkonem 750 W

• maximální výtlak 8 m 
• maximální hloubka 

ponoru 8 m
• maximální dopravované 

množství vody 12 000 l/h
• maximální velikost 

pevných příměsí 35 mm
• možnost připojení 

1” nebo 2” hadice

Čerpadlo
na kalovou vodu
FVC 4001-EK

DMOC: 990 Kč DMOC: 1 190 Kč

DMOC: 2 290 Kč DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 3 990 Kč DMOC: 1 790 Kč

DMOC: 1 650 Kč

DMOC: 1 290 Kč

Čerpadlo Čerpadlo 
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Zahrada / Zavlažovací příslušenství

Hadicové navijáky, 
zavlažovací pistole
a zahradní hadice

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• kompatibilní s kon-
covkou 1/2”, 13 mm 

• délka 450 mm
• 8 pozic
• snadná regulace 

průtoku

Zavlažovací 
pistole
FZH 9007

DMOC: 290 Kč

vše pro váš dům a zahradu
38

Abyste před každým zaléváním nemuseli zahradní ha-
dici složitě rozplétat, vyplatí se pořídit naviják. Hadici 
díky němu snadno a rychle rozvinete i svinete. Použí-
váním navijáku navíc prodloužíte životnost hadice. 

Váháte-li, zda zvolit naviják na zeď nebo volně stojící model, je ideální vol-
bou univerzální novinka FIELDMANN FZH 1021. Ta se hodí pro obě varian-
ty použití.  FIELDMANN nabízí i vysoce kvalitní zahradní hadice, které za-
jistí dobrou službu při dlouhé životnosti. Jsou odolné proti UV záření a mají 
vysokou teplotní stálost. Zároveň jsou pružné, odolávají mechanickému 
tlaku, překroucení či zalomení. Třívrstvé i pětivrstvé hadice nepropouštějí 
světlo, které podněcuje tvorbu řas v hadici. Sortiment zahrnuje i příslušen-
ství, zejména různé zavlažovací pistole a koncovky. 

Pevné 
do ruky

Ovládací prvky 
zahradních 

navijáků jsou 
vyrobeny 

z odolných 
materiálů.

Přesné 
dávkování

Ani kapka navíc. 
Zavlažovací pistole 

mají až 
10 druhů vodních 

proudů.

Snadná 
manipulace

Zahradní navijáky 
jsme vybavili 
kolečky pro 

snadnější pohyb po 
Vaší zahradě.

Automatický 
naviják

Typ FZH 1220 
je vybavena 

samonavíjecím 
systémem pro 
snadnější práci 
se zavlažovací 

hadicí.
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• 1/2”
• délka 30 m
• 5 vrstev
• provozní teplota: 

od -5 °C do + 65 °C
• provozní tlak 10 barů
• tlak při roztržení: 

30 barů
• vnitřní průměr 

12,5 mm
• vnější průměr 18 mm

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

• průměr hadice: 1/2”
• adaptér: 1/2”/3/4” BSP
• provozní teplota: 

od -5 do + 45 °C
• provozní tlak 8 barů
• tlak při roztržení: 

24 barů

• lze použít hadici (1/2”) 
v délce až 60 m

• odolnost proti korozi 
• snadná montáž
• lehká konstrukce
• pohodlné přenášení
• úsporné skladování

• lze použít hadici (1/2”)
v délce až 45 m

• odolnost proti korozi 
• snadná montáž
• lehká konstrukce
• pohodlné přenášení
• úsporné skladování

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

• průměr hadice: 1/2”
• adaptér: 1/2” a 3/4”
• provozní tlak 8 barů
• tlak při roztržení: 

24 barů
• provozní teplota: 

-5 do + 45 °C

• 1/2”
• délka 50 m
• 5 vrstev
• provozní teplota: 

od -5 °C do + 65 °C
• provozní tlak 10 barů
• tlak při roztržení: 

30 barů
• vnitřní průměr 

12,5 mm
• vnější průměr 18 mm

• 3/4” 
• délka 20 m
• 3 vrstvy
• provozní teplota: 

od -5 °C do + 65 °C
• provozní tlak 8 barů
• tlak při roztržení: 

24 barů
• vnitřní průměr 19 mm
• vnější průměr 24 mm

• 1” • délka 15 m
• 3 vrstvy
• provozní teplota: 

od -5 °C do + 65 °C
• provozní tlak 6 barů
• tlak při roztržení: 

18 barů
• vnitřní průměr 25 mm
• vnější průměr 30 mm
• vhodné k FVC 2001, 

FVC 2003, FVC 4001, 
FVC 4002, FVC 5010

• kompatibilní s hadicí 
1/2”

• 3× koncovka - samice
• 1× koncovka stop 

– samice
• adaptér 1/2“ a 3/4“
• variabilní zavlažovací 

pistole

• kompatibilní s hadicí 
1/2”

• 3× koncovka - samice
• 1× koncovka stop 

– samice
• adaptér 1/2“ a 3/4“
• zavlažovací pistole 

8 pozic

• kompatibilní s hadicí 
3/4”

• 3× koncovka – samice
• 1× koncovka stop 

– samice
• adaptér 1/2“ a 3/4“
• variabilní zavlažovací 

pistole

• kompatibilní 
s koncovkou 1/2”

• 13 mm
• 10 pozic
• snadná regulace 

průtoku

Zavlažovací 
hadice
FZH 9130

Zahradní naviják
FZH 1220

Zahradní naviják
FZH 1160

Zahradní naviják
FZH 1146

Zahradní naviják
FZH 1021

Zavlažovací 
hadice
FZH 9150

Zavlažovací 
hadice
FZH 9120

Zavlažovací 
hadice
FZH 9115

Sada koncovek 
1/2“
FZH 9006

Zavlažovací 
set 1/2“
ZH 9005

Sada koncovek 
3/4“
FZH 9008

Zavlažovací 
pistole
FZH 9004

DMOC: 770 Kč

DMOC: 2 890 KčDMOC: 990 Kč DMOC: 590 Kč DMOC: 1 250 Kč

DMOC: 1 290 KčDMOC: 650 KčDMOC: 690 Kč DMOC: 250 Kč DMOC: 350 KčDMOC: 260 Kč DMOC: 190 Kč

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

• průměr hadice: 
• adaptér: 1/2” a 

(1/2”)

odolnost proti korozi 

pohodlné přenášení
úsporné skladování

• provozní tlak 8 barů
• tlak při roztržení: 

24 barů

Zahradní naviják Zahradní naviják
FZH 1021

www.fieldmann.cz

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

• průměr hadice: 
• adaptér: 1/2”/3/4” BSP
• provozní teplota: 

od -5 do + 45 °C
• provozní tlak 8 barů
• tlak při roztržení: 

24 barů

délka hadice: 20 m 
(výstup) + 2 m (vstup)
průměr hadice: 1/2”

 a 3/4”
provozní tlak 8 barů
tlak při roztržení: 

provozní teplota: 

Zahradní naviják
FZH 1220

Zahradní naviják

DMOC: 2 890 KčDMOC: 1 250 Kč

• lze použít hadici 
v délce až 60 m

• odolnost proti korozi 
• snadná montáž
• lehká konstrukce
• pohodlné přenášení
• úsporné skladování

Zahradní naviják
FZH 1160

DMOC: 990 Kč

(1/2”) 

odolnost proti korozi 

pohodlné přenášení
úsporné skladování

• lze použít hadici 
v délce až 45 m

• odolnost proti korozi 
• snadná montáž
• lehká konstrukce
• pohodlné přenášení
• úsporné skladování

Zahradní naviják Zahradní naviják
FZH 1146

DMOC: 590 Kč
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Vysokotlaké 
myčky

Zahrada / Vysokotlaké myčky

Naviják 
na hadici

Velkou výhodou 
navijáku na hadici 

je úspora prostoru. 
Hadice zároveň 

zůstává stále 
součástí stroje, 
takže nemůže 

dojít k její ztrátě 
nebo případnému 

mechanickému 
poškození.

Šamponování
Součástí procesu 
kvalitního mytí je 

zaručeně možnost 
šamponování. To 

je u vysokotlakých 
myček Fieldmann 

možné pomocí 
integrované či 

externí nádobky 
na šampon. 

Kolečka
Při práci je nutné 

mít vždy optimální 
pohodlí. Kolečka 

na vysokotlakých 
myčkách 

Fieldmann zaručí 
maximální komfort 
při manipulaci se 

strojem.

Rychlospojka
Ideální pro 

rychlou výměnu
variabilní trysky 
s turbo tryskou. 

Výhodou 
je snadná 

manipulace 
i s vlhkou dlaní.
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Tlakové myčky jsou vítaným pomocníkem, který nachází 
uplatnění v nejrůznějších situacích nejen u domu a na zahradě, 
ale dnes už také na cestách. V dílnách či garážích se postarají 
o čistotu auta, a to i v hůře dostupných partiích karoserie, v okolí 
domu zbaví nečistot plot, zahradní nábytek, zámkovou dlažbu, 
terasu i fasádu, na cestách s nimi omyjete zablácené kolo, loď 
či karavan…

Poradí si přitom i s velmi zašlou špínou, již odstraní pomocí silného, přesně 
mířeného proudu vody. Vysokotlaké myčky FIELDMANN, včetně letošních no-
vých výkonných modelů, nabízejí skvělý výkon a nízkou spotřebu vody. Ta je 
v porovnání s běžným mytím menší až o několik desítek procent. Praktické jsou 
rovněž stříkací pistole s variabilními tryskami.

vše pro váš dům a zahradu

Kolečka
Při práci je nutné 

mít vždy optimální 
pohodlí. Kolečka 

na vysokotlakých 
myčkách 

Fieldmann zaručí 
maximální komfort 
při manipulaci se 

strojem.

Tlakové myčky jsou vítaným pomocníkem, který nachází Tlakové myčky jsou vítaným pomocníkem, který nachází 
uplatnění v nejrůznějších situacích nejen u domu a na zahradě, 
ale dnes už také na cestách. V dílnách či garážích se postarají 
o čistotu auta, a to i v hůře dostupných partiích karoserie, v okolí 
domu zbaví nečistot plot, zahradní nábytek, zámkovou dlažbu, 
terasu i fasádu, na cestách s nimi omyjete zablácené kolo, loď 
či karavan…

Poradí si přitom i s velmi zašlou špínou, již odstraní pomocí silného, přesně 
mířeného proudu vody. Vysokotlaké myčky 
vých výkonných modelů, nabízejí skvělý výkon a nízkou spotřebu vody. Ta je 
v porovnání s běžným mytím menší až o několik desítek procent. Praktické jsou 
rovněž stříkací pistole s variabilními tryskami.rovněž stříkací pistole s variabilními tryskami.
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Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce. www.fieldmann.cz
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Zahrada / Vysokotlaké myčky

• napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
• příkon: 1 400 W
• maximální tlak: 105 barů
• maximální průtok: 396 l/hod.
• přívodní kabel: 5 m
• délka vysokotlaké hadice: 3 m
• stříkací pistole s variabilní tryskou

• napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
• příkon: 1 600 W
• maximální tlak: 130 baru
• maximální průtok: 420 l/hod.
• přívodní kabel: 5 m
• délka vysokotlaké hadice: 5 m
• stříkací pistole s variabilní tryskou
• integrovaná nádobka na šampon
• kolečka

• napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
• příkon: 1 650 W
• max. tlak: 135 barů
• max. průtok: 420 l/hod.
• přívodní kabel: 5 m
• délka vysokotlaké hadice: 5 m
• stříkací pistole s variabilní tryskou
• tryska na šamponování
• turbo tryska
• kartáč na auto
• čistič ploch
• kolečka
• přípojná nádobka na šampon

• napětí/kmitočet: 230 V/50 Hz
• příkon: 2 200 W
• max. tlak: 165 barů
• max. průtok: 450 l/hod.
• přívodní kabel: 5 m
• délka vysokotlaké hadice: 5 m
• stříkací pistole s variabilní tryskou
• tryska na šamponování
• turbo tryska
• kartáč na auto
• čistič ploch
• kolečka
• přípojná nádobka na šampon

Vysokotlaká myčka

FDW 201402-E
Vysokotlaká myčka

FDW 201602-E
Vysokotlaká myčka

FDW 201650-E
Vysokotlaká myčka

FDW 202205-E

V nabídce též 
akumulátorová 
tlaková myčka

 v rámci programu 
FAST POWER 20 V,

str. 4-7

DMOC: 2 490 Kč DMOC: 3 390 Kč DMOC: 3 690 Kč DMOC: 4 990 Kč

Vysokotlaká myčkaVysokotlaká myčka
novinka novinka

V nabídce též 
akumulátorová 
tlaková myčka

 v rámci programu 
FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V

str. 4-7
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Zahrada / Elektrocentrály

Elektrocentrály

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• motor OHV, 54 cm3

• maximální výkon 1 000 W 
• stálý výkon 900 W
• invertorová technologie 

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

1× =12 V, 1× USB 
• objem nádrže 3 l
• provozní doba na nádrž až 8,5 h 
• hmotnost: 15 kg

• motor OHV, 80 cm3

• maximální výkon 1 800 W 
• stálý výkon 1 600 W
• invertorová technologie 

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

1× =12 V, 1× USB 
• objem nádrže 4,5 l 
• provozní doba na nádrž až 6 h 
• hmotnost: 21 kg

Benzínový generátor

FZI 4010-Bi
Benzínový generátor

FZI 4020-Bi

Konektivita
Naše generátory jsou 
připraveny na vaše chytré 
telefony a jiná zařízení díky 
konektoru USB.

Kontrola stavu oleje
Díky přesné indikaci stavu 
oleje vždy poznáte, kdy je 
třeba dolít..

Ekonomický režim
Generátory FIELDMANN 
jsou vybaveny systémem 
Economy, díky kterému 
šetříme palivo i životní 
prostředí.

Výstup 12/220 V
Generátory FIELDMANN
jsou vybaveny výstupy 
jak 12 V, tak 220 V. Je 
jen na Vás, jaký připojíte 
spotřebič.

DMOC: 11 990 KčDMOC: 16 990 Kč

» NÍZKÁ HMOTNOST

» NÍZKÁ SPOTŘEBA

» NÍZKÁ HLUČNOST
» IDEÁLNÍ PRO ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ (PC/TV)

HLAVNÍ VÝHODY 
INVERTNÍCH 
ELEKTROCENTRÁL:

RÁMOVÁ

INVERTNÍ

42
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• motor OHV, 80 cm
• maximální výkon 1 800 W 
• stálý výkon 1 600 W
• invertorová technologie 

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

1× =12 V, 1× USB 
• objem nádrže 4,5 l 
• provozní doba na nádrž až 6 h 
• hmotnost: 21 kg

Benzínový generátor

FZI 4020-Bi

DMOC: 16 990 KčIDEÁLNÍ PRO ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ (PC/TV)IDEÁLNÍ PRO ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ (PC/TV)IDEÁLNÍ PRO ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ

Hodí se všude tam, kde není v dosahu zdroj 
elektrické energie nebo kde hrozí její častější 
výpadky, např. při nepřízni počasí. Přenosné 
benzínové generátory FIELDMANN nabídnou 
v těchto situacích vítanou pomoc.

Díky nim můžete na zatím nezasíťovaném pozemku používat 
elektrické nářadí, ale také třeba při kempování, v karavanu 
nebo na lodi zprovoznit osvětlení, kompresor či elektrický 
vařič. Když vypadne proud, generátor pomůže i zachránit 
potraviny uložené v mrazáku a zajistit bezproblémový chod 
elektrického topení a počítače. O citlivou elektroniku, jakou 
jsou právě počítače nebo televize, se nemusíte bát. Díky 
invertorové technologii poskytují generátory FIELDMANN
stabilní napětí. Vynikají také nízkou hmotností, díky níž je 
snadno přemístíte, nízkou spotřebou a tichým provozem.
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Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Kultivátory

Zahrada / Kultivátory

2×

• příkon elektromotoru: 
1 500 W

• pracovní záběr 
35/45 cm

• ocelové převody
• 6 ocelových nožů 
• průměr nože 21 cm 
• sklopné madlo 
• podpůrná transportní 

kolečka
• hmotnost: 12 kg
• možnost přidání 

dalších dvou nožů

• motor: OHV, 139 cm3, 
2.2 kW

• pracovní záběr: 36 cm 
• průměr nožů: 26 cm
• bezpečnostní ocelový 

kryt nožů 
• sklopné transportní 

kolečko 
• hmotnost: 31 kg

• příkon elektromotoru: 
1 200 W

• pracovní záběr 40 cm
• hliníková převodová 

skříň
• ocelové převody
• 6 ocelových nožů 
• průměr nože 20 cm 
• sklopné madlo 
• podpůrná transportní 

kolečka
• hmotnost: 11 kg

• příkon elektromotoru: 
750 W

• pracovní záběr 32 cm
• hliníková převodová 

skříň
• ocelové převody
• 4 ocelové nože
• průměr nože 20 cm 
• sklopné madlo 
• hmotnost: 8 kg

• motor: OHV, 139 cm3, 
2.2 kW

• pracovní záběr: 
36/59 cm 

• průměr nožů: 26 cm
• bezpečnostní ocelový 

kryt nožů 
• sklopné transportní 

kolečko 
• hmotnost: 34 kg 
• možnost přidání 

dalších dvou nožů

Elektrický 
kultivátor
FZK 2115-E

Benzínový 
kultivátor
FZK 6015-B

Elektrický 
kultivátor
FZK 2004-E

Elektrický 
kultivátor
FZK 2002-E

Benzínový 
kultivátor
FZK 6115-B

Model Příkon/výkon Pracovní 
záběr Počet nožů Průměr nožů Sklopné madlo Opěrná 

kolečka Hmotnost

FZK 2002-E 750 W 32 cm 4 20 cm ANO NE 8 kg

FZK 2004-E 1 200 W 40 cm 6 20 cm ANO ANO 9,45 kg

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

FZK 6015-B 2,2 kW 36 cm 4 26 cm NE ANO 31 kg

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

DMOC: 4 290 Kč DMOC: 8 990 KčDMOC: 3 590 KčDMOC: 2 990 Kč DMOC: 10 990 Kč

Elektrický Elektrický 

2×

S motyčkou se můžete pustit nejvýš na malý záhonek. 
Chystáte-li se zkypřit větší plochy, využijte kultivátor 
s pohonem. FIELDMANN nabízí elektrické i benzínové 
kultivátory, které pomocí rotujících nožů půdu zkypří 
a provzdušní, rozmělní ztvrdlé hroudy i drny, na povrch 
vynesou kamení a plevel a zároveň do půdy zapraví 
kompost, hnojivo či sadbu.

Elektrické kultivátory jsou ideální na středně velké záhony v dosahu 
elektrické zásuvky, jsou lehké a dobře se s nimi manipuluje. Nízká 
hlučnost a nulové emise z nich dělají skvělé pomocníky i při přípravě 
půdy v uzavřených prostorách skleníků. Benzínový stroj nabízí zase 
jiné výhody, zejména možnost pracovat na velkých plochách bez 
omezení dostupností zdroje elektřiny.
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Zahrada / Maziva, postřik, úklid

• olej určený k míchání palivové 
směsi pro dvoutaktní motory

• zajišťuje čistotu motoru
a snižuje tak jeho opotřebení

• zabraňuje poškození svíček
• vhodný pro zahradní techniku
• objem balení 0,6 l

• obsah nádoby 1,6 litru
• 2× PVC hadička:

průměr 8 mm a délka 1 m
průměr 10 mm a délka 1,3 m

• trychtýř
• použitelné také pro všechny 

typy paliv

• obsah nádoby 2 litry
• kovová tryska s regulací 

rozstřiku
• přetlakový ventil
• spínač s možností zajištění 

po spuštění

• obsah nádoby 5 litrů
• kovová tryska s regulací 

rozstřiku + nastavením polohy
• přetlakový ventil
• ramenní popruh
• max. tlak 2,5 bar

• praktický vozík s využitím 
na každé zahradě či v okolí domu

• stabilní konstrukce a snadná 
manipulace

• vyměnitelný plastový vak 
o objemu 80 l

• nosnost vozíku 25 kg

• určený pro mazání čtyřtaktních 
benzínových motorů

• zachovává si výborné vlastnosti 
i při nízkých teplotách

• vhodný pro celoroční použití
• viskozitní třída SAE 10W-30
• vhodný pro zahradní techniku
• objem balení 0,6 l

• olej pro mazání čtyřtaktních 
benzínových motorů

• vysoká termo-oxidační 
stabilita

• viskozitní třída SAE 15W-40
• vhodný pro zahradní techniku 
• objem balení 1,0 l

• olej určený pro mazání řetězů 
řetězových pil

• vhodný pro celoroční použití 
v benzínových i elektrických pilách

• snižuje teplotu tření a zmírňuje 
opotřebení řetězu a lišty

• integrovaná nálevka pro pohodlné 
nalévání

• objem balení 0,6 l

Motorový olej
MOL Dynamic 
Garden 2T

Odsávačka oleje
FZR 9050

Ruční postřikovač
FZO 8050

Ruční postřikovač
FZO 8060

Zahradní vozík
FZO 4001

Motorový olej
MOL Dynamic 
Garden 4T

Motorový olej
MOL Essence

Olej na ztrátové mazání
MOL Dynamic Forest

DMOC: 150 Kč

DMOC: 440 Kč DMOC: 170 Kč DMOC: 590 Kč DMOC: 890 Kč

DMOC: 170 Kč

DMOC: 160 Kč

DMOC: 140 Kč
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Zahrada / Ochranné pomůcky, nástroje

• dlaňová část z jemné kozinky
• prstová část z jemné kozinky 
• vrchní část elastická syntetická 

tkanina
• pásek na suchý zip k uchycení 

na zápěstí 
• velikost 10“(XL)

• zesílená výstelka dlaně 
za účelem tlumení vibrací

• spodní dlaňová část vyrobena ze 
syntetické kůže

• horní část vyrobena z pružné 
a prodyšné syntetické tkaniny

• zajišťovací pásek na zápěstí 
zabraňuje sklouznutí

• velikost 10“(XL) / 11“(XXL)

• rozložený rozměr 82 cm
• složený rozměr 66 cm
• hliníková lopata s eloxova-

ným povrchem o rozměru: 
22 × 28 cm

• ergonomické držadlo pro 
snazší manipulaci

• max. doporučená váha 15 kg
• bezpečnostní zámky proti 

samovolnému složení
• hmotnost: 0,6 kg

• tloušťka oceli 1,5 mm
• ocelová rukojeť
• rozložený rozměr 57 cm
• složený rozměr 23,5 cm
• max. doporučená váha 23 kg
• hmotnost: 0,99 kg
• šíře lopaty 15 cm
• součást balení: přenosná taška

• objem zásobníku 25 l / 50 kg
• nastavení dávkování – 32 pozic 
• šíře rozhozu až 3 m 
• sklopné madlo 
• pneumatická kola 
• hmotnost: 6,3 kg

• spodní část vyrobena 
ze syntetické kůže

• svrchní část z pružného 
neoprenu

• poutko pro snadné navlékání
• zajištění proti sklouznutí pomocí 

pásku se suchým zipem
velikost 10“/XL

• spodní část vyrobená 
z pravé kůže

• svrchní část z prémiového neoprenu
• poutko pro snadné navlékání
• velikost 10“(XL)

• spodní část vyrobená ze 
syntetické kůže

• svrchní část z pružného 
SPANDEX materiálu

• elastický materiál na zápěstí 
proti sklouznutí

• velikost 8“(S)

• spodní část vyrobená ze 
syntetické kůže

• svrchní část z pružného 
SPANDEX materiálu

• elastický materiál na zápěstí 
proti sklouznutí

• velikost 8“(S)

Pracovní rukavice
FZO 5010

Pracovní rukavice
FZO 6010/6011

Hliníková skládací lopatka
FPL 4002

Zahradní rozmetadlo
FZO 4030

Pracovní rukavice
FZO 7010

Pracovní rukavice
FZO 7011

Pracovní dámské 
rukavice
FZO 2111

Pracovní dámské 
rukavice
FZO 2110

DMOC: 130 Kč

DMOC: 310 Kč

DMOC: 310 Kč DMOC: 490 Kč DMOC: 2 390 Kč

DMOC: 410 Kč
DMOC: 350 Kč DMOC: 290 Kč DMOC: 290 Kč

Ocelová 
skládací lopatka
FPL 4001rozložený rozměr 82 cm

složený rozměr 66 cm
hliníková lopata s eloxova-
ným povrchem o rozměru: 
22 × 28 cm
ergonomické držadlo pro 
snazší manipulaci
max. doporučená váha 15 kg
bezpečnostní zámky proti 
samovolnému složení
hmotnost: 0,6 kg

Hliníková skládací lopatka
FPL 4002

DMOC: 310 Kč

• rozložený rozměr 82 cm
• složený rozměr 66 cm
• hliníková lopata s eloxova-

ným povrchem o rozměru: 
22 × 28 cm

• ergonomické držadlo pro 
snazší manipulaci

• max. doporučená váha 15 kg
• bezpečnostní zámky proti 

samovolnému složení
• hmotnost: 0,6 kg

Hliníková skládací lopatka
FPL 4002

DMOC: 310 Kč

novinka novinka novinka

složený rozměr 23,5 cm
max. doporučená váha 23 kg
hmotnost: 0,99 kg
šíře lopaty 15 cm
součást balení: přenosná taška

• tloušťka oceli 1,5 mm
• ocelová rukojeť
• rozložený rozměr 57 cm
• složený rozměr 23,5 cm
• max. doporučená váha 23 kg
• hmotnost: 0,99 kg
• šíře lopaty 15 cm
• součást balení: přenosná taška

Ocelová 
skládací lopatka
FPL 4001



vše pro váš dům a zahradu

Zahrada / Zahradní nábytek

POTAHY V BÍLÉ BARVĚ 
SOUČÁSTÍ BALENÍ

BARVA 
PODSEDÁKŮ

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• praktická sestava nábytku využitelná nejen na balkonech
• židle i stolek je možné snadno složit a pohodlně uskladnit
• vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie 
• odolné proti povětrnostním vlivům
• sestava obsahuje i polštářky a opěrky na židle

• větší a pohodlnější sestava balkonového nábytku
• lehce složitelný čtvercový stolek 60 × 60 cm
• 2 kusy židlí 55 × 40 × 81 cm
• určeno pro venkovní použití
• vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie
volitelné příslušenství: podsedáky židlí zelené a krémové barvy

Balkonový set

CAROL-T
Balkonový set

ALICE-T

DMOC: 2 990 Kč DMOC: 2 990 Kč

Balkonový set Balkonový setBalkonový set
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Dnes už není pouze sezónní záležitostí, kvalit-
ní zahradní nábytek slouží celoročně i v zim-
ních zahradách, krytých pergolách nebo na 
zasklených balkónech. Možná i proto se sor-
timent v této oblasti stále více podobá nabídce 
interiérového nábytku. I na zahradě (či v per-
gole) je na prvním místě pohodlí, už nestačí jen 
jídelní stůl a židle, případně slunečník, byť jsou 
v nabídce v široké škále tvarů i velikostí.  

Své místo tu mají i pohovky a celé sedací sestavy, hou-
pačky, servírovací stolky a další kusy nábytku, které 
bývaly dříve výhradně záležitostí vnitřních prostor. 
FIELDMANN nabízí kvalitní zahradní nábytek vyrobený 
z tropického dřeva, kovu a umělého ratanu. 

Nábytek ze dřeva tropické akácie
Za oblibou dřevěného zahradního nábytku stojí origi-
nalita a přirozenost přírodního materiálu, který snadno 
zapadne do zahrad tradičních i ryze moderních. Dřevě-
ný zahradní nábytek FIELDMANN je vyroben ze dřeva 
exotické akácie, které charakterizuje olivově hnědý až 
šedohnědý odstín s jemnou texturou. Jde o dřevo tvr-
dé, vysoce odolné proti vlhkosti a dalším povětrnostním 
vlivům, nemusíte se tak bát nechat nábytek přes celou 
sezonu venku bez ohledu na počasí. 

Péče o dřevěný nábytek
I přes odolnost vůči klimatickým vlivům je ideální i náby-
tek vyrobený z exotického dřeva na zimu uschovat v su-
chém prostředí, případně jej zakrýt obalem či plachtou. 
Alespoň jednou za sezónu by měl být napuštěn olejem, 
který podpoří jeho odolnost, životnost a posílí ochranu 
vůči UV záření a škůdcům, ale zároveň zachová krásný 
vzhled dřeva. Nejde o nijak náročný úkol. Před napuš-
těním je třeba jen nábytek dobře očistit, případné řasy, 
plísně či houby můžete odstranit jemným brusným pa-

Zahradní nábytek
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Zahrada / Zahradní nábytek Zahrada / Zahradní nábytekZahrada / Zahradní nábytek

BARVA 
PODSEDÁKŮ

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• sestava se skládá ze 4 židlí a skládacího stolu 
• stůl 120 × 70 × 74 cm s možností složení 
• možnost umístění slunečníku do připraveného otvoru 
• skládací, ergonomicky tvarované židle 49 × 57 × 94 cm
• nosnost židle 110 kg • možnost dokoupení podsedáků 
• určeno pro venkovní i vnitřní použití, ošetřeno olejo-

vým nátěrem 
• vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie 
volitelné příslušenství:
• podsedáky židlí zelené a krémové barvy

Sestava zahradního nábytku

EMILY-T

• luxusní servírovací stolek z akácie 
• rozměry: 80 × 50 × 86 cm
• dvě odnímatelná patra
• patra lze použít i jako samostatné podnosy
• kolečka pro snadnou manipulaci 
• stolek je ošetřen olejovým nátěrem 
• vhodný i pro venkovní použití

Servírovací stolek

FDZN 4050-T

patra lze použít i jako samostatné podnosy

• balkónový set se skládá ze 2 ks židlí a stolu
• materiál židle: ocelová konstrukce
• výplň židle z odolné umělé textílie 
• rozměry židle: 57 × 47 × 76 cm (2 ks v balení)
• materiál stolu: kovová konstrukce 
• deska stolu z černého tvrzeného skla 
• rozměry stolu: 60 × 60 × 71 cm
• nosnost židle: 100 kg
• přednosti výrobku: snadné skladování 

(možnost složení)

Balkonový set

BELLA (FDZN 5002)

DMOC: 8 790 Kč

DMOC: 2 790 Kč

DMOC: 2 890 Kč

pírem. Dřevo napouštějte k tomu určenými přípravky ve 
chvíli, kdy je suché, zbavené prachu a nečistot. 

Kovový nábytek
Pevnost, stabilita, tvarová stálost, odolnost vůči nepřízni 
počasí a vůbec dlouhá životnost podpořená pokročilými 
povrchovými úpravami, dále moderní design, elegance 
a minimální údržba, to jsou vlastnosti, pro které mnozí 
do své zahrady volí nábytek kovový. Nabídka kovového 
nábytku FIELDMANN zahrnuje rozmanité sestavy stolů 
a židlí, které si můžete libovolně nakombinovat do ideál-
ního kompletu, i pohodlná lehátka či houpačky. Výplety 
křesel a židlí jsou provedeny z odolné, pružné a bezúdrž-
bové textilie, která se nerozpálí ani na přímém slunci. Díky 
trvalé oblibě kovového nábytku zařadil FIELDMANN do 
nabídky i letos nové modely.

Nábytek z umělého ratanu
Mýdlová voda k odstranění případných nečistot či prachu 
a čistá voda na opláchnutí, to je vše, co potřebujete k údrž-
bě nábytku z umělého ratanu. I ten má z toho důvodu stále 
více příznivců, kteří oceňují také odolnost a rovněž pohodlí 
i variabilitu, kterou tento materiál nabízí. Sortiment značky 
FIELDMANN zahrnuje jak celé sestavy stolů a židlí vyro-
bené z umělého ratanu, tak lehátko nebo luxusní sedací 
soupravu, s nimiž si pod širým nebem vytvoříte dokonalou 
lounge zónu.

Textilní doplňky
Možnost, jak ještě zvýšit pohodlí zahradního seze-
ní, představují textilní podsedáky a polstry. V nabídce 
FIELDMANN jsou tyto doplňky k dispozici v několika ba-
revných provedeních včetně oblíbené krémové a lahvově 
zelené. Vyrobené jsou z vysoce pevného, voděodolného 
polyesteru. Výška polstrů 5 cm zajišťuje opravdu poho-
dlné sezení. K dispozici jsou pro většinu typů židlí, křesel, 
k lehátkům a lavicím. 
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Zahrada / Zahradní nábytek

BARVA POTAHŮ

BARVA POTAHŮ

BARVA POTAHŮ

V PRODEJI TAKÉ SESTAVA SE 6 ŽIDLEMI

CARMEN I

• sestavu tvoří 4 křesla 
a obdélníkový stůl 90 × 150 cm

• opěradlo ergonomicky 
tvarovaného křesla je možné 
nastavit do 5 poloh

• loketní opěrky křesla zvyšují 
komfort posezení

• křesla je možné složit 
a minimalizovat tak nároky 
na uskladnění

• stůl je opatřen otvorem 
pro umístění slunečníku

• vyrobeno ze dřeva tropické 
akácie

• vhodné pro venkovní použití
volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých 

barev a vzorů

• sestava Carmen I-T / II.-T 
umožňující společné posezení 
6/7 lidí

• základem sestavy CARMEN II.-T 
jsou 4 křesla, trojmístná lavice 
a rozkládaci stůl

• základem sestavy CARMEN I.-T 
je 6 křesel a rozkládaci stůl

• stůl o rozměrech 150/200 × 90 cm 
s otvorem pro slunečník

• skládací křesla s polohovatelnou 
opěrkou zad a područkami

• pohodlná trojmístná lavice 
s opěrkou zad

• vyrobeno ze dřeva tropické akácie
volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých barev 

a vzorů

• luxusní sestava složená 
z 6 křesel a obdélníkového 
rozkládacího stolu 

• robustní, zesílená křesla jsou 
ergonomicky tvarována 

• možnost nastavení zádové 
opěrky křesla 

• základní délku stolu 150 cm 
lze prodloužit na 200 cm 

• možnost umístění slunečníku 
• určeno pro venkovní i vnitřní 

použití 
• vyrobeno ze dřeva 

tropické akácie 
volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých 

barev a vzorů

• sestava se skládá ze 4 židlí a stolu
• stůl 120 × 70 × 74 cm
• možnost umístění 

slunečníku do připraveného 
otvoru

• skládací, ergonomicky 
tvarovaná křesla 
s područkami 54 × 65 × 94 cm

• nosnost židle 110 kg
• vyrobeno z tvrdého dřeva 

tropické akácie
• výplň židle z odolné 

umělé textílie
• možnost dokoupení podsedáku
• určeno pro venkovní i vnitřní použití
• ošetřeno olejovým nátěrem

Sestava 
zahradního nábytku

CALYPSO-T

Sestava 
zahradního nábytku

CARMEN I.-T/CARMEN II.-T

Sestava 
zahradního nábytku

ARIA-T

Sestava 
zahradního nábytku

MOLLY II.

DMOC: 10 790 Kč DMOC: 14 990 Kč

DMOC: 17 490 Kč DMOC: 9 990 Kč

sestava se skládá ze 4 židlí a stolu

slunečníku do připraveného 

s područkami 54 × 65 × 94 cm

vyrobeno z tvrdého dřeva 

možnost dokoupení podsedáku
určeno pro venkovní i vnitřní použití
ošetřeno olejovým nátěremošetřeno olejovým nátěrem

možnost dokoupení podsedáku
určeno pro venkovní i vnitřní použití
ošetřeno olejovým nátěrem
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Zahrada / Zahradní nábytek

• rozměry: 120 × 70 × 74 cm 
• deska stolu s otvorem pro 

slunečník
• možnost složení stolu 
• určeno pro venkovní i vnitřní 

použití, ošetřeno olejovým 
nátěrem

• vyrobeno ze dřeva tropické 
akácie 

• rozměry: 54 × 65 × 94 cm
• nosnost 110 kg
• ve složeném stavu minimální 

nároky na skladování
• možnost dokoupení podsedáku
• určeno pro venkovní i vnitřní 

použití 
• ošetřeno olejovým nátěrem
• vyrobeno ze dřeva tropické 

akácie

• polohovatelné křeslo s loketní-
mi opěrkami

• 5 poloh nastavení sklonu zádo-
vé opěrky

• rozměry: 71 × 56 × 108 cm
• vyrobeno z akácie
• určeno pro exteriéry i interiéry
• balení obsahuje 2 ks (uvedená 

cena je za balení)
volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých barev 

a vzorů

• kvalitně zpracované zahradní 
• s rozměry: 74 × 58 × 105 cm
• možnost nastavení opěradla 

do 5 poloh
• ergonomicky tvarovaný sedák 

a opěrka křesla, ve složeném 
stavu minimální nároky na 
skladování, možnost dokoupení 
potahů, vhodné pro venkovní 
i vnitřní použití, vyrobeno ze 
dřeva tropické akácie 

• nosnost až 140 kg
volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých barev 

a vzorů

• moderní design, ergonomické 
tvarování 

• rozměry: 182 × 54 × 63 cm
• po složení zcela minimální 

nároky na skladovací prostory 
• vhodné pro venkovní i vnitřní 

použití 
• vyrobeno ze dřeva tropické 

akácie 
volitelné příslušenství:
• potah zelené a krémové barvy

• polohovatelné lehátko 
o rozměrech 190 × 70 cm

• možnost nastavení úhlu zádové 
opěrky i podpěry na nohy

• vyrobeno ze dřeva tropické 
akácie

• určeno pro exteriéry i interiéry
volitelné příslušenství:
• potah zelené a krémové barvy

• obdélníkový stůl 150 × 90 cm
• ideální v kombinaci se 4 křesly, 

případně 2 křesly a lavicí
• možnost umístění slunečníku
• vyrobeno z dřeva tropické 

akácie
• určeno pro exteriéry 

i interiéry

• rozkládací zahradní stůl
• základní rozměr 150 × 90 cm, 

po rozložení 200 × 90 cm
• doporučujeme kombinovat se 

6 křesly, případně 4 křesly 
a lavicí

• v rozloženém stavu lze umístit 
do středu stolu slunečník

• provedení akácie
• určeno pro exteriéry i interiéry

• obdélníkový tvar 
• rozměry: 150/200 × 90 × 75 cm
• snadné rozkládání i skládání, 

stabilní konstrukce 
• možnost umístění slunečníku 
• vhodné pro venkovní i vnitřní 

použití 
• vyrobeno ze dřeva tropické 

akácie

• trojmístná zahradní lavice 
• rozměry: /150 × 61 × 90 cm 
• pohodlné sezení, možnost dokou-

pení potahů 
• snadná montáž 
• určeno pro exteriéry i interiéry 
• vyrobeno ze dřeva tropické akácie 
volitelné příslušenství:
• potahy různých barev a vzorů

• dvojmístná zahradní lavice 
• rozměry: 122 × 57 × 85 cm
• pohodlné sezení, možnost dokou-

pení potahů 
• snadná montáž 
• určeno pro exteriéry i interiéry 
• vyrobeno ze dřeva tropické akácie 
volitelné příslušenství:
• potahy různých barev a vzorů

Zahradní stůl
FDZN 4011-T

Zahradní křeslo
FDZN 4201-T

Polohovací křeslo
FDZN 4001-T

Polohovací křeslo
FDZN 4101-T

Zahradní lehátko Adria
FDZN 4009-T

Zahradní lehátko Classic
FDZN 4007-T

Zahradní stůl
FDZN 4002-T

Zahradní stůl
FDZN 4004-T

Zahradní stůl
FDZN 4104-T

Zahradní lavice
FDZN 4013-T

Zahradní lavice
FDZN 4006-T

DMOC: 2 990 Kč

DMOC: 1 890 Kč
DMOC: 3 680 Kč

DMOC: 2 490 Kč

DMOC: 3 990 Kč DMOC: 4 790 Kč

DMOC: 4 550 Kč
DMOC: 5 450 Kč

DMOC: 6 490 Kč
DMOC: 3 490 KčDMOC: 2 990 Kč
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V PRODEJI TAKÉ SESTAVA MELISA LIGHT V PRODEJI TAKÉ SESTAVA RUBY LIGHT

V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1, RONY I, RONY II

• luxusní set složený ze 6 polohovatelných křesel, stolu se skleněnou deskou a slunečníku
• velikost stolu: 150 × 96 × 71 cm, výplň černé tvrzené sklo
• zádovou opěrku křesla je možné nastavit do 5 poloh
• dvojitá výplň ze syntetické tkaniny umožňuje pohodlný posez i bez podsedáků
• slunečník ø 3 m ovládaný kličkou, možnost nastavení úhlu sklonu
• potah slunečníku ze 100% polyesteru 160 g/m2

• nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
• pro venkovní i vnitřní použití

• sestava složená z 6 křesel, stolu a slunečníku 
• stůl o rozměru: 150 × 96 × 71 cm s deskou z černého tvrzeného skla 
• rozměr křesel: 55 × 77 × 92 cm
• výplň křesel z odolné syntetické textilie 
• slunečník ø 3 m, potah polyester 160 g/m2

• ovládání slunečníku kličkou, možnost nastavení úhlu sklonu 
• tento nábytek nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
• vhodný pro venkovní i vnitřní použití

• sestava nábytku složená ze 4 křesel a stolu 
• stůl o rozměru: 150 × 96 × 71 cm s deskou z čirého tvrzeného skla
• rozměr křesel: 55 × 77 × 92 cm 
• výplň křesel z odolné syntetické textilie 
• možnost umístění slunečníku do připraveného otvoru 

v desce stolu 
• zcela bezúdržbový
• vhodný pro venkovní i vnitřní použití

Sestava zahradního nábytku

MELISA DARK/LIGHT
Sestava zahradního nábytku

RUBY DARK/LIGHT
Sestava zahradního nábytku

ELLA

DMOC: 13 490 Kč DMOC: 9 790 Kč DMOC: 5 990 Kč



51
DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce. www.fieldmann.cz

Zahrada / Zahradní nábytek

• sestava kovového 
nábytku složená 
ze 4 křesel a stolu 

• stůl o rozměru: 
150 × 96 × 71 cm 
s deskou z čirého 
tvrzeného skla 

• rozměr křesel: 
55 × 73 × 94 cm, 
výplň z umělé textílie 

• možnost umístění 
slunečníku 

• zcela bezúdržbový
• vhodné pro venkovní 

i vnitřní použití 

• sestava kovového nábytku 
složená ze 4 křesel a stolu 

• stůl o rozměru: 
150 × 96 × 71 cm s deskou 
z čirého tvrzeného skla 

• rozměr křesel: 
55 × 73 × 94 cm, 
výplň z umělé textílie 

• možnost umístění slunečníku 
• zcela bezúdržbový
• vhodné pro venkovní 

i vnitřní použití 

• luxusní set složený 
ze 4 polohovatelných křesel, 
stolu s dřevo-plastovou 
deskou a hliníkouvou 
konstrukcí

• velikost stolu: 
150 × 90 × 74 cm

• zádovou opěrku křesla 
je možné nastavit 
v 5 polohách

• dvojitá výplň ze syntetické 
tkaniny umožňuje pohodlné 
posezení i bez podsedáků

• nevyžaduje žádnou 
zvláštní údržbu

• určeno pro venkovní 
i vnitřní použití

• možnost dokoupení potahů

• luxusní set složený ze 4 
polohovatelných křesel a stolu 
s deskou z tvrzeného černého skla

• křesla i stůl vyrobeny z hliníku
• velikost stolu: 150 × 90 × 72,5 cm
• velikost křesel: 62 × 112 × 68 cm
• zádovou opěrku křesla je možné 

nastavit v 7 polohách
• výplň z odolné syntetické textilie 

umožňuje pohodlné posezení 
i bez podsedáků

• nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
• určeno pro venkovní i vnitřní použití
• možnost dokoupení potahů

Sestava zahradního nábytku

ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)
Sestava zahradního nábytku

ELLA DARK (FDZN 5030 + FDZN 5111)

Sestava zahradního nábytku

CHARLOTTE (FDZN 5050 + FDZN 5016)
Sestava zahradního nábytku

FDZN 5055 + FDZN 5018

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

polohovatelných křesel a stolu 
s deskou z tvrzeného černého skla
křesla i stůl vyrobeny z hliníku
velikost stolu: 150 × 90 × 72,5 cm
velikost křesel: 62 × 112 × 68 cm
zádovou opěrku křesla je možné 

výplň z odolné syntetické textilie 
umožňuje pohodlné posezení 

nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu
určeno pro venkovní i vnitřní použití
možnost dokoupení potahů

Sestava zahradního nábytku

CHARLOTTE (FDZN 5050 + FDZN 5016)
Sestava zahradního nábytku

FDZN 5055 + FDZN 5018

DMOC: 6 990 Kč

DMOC: 6 990 Kč

DMOC: 9 990 KčDMOC: 14 990 Kč

V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 A TMAVÁ VARIANTA KŘESEL
V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 A SVĚTLÁ VARIANTAV PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 A SVĚTLÁ VARIANTAV PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 A SVĚTLÁ VARIANTA

V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1
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Zahrada / Zahradní nábytek

• rozměry: 
150 × 96 × 71 cm

• deska stolu z průhledné-
ho tvrzeného skla 

• možno kombinovat až 
se 6 židlemi FDZN 5010 
a slunečníkem FDZN 
5006/5007

• určeno pro venkovní i vnitř-
ní použití, použité materiály 
nevyžadují žádnou údržbu

• designový 
zahradní stůl

• rozměry: 
150 × 90 × 74 cm

• konstrukce: hliník
• deska: dřevo-plast
• určen pro venkov-

ní i vnitřní použití; 
bezúdržbový 
černý

• designový zahradní stůl
• rozměr: 

150 × 90 × 72,5 cm
• konstrukce: hliníkový 

rám s práškovým 
nástřikem

• deska stolu vyrobena 
z tvrzeného černého skla

• pro venkovní i vnitřní 
použití

• bezúdržbový

• rozměry: 
150 × 96 × 71 cm

• deska stolu z černého 
tvrzeného skla 

• možno kombinovat 
až se 6 židlemi 
FDZN 5010 a sluneční-
kem FDZN 5006/5007

• určeno pro venkovní 
i vnitřní použití, použité 
materiály nevyžadují 
žádnou údržbu

• polohovatelné křeslo 
s loketními opěrkami

• 5 poloh nastavení 
sklonu zádové opěrky

• rozměry: 
55 × 105 × 47 cm

• výplň z odolné 
syntetické textilie

• vhodné na venkovní 
i vnitřní použití

• použité materiály 
nevyžadují žádnou 
údržbu

• polohovatelné křeslo 
s loketními opěrkami

• 7 poloh nastavení sklonu 
zádové opěrky

• rozměry: 
62 × 112 × 68 cm

• konstrukce: hliník
• výplň z odolné 

syntetické textilie
•  vhodné na venkovní 

i vnitřní použití
• použité materiály 

nevyžadují žádnou 
údržbu

• rozměry:
161 × 64 × 48/100 cm

• kvalitní ocelová 
konstrukce vypletená 
syntetickou tkaninou

• možnost nastavení 
sklonu zádové opěrky

• síla nosných profilů: 
42 × 14 mm

• určeno pro venkovní 
i vnitřní použití, použité 
materiály nevyžadují 
žádnou údržbu

• luxusní lehátko je vyro-
beno z umělého rattanu

• kovová konstrukce
• rozměry:

190 × 65 × 35 cm
• možnost polohování zad
• lehátko se hodí pro 

vnitřní i venkovní 
prostory, zahrady, 
terasy, zimní zahrady, 
balkony...

• rozměry: 
55 × 59 × 93 cm

• ocelový rám
• provedení umělý rattan
• barva černá
• vhodné pro venkovní 

i vnitřní použití 
• bezúdržbová
• nosnost do 120 kg

• rozměry:
55 × 77 × 92 cm

• výplň z odolné umělé
syntetické textilie

• vhodné pro venkovní
i vnitřní použití

• bezúdržbová
• nosnost do 120 kg

• rozměry: 
55 × 73 × 94 cm

• výplň z odolné umělé 
syntetické textílie

• vhodné pro venkovní i 
vnitřní použití

• bezúdržbová
• nosnost do 120 kg

• rozměry: 
55 × 73 × 94 cm

• výplň z odolné umělé 
syntetické textílie

• vhodné pro venkovní 
i vnitřní použití

• bezúdržbová
• nosnost do 120 kg

Kovový stůl se 
skleněnou deskou
FDZN 4011-T

Kovový stůl
FDZN 5050

Zahradní stůl
FDZN 5055

Kovový stůl se 
skleněnou deskou
FDZN 5030

Polohovací křeslo
FDZN 5016

Zahradní křeslo
FDZN 5018

Zahradní lehátko
FDZN 8012

Zahradní lehátko 
z umělého rattanu
FDZN 6007-PR

Zahradní křeslo 
z umělého rattanu
FDZN 6002-PR

Kovová židle
FDZN 5010

Kovová židle
FDZN 5111

Kovová židle
FDZN 5112

Kovový stůlKovový stůlZahradní stůl

• kvalitní zahradní stůl 
z umělého rattanu 
a skla

• ocelová konstrukce
• ocelový rám stolu je po-

tažen umělým rattanem
• deska stolu z průhled-

ného tvrzeného skla 
• rozměr stolu: 

145 × 85 × 72 cm

Zahradní stůl 
z umělého rattanu
FDZN 6005-PR

DMOC: 2 990 Kč DMOC: 4 490 KčDMOC: 4 990 Kč
DMOC: 2 990 Kč

DMOC: 3 990 Kč/2 ks
DMOC: 4 790 Kč/2 ks

DMOC: 2 490 Kč
DMOC: 4 790 Kč DMOC: 1 690 Kč DMOC: 1 150 Kč DMOC: 1 190 Kč DMOC: 1 190 Kč

DMOC: 5 490 Kč
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Zahrada / Zahradní nábytek

V PRODEJI TAKÉ S TMAVÝMI POLŠTÁŘI

V PRODEJI TAKÉ SESTAVA 6+1 REBECCA

• luxusní sestava z umělého rattanu
• voděodolné potahy součástí - v krémové barvě
• 4× sedací polštář + 3× zadní polštář + 2× dekorační polštářek
• velikost zadní sedací soupravy: 128 × 74 × 69 cm
• velikost lehátka: 128 × 71 × 69 cm
• stůl s stvrzeným sklem
• velikost stolu: 62 × 62 × 35 cm
• sestava se hodí pro vnitřní i venkovní prostory, zahrady, 

terasy, zimní zahrady...

• designový zahradní box 
z umělého rattanu

• jednoduchá manipulace
• ocelový rám
• barva: černá
• polyesterová podšívka
• vhodný na ukládání potahů, zahr. nábytku a nářadí
• rozměry: 126 × 50 × 60 cm

• zahradní nábytek z umělého rattanu 
• set se skládá ze dvou křesel, pohovky 

a stolku s deskou z tvrzeného skla 
• rozměr křesel: 82 × 57 × 59 cm
• rozměr pohovky: 127 × 73 × 78 cm
• rozměr stolku: 48 × 76 × 44 cm
• součástí sestavy jsou bílé, 

voděodolné potahy 
• tloušťka potahů 5 cm, pevný 

polyester 180 g/m2

• sestava nábytku složená ze 4 křesel 
a stolu z umělého rattanu

• deska stolu z průhledného tvrzeného skla 
• rozměry stolu: 145 × 85 × 72 cm
• rozměry křesla: 55 × 59 × 93 cm
• nosnost židle: 120 kg
• ocelový rám stolu a židle je potažen 

umělým rattanem
• barva černá
• vhodné pro venkovní i vnitřní použití 
• bezúdržbové

Zahradní sestava z umělého rattanu

SOPHIE

Úložný box

FDD 1100 PR

Sestava zahradního nábytku

EVA

Sestava zahradního nábytku

RACHEL

DMOC: 14 990 Kč

DMOC: 4 390 Kč

DMOC: 6 990 Kč

DMOC: 10 890 Kč
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Zahrada / Slunečníky

FDZN 5007

FDZN 4015

FDZN 4014

FDZN 5007

FDZN 5006

• průměr: 3 m 
• krémový potah z 100% 

polyesteru 160 g
• ovládání pomocí kličky
• možnost nastavení 

úhlu sklonu
• průměr tyče: 3,8 cm
• pro venkovní použití

• luxusní slunečník 
s dřevěnou konstrukcí

• průměr: 3 m 
• impregnovaná tkanina
• barva zelená/krémová 
• průměr tyče: 3,5 cm
• určeno pro venkovní 

i vnitřní použití
• ošetřeno olejovým nátěrem
• vyrobeno ze dřeva tropické 

akácie

• průměr: 3 m
• černý/ béžový potah ze 100% 

polyesteru 160 g/m2

• ovládání pomocí kličky 
• možnost nastavení úhlu 

sklonu 
• průměr tyče: 3,8 cm 
• určeno pro venkovní použití 
• materiál: kov

• průměr: 3 m
• šedý potah z 100% 

polyesteru 160 g
• ovládání pomocí kličky
• možnost nastavení 

úhlu sklonu
• průměr tyče: 3,8 cm
• pro venkovní použití

• rozměry potahu: 3 × 3 m
• světle šedý potah z 100% 

polyesteru 160 g
• ovládání pomocí kličky
• možnost nastavení 

úhlu sklonu
• průměr tyče: 3,8 cm 
• pro venkovní použití

• podstavec pro slunečník 
z umělé pryskyřice

• průměr stojanu: 44,5 cm
• celková výška stojanu: 32,5 cm
• hmotnost: 12 kg
• variabilní průměr otvoru pro 

slunečník 32/38/48 mm

Slunečník
FDZN 5103

Slunečník
FDZN 4014/4015

Slunečník
FDZN 5006/5007

Slunečník
FDZN 5105

Slunečník
FDZN 5107 Stojan na slunečník

FDZN 9012

DMOC: 2 990 Kč

DMOC: 3 490 Kč DMOC: 1 890 Kč

DMOC: 4 490 Kč DMOC: 6 790 Kč DMOC: 890 Kč
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Zahrada / Houpačky

• stylová a pohodlná zahradní 
houpačka 

• konstrukce: kovová s práškovým 
lakováním

• rozměry: 170 × 110 × 153 cm
• lavice  potažena textilií, která je 

pohodlná a snadno se čistí 
• nosnost: 260 kg

• stylová a pohodlná zahradní houpačka 
pro 3 osoby 

• konstrukce: kovová s práškovým 
lakováním

• rozměry: 200 × 120 × 164 cm
• houpačku lze rozložit do polohy k ležení
• pohodlný polstrovaný sedák
• sedák a voděodolné potahy z pevného 

polyesteru 180 g/m2

Houpačka
FDZN 5204

Houpačka
FDZN 5207

Zahrada / Houpačky

• stylová a pohodlná zahradní 
houpačka 

• konstrukce: kovová s práškovým 
lakováním

• rozměry: 170 × 110 × 153 cm
• lavice  potažena textilií, která je 

pohodlná a snadno se čistí 
• nosnost: 260 kg

Houpačka
FDZN 5204

DMOC: 3 790 Kč DMOC: 4 490 Kč

DMOC: 7 890 Kč

• stylová a pohodlná 
zahradní houpačka 

• konstrukce: kovová 
s práškovým lakováním

• rozměry: 170 × 115 × 153 cm
• pohodlný polstrovaný sedák
• sedák a potahy jsou 

z pevného polyesteru 
140 g/m2

• nosnost: 240 kg

Houpačka
FDZN 5202



vše pro váš dům a zahradu

Zahrada / Grilování

Elektrické, plynové, 
grily na dřevěné uhlí,

 ohniště
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Grilování na zahradě nebo terase není 
jen záležitostí letních měsíců. Gril vy-
užijete už od prvních teplejších jarních 
dní do pozdního podzimu.

I přes značný rozvoj kategorie grilů plynových 

a elektrických zůstávají nejoblíbenější varian-

tou grily na dřevěné uhlí, určené pro venkovní 

grilování. Jejich popularita je dána nezaměnitel-

nou vůní, která provází přípravu pokrmů, i chutí, 

kterou při ní suroviny získávají. Pro hovoří také 

nižší pořizovací ceny, stejně jako určitý tradič-

ní princip, na němž fungují. FIELDMANN nabízí 

pestrou nabídku grilů na dřevěné uhlí od pře-
nosných přes stolní až po velká zařízení schop-
ná připravit pokrm i pro větší skupinu osob na-
jednou. I plynové grily mají své výhody a nejsou 
jimi jen moderní technologie, které umožňují 
dokonalou přípravu pokrmu i méně zdatným 
kuchařům. V porovnání s grily na dřevěné uhlí 
nabízejí mnohem rychlejší a bezproblémové 
roztopení, snadnou regulaci teploty i údržbu.

Konečně elektrický gril poslouží na zahradě i na 
terase, kde je v blízkosti zásuvka, ale použitelný 
je i v zimní zahradě či jiném interiéru, třeba když 
se nečekaně ochladí. 

Grilování na zahradě nebo terase není 
jen záležitostí letních měsíců. Gril vy-
užijete už od prvních teplejších jarních 
dní do pozdního podzimu.

I přes značný rozvoj kategorie grilů plynových 

a elektrických zůstávají nejoblíbenější varian-

tou grily na dřevěné uhlí, určené pro venkovní 

grilování. Jejich popularita je dána nezaměnitel-

nou vůní, která provází přípravu pokrmů, i chutí, 

kterou při ní suroviny získávají. Pro hovoří také 

nižší pořizovací ceny, stejně jako určitý tradič-

Teplota pod 
kontrolou
Vestavěný 

teploměr Vám 
zajistí perfektně 

propečené pokrmy 
a teplotu stále pod 

kontrolou.

Místo pro 
příslušenství
Vyšší řada grilů 

FIELDMANN
myslí i na Vaše 
příslušenství. 
Odložte si své 
nádobíčko na 

integrované háčky.

Integrovaný 
zapalovací 

systém
Grily FIELDMANN

jsou vybaveny 
systémem IZS. 

Zapalte svůj 
gril otočením 
regulátoru...

Snadná 
manipulace
Většina našich 
grilů disponuje 

kolečky pro 
snadnější 

manipulaci po Vaší 
zahradě, či terase.

vše pro váš dům a zahradu

ní princip, na němž fungují. FIELDMANN nabízí se nečekaně ochladí. ní princip, na němž fungují. 

Integrovaný 
zapalovací 

systém
Grily FIELDMANN

jsou vybaveny 
systémem IZS. 

Zapalte svůj 
gril otočením 
regulátoru...

ní princip, na němž fungují. ní princip, na němž fungují. 
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Zahrada / Grilování

• příkon: 1 600 W
• rozměry grilu: 

98 × 64,5 × 62 cm
• nepřilnavá plocha 

- zdravé grilování 
• snadné čistění
• plynulá regulace teploty
• stojan na koření a další 

ingradience
• odkapávací nádobka
• grilování na stojanu (stabilní 

snadno odnímatelný stojan)
• použití také samostatně 

jako stolní gril
• hmotnost: 7 kg

• velikost grilu: 
122 × 57 × 112 cm

• 3× hlavní hořák (9 kW)
• zapalování: 

integrovaný systém
• grilovací plocha: 

60 × 42 cm
• grilovací výška: 86 cm
• nerezové části: víko, 

madlo, dvířka
• rošt a deska: litinový
• teploměr
• 4× kolečka s brzdou pro 

snadnější manipulaci

• velikost grilu: 110 × 57 × 112 cm
• 2× hlavní hořák (6 kW)
• grilovací plocha: 48 × 42 cm
• zapalování: integrovaný systém
• grilovací výška: 86 cm
• litinový rošt 
• nerezový kontrolní panel a madlo
• teploměr
• kolečka pro snadnější 

manipulaci
• součást balení:

regulátor a hadice

• velikost grilu: 107 × 53 × 110 cm
•  3× hlavní hořák a 1× boční 

hořák (11,7 kW)
• zapalování: integrovaný systém
• grilovací plocha: 50,5 × 39 cm
• grilovací výška: 86 cm
• litinový rošt 
• teploměr
• kolečka pro snadnější 

manipulaci

• velikost grilu: 
107 × 53 × 110 cm

• 3× hlavní hořák (8,1 kW)
• zapalování: 

integrovaný systém
• grilovací plocha: 

49,5 × 36 cm
• grilovací výška: 86 cm
• litinový rošt 
• sklopné boční stolky
• teploměr
• kolečka pro snadnější 

manipulaci

• velikost grilu: 
122 × 57 × 112 cm

• 3× hlavní hořák 
a 1× boční hořák (11,5 kW)

• zapalování: integrovaný 
systém

• grilovací plocha: 
60 × 42 cm

• grilovací výška: 86 cm
• nerezový controlní panel 

a madlo
• rošt a deska : litinový 
• teploměr
• 4× kolečka s brzdou pro 

snadnější manipulaci

Elektrický gril

FZG 2005

Plynový gril

FZG 3005

Plynový gril

FZG 3102

Plynový gril

FZG 3010

Plynový gril

FZG 3003

Plynový gril

FZG 3013

DMOC: 3 690 Kč

DMOC: 8 790 Kč

DMOC: 5 990 Kč

DMOC: 7 990 Kč

DMOC: 6 290 Kč

DMOC: 9 990 Kč

Zahrada / Grilování

velikost grilu: 110 × 57 × 112 cm
2× hlavní hořák (6 kW)
grilovací plocha: 48 × 42 cm
zapalování: integrovaný systém
grilovací výška: 86 cm

nerezový kontrolní panel a madlo

kolečka pro snadnější 

• velikost grilu: 
107 × 53 × 110 cm

• 3× hlavní hořák (8,1 kW)
• zapalování: 

integrovaný systém
• grilovací plocha: 

49,5 × 36 cm
• grilovací výška: 86 cm
• litinový rošt 
• sklopné boční stolky
• teploměr
• kolečka pro snadnější 

manipulaci

Plynový gril

FZG 3003

DMOC: 6 290 Kč

velikost grilu: 107 × 53 × 110 cm
 3× hlavní hořák a 1× boční 

zapalování: integrovaný systém
grilovací plocha: 50,5 × 39 cm
grilovací výška: 86 cm

kolečka pro snadnější 

• velikost grilu: 
122 × 57 × 112 cm

• 3× hlavní hořák 
a 1× boční hořák (11,5 kW)

• zapalování: integrovaný 
systém

• grilovací plocha: 
60 × 42 cm

• grilovací výška: 86 cm
• nerezový controlní panel 

a madlo
• rošt a deska : litinový 
• teploměr
• 4× kolečka s brzdou pro 

snadnější manipulaci

Plynový gril

FZG 3013

DMOC: 9 990 Kč

3× hlavní hořák (9 kW)

integrovaný systém

grilovací výška: 86 cm
nerezové části: víko, 

rošt a deska: litinový

4× kolečka s brzdou pro 
snadnější manipulaci

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Plynový gril

FZG 3010

• velikost grilu: 
122 × 57 × 112 cm

• 3× hlavní hořák (9 kW)
• zapalování: 

integrovaný systém
• grilovací plocha: 

60 × 42 cm
• grilovací výška: 86 cm
• nerezové části: víko, 

madlo, dvířka
• rošt a deska: litinový
• teploměr
• 4× kolečka s brzdou pro 

snadnější manipulaci

Plynový gril

FZG 3005

DMOC: 8 790 Kč

Doporučujeme obal na gril 
FZG 9050/FZG 9051

součást 
balení

hadice 
a regulátor

součást 
balení

hadice 
a regulátor

součást 
balení

hadice 
a regulátor

součást 
balení

hadice 
a regulátor

součást 
balení

hadice 
a regulátor
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DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 

Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Zahrada / Grilování

• ohniště na dřevo, průměr: 54,5 cm
• výška roštu od země: 25 cm
• nátěr proti vysokým teplotám
• síťový poklop proti odlétání drob-

ných uhlíků
• složitelné nohy pro úsporné 

skladování
• obal pro manipulaci a skladování

• velikost grilu: ø 35,5 cm
• velikost ohniště: ø 34 cm
• výška grilovací plochy: 22 cm
• chromovaný rošt
• víko

• velikost grilovací nádoby: 36,5 cm
• grilovací plocha: ø 34 cm
• grilovací výška: 28 cm
• chromový grilovací rošt
• víko

• velikost grilovací nádoby: 37 cm
• grilovací plocha: ø 35 cm
• grilovací výška: 30 cm
• pochromovaný grilovací rošt
• kryt

• velikost grilu: ø 26 cm, 
výška: 12,5 cm

• velikost ohniště: ø 25 cm
• termo taška s rozměry: 

29,5 × 18,5 cm na chlazené nápoje
• chromovaný rošt
• přenosný

• velikost grilovací nádoby: 
61 × 45,5 cm

• grilovací plocha: 55,6 × 41,5 cm
• grilovací výška: 78 cm
• 2× grilovací rošt: 

27,8 × 41,5 × 0,5 cm
• ohřívací rošt: 53,5 × 24 cm
• pochromované grilovací rošty 
• víko • teploměr

• velikost grilu: 76 × 42 cm
• velikost ohniště: 71 × 38 cm
• výška grilovací plochy: 78 cm
• velikost roštu: 72 × 42 × 0,4 cm
• velikost ohřívacího roštu: 

68 × 20 × 0,4 cm
• chromovaný rošt, víko
• teploměr

Ohniště
FZG 1020

Stolní gril na dřevěné uhlí
FZG 1000/FZG 1000G

Zahradní gril na dřevěné uhlí
FZG 1007

Zahradní gril na dřevěné uhlí
FZG 1008

Stolní gril na dřevěné uhlí
FZG 1102 G

Gril na dřevěné uhlí
FZG 1103B

Cestovní gril na dřevěné uhlí
FZG 1003

• velikost grilu: ø 57 × 20 cm
• výška grilovací plochy: 68 cm
• velikost grilovací plochy: 

ø 54,5 cm
• chromovaný rošt
• víko

• velikost grilovací nádoby: 
ø 41,5 cm

• grilovací plocha: ø 41 cm
• grilovací výška: 58 cm
• grilovací rošt: 41 × 0,5 cm
• chromované grilovací rošty
• kryt

• velikost: 126 × 62 × 90 cm
• grilovací plocha: ø 54 cm
• grilovací výška: 77 cm
• grilovací rošt, ohřívací rošt
• pochromované grilovací rošty
• odkládací pulty
• kryt, teploměr

Zahradní gril na dřevěné uhlí
FZG 1014

Zahradní gril na dřevěné uhlí
FZG 1009

Zahradní gril na dřevěné uhlí
FZG 1004

DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 790 Kč DMOC: 690 Kč DMOC: 790 Kč

DMOC: 670 Kč

DMOC: 3 990 Kč
DMOC: 5 990 Kč

DMOC: 990 Kč DMOC: 4 490 Kč

DMOC: 2 990 Kč
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Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Zahrada / Grilování

• rozměry: 19,5 × 30,5 cm
• topná mřížka
•  bezpečnostní boční rukojeť

• 4 ks grilovacího náčiní 
• lopatka,vidlička, kleště, štětka
• plastové rukojeti, nerez
• délka: 40–42 cm

• 5 ks grilovacího náčiní
• lopatka, vidlička, nůž, kleště, 

štětka
• nerez

• 3 ks grilovacího náčiní 
• lopatka, vidlička, kleště
• gumové rukojeti, nerez
• délka: 43,5–46 cm

• 3 ks grilovacího náčiní 
• vidlička, obracečka, kleště
• délka: 

38,5–39,5 cm
• bambusové rukojeti
• nerez

• nepromokavý materiál
• rozměry FZG 9050: 

110 × 55 × 110 cm
• pro modely: 

FZG 1008, 3102, 3003, 3010
• rozměry FZG 9051: 

130 × 62 × 115 cm
• pro modely: FZG 3005, 3013

• rozměry: 
ø 80 × 75 cm

• nepromokavý materiál
• pro modely: 

FZG 1004, 1013

• délka: 36 cm
• 3 v 1 
• škrabka

ocelový kartáč
brusná houbička

• délka: 21 cm
• drátěné štětiny a škrabka
• madlo dobře padne do ruky
• očko pro zavěšení

• délka: 30 cm
• ocelový kartáč oválný

• sada náčiní na grilovaní 3 ks
• grilovací vidlička, lopatka, kleště
• délka: 35 cm
• hliníkový kufřík
• rozměry kufříku: 37 × 10 × 8 cm

Podpalovač dřevěného uhlí
FZG 9000 U

Sada grilovacího náčiní
FZG 9015

Sada grilovacího náčiní
FZG 9016

Sada grilovacího náčiní
FZG 9017

Sada grilovacího náčiní
FZG 9018

Obal na gril
FZG 9050/FZG 9051

Obal na gril
FZG 9052

Kartáč na čištění grilu
FZG 9003

Kartáč na čištění grilu
FZG 9012

Kartáč na čištění grilu
FZG 9013

Sada grilovacího náčiní
FZG 9014

DMOC: 490 Kč

DMOC: 490 Kč DMOC: 490 Kč DMOC: 450 Kč DMOC: 350 Kč
DMOC: 790 Kč/990 Kč

DMOC: 790 Kč

DMOC: 190 Kč DMOC: 70 Kč DMOC: 190 Kč DMOC: 550 Kč
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Základní nářadí, jako je kladívko, kleště a šroubovák, má 
v domácnosti snad každý. Abyste ale byli připraveni i na 

náročnější opravy a situace, potřebujete nářadí zajisté 
více. FIELDMANN nabízí ruční nářadí vyrobené 

z vysoce kvalitních materiálů, jež zajistí pevnost, odolnost 
a spolehlivost, ale také skvělou funkčnost. Svůj kutilský 
počin s takovým vybavením zvládnete vždy na jedničku.
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Aku nářadí
Elektrické nářadí

Vybavení dílny



vše pro váš dům a zahradu

Dílna / Aku nářadí

Akumulátorové 
nářadí

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• Li-Ion 4 V / 1 500 mAh
• průměr lepicí tyčinky: 7 mm
• doba předehřátí: pouze 90 sekund
• lepící aktivita: 1,5 g / min
• teplota lepení: 170 °C
• doba nabíjení: 2-3 hodiny

V nabídce též 
akumulátorová 
vrtačka v rámci 

programu
FAST POWER 20 V,

str. 4-7

DMOC: 890 Kč

62

S akumulátorovým nářadím se už nemusíte starat o to, zda 
je v dosahu elektrická zásuvka, zda vám k ní dosáhne pří-
vodní kabel nebo kde seženete prodlužovačku. 

Komfort nabízejí akumulátoroví pomocníci i při samotném používání, 
při kterém nepřekáží žádné kabely. O tom, kolik ušetří fyzické náma-
hy, není třeba se zmiňovat. Akumulátorové nářadí je kdykoli k dispo-
zici a připraveno k akci, stačí jen hlídat stav baterie. Pokrokové nové 
vrtačky FDV 10252-A/ 10253-A mají v příslušenství rovnou náhradní 
akumulátor, takže zatímco s jedním pracujete, druhý můžete nabíjet. 
Akumulátor vážící jen 175 g je navíc zabudovaný v ergonomické ruko-
jeti, takže o něm skutečně ani nevíte. Novinka s mimořádně snadnou 
manipulaci poskytne uživatelské pohodlí třeba i ženám, kterým je 
především určen model růžový FDV 10253-A. Další novinkou v řadě 
je AKU tavná pistole a AKU modelářská bruska.

balení obsahuje 
startovací sadu tavných tyčinekstartovací sadu tavných tyčinek

je v dosahu elektrická zásuvka, zda vám k ní dosáhne pří-

jeti, takže o něm skutečně ani nevíte. Novinka s mimořádně snadnou 

je 

balení obsahuje 
startovací sadu tavných tyčinek

Malá, ale 
výkonná

Modelová řada 
FDV 10252/10253 

je dodávána 
s extrémně malou, 
ale výkonnou 12V 

baterií, která je 
navíc dodávaná 

v balení rovnou po 
2 kusech.

Až za roh
AKU šroubovák 

FDS 10155-A
dodáváme 
s ohebným 

nástrojovým 
bovdenem pro práci 
v místech, kde není 

dost místa.

Pod kontrolou
Díky LED 

kontrolkám stavu 
baterie budete 

vždy vědět, za jak 
dlouho bude třeba 
akumulátor nabít.

Integrované 
LED světlo

AKU řada 
FIELDMANN 
je vybavena 
vestavěnými 

LED světly pro 
pohodlnější práci.

AKU Tavná pistole

FDTP 2204-A

DMOC: 1 090 Kč

• Li-Ion 7.2V / 1300 mAh                                                                                          
• 5 rychlostí: 5000-25000 ot./min.
• doba nabíjení: 60 min
• LED pracovní světlo
• měkčená rukojeť
• součást balení: 70 ks příslušenství

novinka

novinka

AKU modelářská bruska 

FDMB 200170-A

akumulátorová 
vrtačka v rámci 

programu
FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V

kompatibilní 
s FDTP 9020/9021

praktický kufřík
součástí balení

USB dobíjení
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Dílna / Aku nářadí Dílna / Aku nářadí

Akumulátorové 
nářadí

příklep

• Li-Ion 14,4 V 2 000 mAh
• 2 rychlosti: 0–400/0–1 400 ot./min. 
• krouticí moment 35 Nm 
• točivý moment: 18 + 1 + 1
• příklep 
• 13 mm rych. sklíčidlo s brzdou
• LED osvětlení 
• doba nabíjení 1–1,5 h 
součástí balení:
• 9 ks vrtáků do zdiva
• 30 ks bitů 25 mm 
• 3 ks bitů 75mm
• 1 ks nástavce na bity
• 1 ks šroubováku
• 4 ks nástrčných hlavic

• 14,4 V Li-Ion baterie 
1 300 mAh

• 2 rychlosti: 
0-400/0-1500 ot./min. 

• stupně krouticích 
momentů: 15 + 1

• rychloupínací sklíčidlo 10 mm
• 3-stupňová LED indikace nabití 

baterie
• LED osvětlení

• 3,6 V 800 mAh Li-ion baterie
• volnoběžné otáčky: 280 ot./min.
• přepínač směru otáček
• doba nabíjení 1 h pomocí USB 

kabelu
• LED osvětlení
• nízká hmotnost: 0,16 kg

• 3,6 V 1300 mAh Li-ion baterie
• volnoběžné otácky: 180 ot./min.
• stupně krouticích momentů: 6 + 1
• LED osvětlení
• indikátor nabití baterie
• rukojeť otočná o 90° 

• Li-Ion 14,4 V 1500 mAh 
• 2 rychlosti: 0–400/0–1 400 ot./min. 
• krouticí moment 30 Nm 
• točivý moment: 18 + 1 + 1 
• LED osvětlení 
• maximální průměr vrtání 10 mm 
• hmotnost: 1,2 kg 

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

0–400/0–1 350 ot./min.
• krouticí moment 25 Nm
• 17 stupňů krouticích momentů 

a 1 stupeň pro vrtání 
• 3stupňová LED indikace

nabití baterie
• LED osvětlení
• doba nabíjení 3–5 h
• rychloupínací sklíčidlo
• max. průměr vrtání 10 mm
• hmotnost: 1,05 kg

• Li-Ion 12 V 1300 mAh
• 2 rychlost: 0-350/0-1350 ot./min. 
• točivý moment: 22 + 1
• 10 mm rychloupínací sklíčidlo
• LED osvětlení
součástí balení:
• 6 ks vrtáků, 6 ks bitů
• 1 ks nástavce bitů
• náhradní baterie ZDARMA

• 3,6 V 1300 mAh Li-ion baterie
• volnoběžné otáčky: 230 ot./min.
• krouticí moment 3,5 Nm
• stupně krouticích momentů: 6 + 1
• LED světlo + svítilna
• 90° otočná rukojeť
součástí balení:
• 8 ks 1/4” hlavic, 32 ks bitů
• 2 ks vrtáků 
• 1 ks magnetický držák bitů
• 1 ks spojovací hřídel
• 1 ks adaptér hlavice

AKU vrtačka
FDV 10352-55AR

AKU vrtačka
FDV 10351-A

AKU šroubovák
FDS 10103-A

AKU šroubovák
FDS 10101-A

Nejprodávanější 
AKU šroubovák na trhu!

AKU vrtačka
FDV 10301-A

AKU vrtačka
FDV 10201-A

AKU vrtačka
FDV 10252-A/53-A

AKU šroubovák
FDS 10155-A

• 3,6 V 1300 mAh Li-ion baterie
• volnobežné otáčky: 220 ot./min.
• hlavice se 6ti bity, LED osvětlení
• indikátor nabití baterie
• 90° otočná rukojet
• ergonomická rukojeť

AKU šroubovák
FDS 10102-A

USB dobíjení

USB dobíjení

DMOC: 2 490 Kč

DMOC: 2 150 Kč

DMOC: 720 Kč DMOC: 590 Kč DMOC: 890 Kč

DMOC: 1 820 Kč

DMOC: 1 320 Kč

DMOC: 1 890 Kč

DMOC: 590 Kč

2 rychlost: 0-350/0-1350 ot./min. 

AKU šroubovák

USB dobíjeníUSB dobíjení

praktický kufřík
součástí balení

praktický kufřík
součástí balení

90° otočná 
rukojeť

90° otočná 
rukojeť

 Li-ion baterie
volnoběžné otáčky: 280 ot./min.

rychloupínací sklíčidlo
max. průměr vrtání 10 mm
hmotnost: 1,05 kg

AKU šroubovák
FDS 10103-A

DMOC: 1 320 Kč

USB dobíjení
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Dílna / Elektrické ruční nářadí

Elektrické 
ruční nářadí

Vydrží vše
Zbourejte 

zeď, otlučte 
obkládačky... 

Rotační kladiva 
Fieldmann 

disponují odolnou 
konstrukcí.

Nástavce
Vyberte ten 
pravý. Nejen 

horkovzdušné 
pistole mají několik 

druhů nástavců.

Laserová 
přesnost

Nová řada řezných 
nástrojů je 

vybavena laserem 
pro přesnější 

řezání. 
V moři prachu už 
svou čáru vždy 

najdete.

Bezpečnost
Klademe důraz 

na bezpečnost při 
práci. Ruční nářadí 

je vybaveno 
množstvím 

bezpečnostních 
prvků.
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Elektrické ruční nářadí má mnoho vý-
hod, pro které si drží silné pozice v díl-
nách příležitostných kutilů i profesionál-
ních řemeslníků. Pokud je v dosahu zdroj 
energie, nabízí vysoký a zároveň stabilní 
výkon a neomezenou výdrž. To ho odlišu-
je od akumulátorových pomocníků.

Nabídka značky FIELDMANN v kategorii elektric-
kého nářadí pokrývá potřeby hobby uživatelů sou-
visející s kutilskými pracemi či opravami v domác-
nosti, dílně či garáži, s rekonstrukcemi i stavbou. 
Zahrnuje praktické pomocníky počínaje různými 
typy vrtaček, brusek či pil, přes invertní svářeč-
ky nebo stříkací pistole, až po menší kreativní 
nástroje, jakými jsou modelářská bruska či tavná 
pistole. Jednotlivé produkty FIELDMANN vynikají 
kvalitou, funkčností a dlouhou životností, samo-
zřejmostí jsou ergonomické a bezpečnostní prv-
ky, které usnadňují používání.

vše pro váš dům a zahradu

Dílna / Elektrické ruční nářadí

ruční nářadí

Vydrží vše
Zbourejte 

zeď, otlučte 
obkládačky... 

Rotační kladiva 
Fieldmann 

disponují odolnou 
konstrukcí.

Laserová 
přesnost

Nová řada řezných 
nástrojů je 

vybavena laserem 
pro přesnější 

řezání. 
V moři prachu už 
svou čáru vždy 

najdete.najdete.

Bezpečnost
Klademe důraz 

na bezpečnost při 
práci. Ruční nářadí 

je vybaveno 
množstvím 

bezpečnostních 
prvků.
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Dílna / Elektrické ruční nářadí

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 500 W
• rychloupínací sklíčidlo do 13 mm
• rychlost bez zatížení: 0–3 000 ot./min.
• vrtání nebo příklepové vrtání
• regulace rychlosti otáček
• boční ergonomická rukojeť
• komfortní ovládací spínače

• napětí: 230 V/50 Hz
• výkon: 710 W
• rychlost bez zatížení: 0–2800 ot./min.
• velikost sklíčidla: 13 mm
• možnost vrtání a příklepového vrtání
• možnost regulace rychlosti
• boční rukojeť a hloubkový doraz

• napětí: 220 V/50 Hz
• příkon: 1 500 W
• rychlost bez zatížení: 0–880 ot./min.
• síla úderu: 0–4250 úderů/min., 5,5 J
• max. vrtání:

betonu 32 mm, kovu 13 mm, dřeva 40 mm
• rychlost bez zatížení: 0–850 ot./ min
• 3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků 
• SDS-PLUS systém
• hmotnost: 4,9 kg

• napětí: 230 V/50 Hz
• výkon: 750 W
• rychlost bez zatížení: 0–2800 ot./min.
• velikost sklíčidla: 13 mm
• bezklíčové sklíčidlo
• možnost vrtání a nárazového vrtání
• možnost regulace rychlosti
• boční rukojeť a hloubkový doraz

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 1300 W
• SDS-Max
• síla úderu: 0–3600/min./15 J
• 1 ks jednobodový majzlík 

18 × 320 mm
• 1 ks plochý majzlík 

18 × 320 mm

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 1 200 W
• velikost sklíčidla: 13 mm
• 2-rychl. spojka: 0–1 100, 0–3 000 ot./min.
• spojka uložená v kovu (dlouhá životnost)
• vrtání nebo příklepové vrtání
• regulace rychlosti otáček
• boční ergonomická rukojeť
• komfortní ovládací spínače

pneumatický 
příklep

kovové 
sklíčidlo

praktický kufřík
součástí balení

vodováha

pneumatický 
příklep

pneumatický 
příklep

Příklepová vrtačka
FDV 200501-E

Příklepová vrtačka
FDV 200711-E

Rotační kladivo
FDV 201502-E

Příklepová vrtačka
FDV 200751-E

Bourací kladivo
FDBK 201301-E

Příklepová vrtačka
FDV 201205-E

• napětí: 230 V/50 Hz 
• příkon: 1 050 W 
• rychlost bez zatížení: 0–1050 ot./min. 
• síla úderu: 0–5200 úderů/min., 2,8 J 
• max. vrtání: betonu 26 mm, kovu 13 mm, dřeva 42 mm 
• rychlost bez zatížení: 0–850 ot./ min 
• 3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků, 
• 1 sklíčidlo
• SDS-PLUS systém

Nejprodávanější 
z našeho sortimentu!

DMOC: 850 Kč
DMOC: 990 Kč

DMOC: 3 190 Kč

DMOC: 1 590 Kč

DMOC: 4 390 Kč

DMOC: 1 990 Kč

DMOC: 3 190 Kč
SDS
PLUS

SDS
MAX

praktický kufřík
součástí balení

praktický kufřík
součástí balení

praktický kufřík
součástí balení

praktický kufřík
součástí balení

novinka

SDS vrtačka/vrtací kladivo
FDV 211050-E
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Dílna / Elektrické ruční nářadí

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 900 W
• rychlost bez zatížení: 

11 000 ot./min.
• průměr kotouče: 125 mm
• boční rukojeť a klíč
• měděné vinutí motoru

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 1 200 W
• otáčky motoru bez zatížení: 12 000 ot./min.
• boční ergonomická rukojeť nastavitelná 

do 3 poloh
• průměr kotouče: 125 mm
• měděné vinutí motoru
• 1 ks brusného kotouče součástí balení

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 1400 W
• rychlost bez zatížení: 4000–8600 ot./min.
• průměr kotouče: 150 mm
• boční rukojeť a klíč
• měděné vinutí motoru

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 2 200 W
• otáčky motoru bez zatížení: 6 000 ot./min.
• boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh 
• průměr kotouče: 230 mm
• měděné vinutí motoru

Úhlová bruska

FDB 200901-E
Úhlová bruska

FDB 201201-E
Úhlová bruska

FDB 201401-E
Úhlová bruska

FDB 202201-E
125 mm 125 mm 150 mm 230 mm

DMOC: 1 290 Kč DMOC: 1 690 Kč DMOC: 1 990 Kč DMOC: 2 900 Kč

praktický kufřík
součástí balení

praktický kufřík
součástí balení

praktický kufřík
součástí balení

V nabídce též 
akumulátorová 

přímočará pila v rámci 
programu 

FAST POWER 20V, 
str. 4-7

AC laser

AC laser

DMOC: 890 Kč DMOC: 1 090 Kč DMOC: 1 590 Kč DMOC: 2 590 Kč

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 450 W
• max hloubka řezu: 55-60 mm
• otáčky motoru bez zatížení: 0-3000 ot./min
• ergonomická rukojeť
•  měděné vinutí motoru
součástí balení: 1 ks pilového listu

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 710 W
• max hloubka řezu: 80 mm
• otáčky motoru bez zatížení: 800-3000 ot./min
• ergonomická rukojeť,  měděné vinutí motoru
součástí balení:  
• pravoúhlý držák vzdálenosti

řezu, 2 ks pilových listů, kufřík

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 800 W
• max hloubka řezu: 80-100 mm
• otáčky motoru bez zatížení: 2 800 ot./min.
• ergonomická rukojeť
• AC laser + LED světlo 
• součástí balení:  pravoúhlý držák vzdálenosti

řezu, 2 ks pilových listů, kufřík

• síťové napětí: AC 230 V/50 hz
• příkon: 705 W
• rychlost bez zatížení: 4 500 ot./min.
• průměr čepele: 89 mm
• max. hloubka řezu: 28,5 mm
• praktická stupnice (0-28 mm)
• součástí balení: 3× pilový kotouč + příslušenství 

(šestihranný klíč, prachová trubka + vodítko okraje)

Přímočará pila

FDP 200451-E
Přímočará pila

FDP 200712-E
Přímočará pila

FDP 200805-E
Ponorná pila

FDPP 200705-E novinkanovinkanovinka

V nabídce též 
akumulátorová 
bruska v rámci 

programu 
FAST POWER 20 V,

str. 4-7

programu programu 
FAST POWER 20 VFAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V

str. 4-7str. 4-7
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Dílna / Elektrické ruční nářadí

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 1 200 W
• otáčky motoru bez zatížení: 0-5000 ot./min.
• boční ergonomická rukojeť 
• průměr kotouče: 185 mm
• s měkkou ergonomickou rukojetí
součástí balení:
• pravoúhlý držák vzdálenosti 

řezu + 1 ks kotouč (185 mm)

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 800 W
• otáčky motoru bez zatížení: 4 500 ot./min.
• boční ergonomická rukojeť 
• průměr kotouče: 140 mm
• měděné vinutí motoru
součástí balení:
• pravoúhlý držák vzdálenosti řezu, 

1 ks řezacího kotouče

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 1300 W
• otáčky motoru bez zatížení 4500 ot./min.
• bocní ergonomická rukojet
• průměr kotouče: 185 mm
• robustní hliníkové tělo
• AC laser pro přesnější řezání
součástí balení:
• pravoúhlý držák vzdálenosti řezu, 

1 ks řezacího kotouče

Kotoučová pila
FDK 201202-E 

Kotoučová pila
FDK 200802-E

Kotoučová pila 
FDK 201302-E

V nabídce též 
akumulátorová 
kotoučová pila 

v rámci programu 
FAST POWER 20V, 

str. 4-7

DMOC: 1 950 Kč

DMOC: 1 390 Kč

DMOC: 2 290 Kč

AC laser

novinka

str. 4-7



• napětí: 230 V/50 Hz
• výkon: 200 W
• rychlost bez zatížení:

7000–12 000 ot./min.
• regulace výkonu (1-5)
• 3 výměnné desky:
• 122 mm
• 150 × 150 × 100 mm
• 184 × 92 mm

68
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Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.vše pro váš dům a zahradu

Dílna / Elektrické ruční nářadí

• napětí: 230 V/50 Hz
• výkon: 150 W
• rychlost bez zatížení:

11 000 ot./min.
• brusná plocha:

198 × 90 mm
• měděné vinutí motoru
• ergonomická rukojeť

• napětí: 230 V/50 Hz
• výkon: 130 W
• rychlost bez zatížení: 

13 000 ot./min.
• brusná plocha: 

140 × 140 × 80 mm
• měděné vinutí motoru

Vibrační bruska
FDB 2004-E

Vibrační bruska
FDB 200131-E

Vibrační bruska
FDB 200221-E

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 800 W

• otáčky motoru bez zatížení: 
0–17 000 ot./min.

• šířka záběru: 82 mm
• hloubka třísky: 0–2 mm

• falcovací hloubka: 0–6 mm
• masivní hliníková základna

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 900 W

• brusná rychlost: 
200-380 m3/min.

• rozměr pásu: 
76 × 533 mm

• měděné vinutí motoru

Elektrický hoblík
FDH 200801-E

Pásová bruska
FDBP 200901-E

Rotační bruska
FDEB 200451-E

DMOC: 790 Kč

DMOC: 690 Kč

DMOC: 1 780 Kč

DMOC: 1 690 Kč

DMOC: 2 300 Kč

DMOC: 1 420 Kč

napětí: 230 V/50 Hz
příkon: 800 W

otáčky motoru bez zatížení: 
0–17 000 ot./min.

šířka záběru: 82 mm
hloubka třísky: 0–2 mm

falcovací hloubka: 0–6 mm
masivní hliníková základna

Elektrický hoblík
FDH 200801-E

DMOC: 1 690 Kč

napětí: 230 V/50 Hz
příkon: 800 W

otáčky motoru bez zatížení: 
0–17 000 ot./min.

šířka záběru: 82 mm
hloubka třísky: 0–2 mm

falcovací hloubka: 0–6 mm
masivní hliníková základna

Elektrický hoblík
FDH 200801-E

DMOC: 1 690 Kč

Rotační bruska
FDEB 200451-E

DMOC: 1 420 Kč

napětí: 230 V/50 Hz
příkon: 900 W

brusná rychlost: 
200-380 m3/min.

rozměr pásu: 
76 × 533 mm

měděné vinutí motoru

Pásová bruska
FDBP 200901-E

DMOC: 2 300 Kč

• 
• výkon: 200 W
• 

7000–12 000 ot./min.
• 
• 3 výměnné desky:
• 122 mm
• 150 × 150 × 100 mm
• 184 × 92 mm

Vibrační bruska

Vibrační bruska
FDB 200221-E

DMOC: 1 780 Kč

praktický kufřík
součástí balení

• napětí: 220 V/ 50 Hz
• příkon: 450 W

• rychlost bez zatížení 
6 000–13 000 ot./min.

• velikost brusné 
plochy 125 mm

• měděné vinutí motoru
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Dílna / Elektrické ruční nářadí

40 ks příslušenství FDB 9002 
DMOC 990 Kč

• napětí: 230 V/50 Hz příkon: 170 W
• rychlost bez zatížení 10 000–35 000/min
• velikost sklíčidla: 1,6–3,2 mm
• 440 ks příslušenství
• plastový kufřík na přepravu
• měděné vinutí motoru

Modelářská bruska
FDMB 200172-E

• napětí: 220 V/50 Hz 
• příkon: 170 W
• rychlost bez zatížení 10 000–35 000 ot./min.
• velikost sklíčidla 0,8–3,2 mm
• 210 ks příslušenství
• měděné vinutí motoru

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 300 W
• otáčky naprázdno 10 000–18 500 ot./min.
• proměnné otáčky
• řezání, broušení, seškrabování atd.
obsah balení:
• 11 ks příslušenství, kufřík

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 350 W
• otáčky naprázdno 10 000–22 000 ot./min.
• proměnné otáčky
• řezání, broušení, seškrabování atd.
obsah balení:
• 15 ks příslušenství, kufřík

Modelářská bruska
FDMB 200171-E

Multifunkční nářadí
FDB 200301-E

Multifunkční nářadí
FDB 200352-E

V nabídce 
též aku 

modelářská 
bruska str. 62

DMOC: 2 100 Kč DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 1 690 Kč

40 ks příslušenství 
DMOC 990 Kč

novinka

440 ks 210 ks

světlo

praktický kufřík
součástí balení

praktický kufřík
součástí balení

Multifunkční nářadí

též aku 
modelářská 

bruska str. 62
modelářská 

bruska str. 62
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Dílna / Elektrické ruční nářadí

• napětí/frekvence: 230 V/50 Hz
• příkon: 100 W
• průměr lepicí tyčinky: 11 mm
• schopnost tání: 9–16 g 
• doba předehřátí: 3–5 min

• napětí/frekvence: 230 V/50 Hz
• příkon: 100 W
• průměr lepicí tyčinky: 11 mm
• schopnost tání: 9–16 g 
• doba předehřátí: 3–5 min

• napětí/frekvence: 230 V/50 Hz
• příkon: 20 W
• průměr lepicí tyčinky: 7 mm
• schopnost tání: 3–6 g 
• doba předehřátí: 3–5 min

• tavné tyčinky transparentní
• průměr: 11 mm
• pro FDTP 2100-E / 2102-E

• tavné tyčinky transparentní
• průměr: 7 mm
• pro FDTP 2020-E / 2204-A

• tavné tyčinky barevné
• průměr: 7 mm
• pro FDTP 2020-E / 2204-A

• tavné tyčinky barevné
• průměr: 11 mm
• pro FDTP 2100-E / 2102-E

Tavná pistole

FDTP 2102-E
Tavná pistole

FDTP 2100-E
Tavná pistole

FDTP 2020-E

Tavné tyčinky

FDTP 9100
Tavné tyčinky

FDTP 9020
Tavné tyčinky

FDTP 9021
Tavné tyčinky

FDTP 9101
Tavné tyčinky

DMOC: 290 Kč DMOC: 290 Kč DMOC: 150 Kč

DMOC: 150 Kč DMOC: 80 Kč DMOC: 90 KčDMOC: 190 Kč

Tavné tyčinky Tavné tyčinky

V nabídce 
též aku tavná 
pistole str. 62
též aku tavná 
pistole str. 62
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Dílna / Elektrické ruční nářadí

• napětí: 230 V/50 Hz 
• příkon: 2000 W
• nastavení teploty: 

I.: 350 C, II.: 600 C
• proudění vzduchu: 

I. 300 l/min, II. 500 l/min
obsah balení:  5× nástavec

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 250 W
• otáčky motoru bez zatížení:

2 960 ot./min.
• 2 brusné kotouče: 

150/200 mm
• stabilní pevná konstrukce

• napětí: 230 V/50 Hz
• skutečný výstupní proud: 20–140 A
• průměr elektrody: 1,6 - 3,2 mm
• nejmodernější technologie: IGBT (smart 

protection), ARC FORCE, HOT START,  
Anti-Stick, vstupní proud: 28 A

• maximální vstupní výkon: 6,1 kVA
• součástí balení svářecí štít

• napětí: 230 V/50 Hz
• skutečný výstupní proud: 20–160 A
• průměr elektrody: 1,6 - 4,0 mm
• nejmodernější technologie: IGBT (smart 

protection), ARC FORCE, HOT START,  
Anti-Stick, vstupní proud: 33 A

• maximální vstupní výkon: 7,2 kVA
• součástí balení svářecí štít

• napětí: 230 V/50 Hz, příkon: 1050 W
• max hloubka řezu: 115 mm
• otáčky motoru bez zatížení 

1 000 – 3 00 ot./min.
• hloubka řezu, dřevo 115 mm
• hloubka řezu, železo 8 mm
• hloubka řezu, kovová trubka 60 mm
• otočná rukojeť
obsah balení:
• 2 ks pilových listů (dřevo + kov)

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 1 600 W
• otáčky motoru bez zatížení

I: 0-660 ot./min. 
II: 0–900 ot./min.

• spojovací závit: M 14
• rozměry metly: 140 × 590 mm

• napětí: 230 V/50 Hz, příkon: 710 W
• max hloubka řezu: 115 mm
• otáčky motoru bez zatížení 2 800 ot./min.
• ergonomická rukojeť
• měděné vinutí motoru
obsah balení:
• 2 ks pilových listů (dřevo + kov)

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 650 W
• rozprašovací výkon: 105 W
• objem nádoby: 800 ml
• délka flexibilní hadice: 1,3 m

• napětí: 230 V/50 Hz , příkon: 2000 W 
• nastavení teploty:

I.: 50–450 0C, II.: 60–600 0C
• proudění vzduchu:

I. 250 l/min, II. 500 l/min
• možnost postupné regulace teploty
• ergonomické měkčené madlo
obsah balení:
• plastový kufřík, 5× nástavec

Horkovzdušná pistole
FDHP 202000-E

Stolní bruska 
FDSB 200251-E

Svářečka
FDIS 20140-E

Svářečka
FDIS 20160-E

Šavlová pila
FDPO 201050-E

Elektrické míchadlo
FDRM 201601-E

Šavlová pila
FDPO 200711-E

Stříkací pistole
FDSP 200651-E

Horkovzdušná pistole
FDHP 202001-E

DMOC: 680 Kč

DMOC: 1 720 Kč

DMOC: 2 790 Kč DMOC: 3 290 Kč

DMOC: 1 890 Kč
DMOC: 2 990 KčDMOC: 1 490 Kč DMOC: 1 110 Kč

DMOC: 1 190 Kč

možno dokoupit 
metlu FDRM 901601

DMOC 350 Kč

mokré i suché 
broušení

90° otočná 
rukojeť

novinka

součástí součástí
novinka

praktický kufřík
součástí balení
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Pokud nechcete pořizovat jednotlivé typy náčiní zvlášť, 
vyberte některou z praktických sad FIELDMANN, které 

jsou pečlivě poskládány tak, aby opravdu nic nechybělo. 
Nářadí je navíc uloženo v pevných plastových pouzdrech 

či kufřících, které zajistí jeho ochranu i snadný transport 
a vítaný je i přehled, který máte o obsahu ihned po 

otevření. Univerzální sady nářadí FIELDMANN jsou 
složeny až ze 130 částí. S takto obsáhlou výbavou bez 

problémů sestavíte jakýkoli nábytek nebo vyměníte 
svíčku v sekačce.
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Ruční nářadí
Příslušenství

Garáž

svíčku v sekačce.



vše pro váš dům a zahradu

Ruční nářadí

Ruční nářadí / Gola sady s nářadím

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• 3× kleště,  2× šroubovák:(-)(+) 6× 100 mm
• 1× rukojeť pro nástrčkové klíče
• 8× otevřený stranový klíč
• 3× nástroje: nůž 18mm, kladivo, metr 5m
• 2× rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou
• 3× nástavec k nástrčkovému klíči 1/2“ - 1/4“
• 1× trojcestný nástavec, 2× - univerzální kloub
• 2× nástrčkový klíč na zapalovací svíčky 1/2“
• 12× nástrčkové klíče 1/4“, 16× - velikosti 1/2“
• 1× spojovací člen, 1× - posuvná tyč 1/4“
• 6× hl. nástrčka 1/4“, 20× bity × 25 mm 

s držákem, 2× průbojník 
(špičák a ploché dláto)

• 18× ¼“ hlavice nástrčná s bity
• 26× ¼“ hlavice nástrčná / prodloužená / E
• 2× ¼“ prodloužení: 50 mm a 75 mm
• 1× ¼“ kloub ráčnový, 1× ¼“ trhák
• 1× ¼“ rukojeť šroubovací, 1× ¼“ ráčna
• 30× ½“ hlavice nástrčná / prodloužená / E
• 2× ½“ prodloužení: 125 mm a 250 mm
• 1× ½“ kloub ráčnový, 1× – ½“ ráčna
• 2× ½“ hlavice na svíčky: 16 a 21 mm
• 3× klíč imbus: 1.5, 2, 2.5 mm
• 1× adaptér na bity
• 17× bity
• 1× kufřík

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

• 2× ½“ hlavice na svíčky: 16, 21 mm
• 2× ½“ prodloužení: 125, 250 mm
• 1× ½“ kloub
• 1× ½“ ráčna
• 6× ½“ hlavice nástrčná (12 pt): 

10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
• 1× kufřík

Gola sada s nářadím

FDG 5005-85R
Gola sada

FDG 5001-108R
Gola sada

FDG 5000-32R

DMOC: 3 290 Kč DMOC: 2 400 Kč DMOC: 1 400 Kč

CR-V 

32 ks

74

Kolem domu a v dílně je každou chvíli potřeba něco 
přišroubovat, přitlouct, zaříznout nebo utáhnout.

Ať už jste zapálení kutilové nebo jen chcete být připraveni na nutné 
domácí opravy, oceníte, že máte pěkně po ruce potřebné nářadí. Při 
pořizování nového nářadí se pak vyplatí zvolit jednu komplexní uni-
verzální sadu, která poslouží v širokém spektru úkonů. Provedení 
v CR-V kvalitě zaručuje velmi dobrou životnost nástrojů.

FDG 5005-85R
Gola sada s nářadím

CR-V 

108
 ks85 ks

CR-V 

Ruční nářadínářadínářadínářadínářadí
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• 23× nástrčkové klíče 1/4“ - 3/8“
• 2× univerzální kloub: 1/4“ a 3/8“
• 2× nástrčkový klíč na zapal. svíčky 3/8“
• 3× nástavec k nástrčkovému klíči 1/4“, 3/8“
• 2× rukojeť s ráčnou s naklápěcí hlavou 
• 2× šroubovák (-)(+) 6× 100 mm
• 20× bity 25 mm + 1× - spojovací člen
• 1× kleště s dlouhými čelistmi : 6“
• 1× kleště s posuvným kloubem: 10“
• 1× diagonální kleště: 6“ 
• 1× štípací kleště: 7“
• 5× otevřený stranový klíč 
• 1× rukojeť pro nástrčkové klíče

• 1× kombinované kleště 6“
• 1× diagonální kleště 6“
• 1× instalatérské kleště 10“
• 3× šroubovák: SL3/100, PH6/100, PH5/75mm
• 1× rukojeť pro nástrčné hlavice
• 1× měřicí pásmo 3 m
• 1× 8“ nastavitelný klíč
• 8× inbusový klíč
• 1× 6“ vodováha
• 2× šroubovák s bity
• 4× klíč 8, 10, 12, 13 mm
• 1× ruční pila
• 4× pilový list
• 1× kladívko
• 2× pilník
• 1× nástavec magnetický
• 32 ks bitů s držákem

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

• 1× násada ráčny 3/8“ s pojistkou 
• 2× šroubovák SL 6×100 mm 

a PH 6 × 100 mm
• 22× nástavce / držák
• 1× kleště s dlouhými čelistmi 6“
• 1× kleště s posuvným kloubem 10“
• 1× diagonální kleště 6“
• 9× klíč do vnitřního šestihranu: 

1,5 – 10 mm/držák
• 1× T-rukojeť pro nástrčkové klíče 1/4“
• 1× univerzální kloub 3/8“ 
• 1× spojovací člen 1/4“

• 1× kombinované kleště 6“
• 2× šroubovák: SL6 / PH6× 100 mm
• 1× rukojeť pro nástrčné hlavice
• 4× nástroje: nůž, kladívko, vodováha, metr
• 8× nástrčné hlavice: 5 - 13 mm
• 1× 6“ nastavitelný klíč + 8× inbusový klíč
• 1× šroubovák s bity: PH00, 0, SL2, 2.4
• 24× bity 6/25mm, 1× ráčna 1/4“
• 1× gumový adaptér na kladívko
• 80× hmoždinka
• 1× šroubovák se zkoušečkou
• 1× mag. držák bitů

Gola sada s nářadím

FDG 5003-65R
Sada s nářadím

FDG 5014-66R
Gola sada s nářadím

FDG 5002-54R
Sada s nářadím

FDG 5013-138R

DMOC: 1 980 Kč

DMOC: 1 890 Kč

DMOC: 1 290 KčDMOC: 1 590 Kč

CR-V 

54 ks

CR-V 

65 ks

CR-V 

66 ks

CR-V 

138
 ks
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CR-V 

53 ks

Ruční nářadí / Gola sady s nářadím

CR-V 

60 ks

CR-V 

51 ks

CR-V 

39 ks• 1× kombinované kleště 6“
• 1× kleště s dlouhými čelistmi 6“
• 8× 3/8“ nástrčné hlavice: 8-17mm
• 1× 3/8“ ráčna
• 1× 6“ nastavitelný klíč
• 8× inbusových klíčů 1,5 - 6 mm
• 2× šroubovák PH2/SL6 × 100m
• 1× násada na bity
• 20× bitů 25 mm
• 1× kladivo 200 g
• 1× vodováha 6“
• 1× měřicí pásmo 3 m
• 1× nůž

• vrtačka 12V / 2× 1 300 mAh
• vrták do dřeva 16–22 mm
• vrták do kovu 2–3–4–5–6–7 mm
• vrták do zdi 4–5–6–8 mm
• šroubovák hodinářský 50 mm – (-)2,5mm, PH00
• šroubovák (-) 5×100 mm
• šroubovák na hroty 1/4”× 100 mm
• hroty 25 mm – (-)4–6mm, PH1–2–3, PZ1–2, 

HEX 4–5 mm, adapter 1/4”
• držák hrotů 60 mm
• hlavice 5–6–7–8–9–10–11–12–13 mm
• nůž ulamovací 18 mm
• zkoušečka 100–250 V
• kleště 125 mm – kombinační, štípací
• klíč nastavitelný 150 mm
• inbus – HEX 1,5–2–2,5–3–4–5–6–8 mm
• metr 3 m × 16 mm

• 1× 8“ nastavitelný klíč
• 1× odlamovací nůž
• 1× 6“ diagonální kleště
• 1× 6“ kombinované kleště
• 1× 3m měřicí pásmo
• 9× inbusový klíč 1,5 –10 mm
• 9× 1/4“ hlavice 5 – 13 mm
• 1× 1/4“ momentový klíč
• 1× tesařské kladivo 340 g
• 1× držák bitů
• 1× 9“ vodováha
• 32× 1“ bitů
• 1× magnetický držák bitů

• 1× kombinované kleště
• 12× bit 25 mm
• 8× inbusový klíč 1,5 – 6 mm
• 2 ks šroubovák:

PH2× 100 mm, SL6 × 100 mm
• 1× násada na bity
• 1× 3/8“ ráčna
• 9× 3/8“ nástrčné hlavice: 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
• 1× kladivo 200 g
• 1× prodlužovací nástavec 3/8“ × 3“
• 1× 3/8“ univerzální kloub
• 2× 3/8“ nástrčná hlavice na 

svíčky 16, 21 mm

Gola sada s nářadím

FDG 5010-53R/FDG 5008-53R
Sada nářadí s 12V vrtačkou
FDV 10205-51AR

Gola sada s nářadím 

FDG 5006-60R
Gola sada s nářadím 

FDG 5007-39R

DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 1 990 Kč

DMOC: 1 250 Kč DMOC: 1 160 Kč

novinka
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CR-V 

36 ks

CR-V 

51 ks

CR-V 

71 ks

CR-V 

47 ksBity 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

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

• 20× bitů, 1×držák zásuvky
• 1× držák magnetických bitů
• 2× mini šroubovák CRV
• 1× šroubovák crv: 5× 100 mm (-, +)
• 1× 1/4 ”X3” prodlužovací nástavec
• 7× hexadecimální klíče CRV: 1, 5-6 mm
• 12× nástrčné hlavice 1/4 ”: 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 1× adaptér držáku 1/4 ”bits
• 1× 1/4 ”rukojeť ráčna
• 1× 6” kleště na dlouhé nosy
• 1× 6“ kombinované kleště
• 1× nůž

• vodováha 9“ · kladivo
• kryt kladiva
• ulamovací nůž 18 mm
• 10 ks náhradních nožů 18 mm
• nůžky 8“
• svinovací metr 3m
• 5 ks šestihranných klíčů 2–6 mm
• kombinované kleště 6“
• ploché kleště 6“
• nastavitelný klíč 6“
• držák bitů 6,35 mm
• 6 ks hodinářských šroubováků: PH000,00,0, 

SL 2.0, 2, 4, 3, 0, 
• 30 kusů bitů 25 mm
• 10 ks stahovací pásky

• 7× nástrčná hlavice 1/4“
• 10× bit plochý/křížový/inbus
• 1× nástavec s rukojetí, šroubovák 1/4“
• 1× držák na bity
• 1× adaptér na bity
• 1× nastavitelný „francouzský“ klíč, tzv. francouzák
• 1× zalamovací nůž
• 1× svinovací metr – pásmo, délka 2 m
• 1× kleště boční štípací, tzv. boční štípačky
• 1× kleště kombinované, tzv. kombinačky
• 1× kleště na jemnou mechaniku, tzv. telefonní
• 2× precizní (hodinářský) šroubovák
• 6× klíč Inbus (6hranný)

Gola sada s nářadím

FDG 5015-51R
Sada bitů se šroubováky

FDG 6001-47R
Dámská sada nářadí

FDG 5016-71R
Sada nářádí
FDG 5017-36R

DMOC: 890 Kč DMOC: 990 Kč

DMOC: 990 Kč

DMOC: 690 Kč

novinkanovinka
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DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 

Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Ruční nářadí / Sady bitů se šroubováky

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

CR-V 

65 ks

CR-V 

22 ks

CR-V 

33 ks

CR-V 

79 ks

CR-V 

41 ks

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

• šroubovák s ráčnou
• prodlužovací nástavec 

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

• šroubovák s prodlužovacím 
nástavcem

• flexibilní 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

Sada bitů se šroubováky 

FDG 5004-79R
Sada bitů se šroubováky 

FDS 1005-65R
Sada bitů se šroubovákem

FDS 1009-41R
Sada bitů se šroubovákem

FDS 1004-33R
Sada bitů se šroubovákem

FDS 1011-22R

DMOC: 990 Kč

DMOC: 470 Kč

DMOC: 290 Kč DMOC: 270 Kč DMOC: 250 Kč
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Ruční nářadí / Sady bitů se šroubováky, speciální drobné nářadí

CR-V 

23 ks

CR-V 

12 
funkcí

15 
funkcí

CR-V 

CR-V 

16 ks

CR-V 

37 ks

CR-V 

14 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

možno dokoupit též 
sponky FDN 89 Kč

• 15 ks 25 mm bitů
• 6 ks: 1/4 nástavec 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
• 1 ks ráčna
• 1 ks nástavec

• Hobby nože 14 ks
• 2× násada na nože
• vykrajovátka na dýně

• 13 ks nožů
• 2 ks rýsovacích jehlel
• magnetický proužek
• rukojeť

Sada bitů se šroubovákem

FDS 1017-37R
Mini sada nářadí

FDS 1018-23R
Hobby nože

FDN 1003-14R
Sada hobby nožů

FDN 1002-16R

• použití pro oblé/obdélníkové spony a hřebíky
• splňuje normy TÜV/GS
• celokovová konstrukce sponkovačky
• praktický plastový kufřík 

s 1500 ks sponek 
součástí balení

• úzké kleště • klasické čelisti
• štípací kleště • nůž • šídlo
• otvírák konzerv • otvírák lahví
• pilník • šroubovák plochý velký
• šroubovák křížový
• šroubovák plochý malý
• nůž zubatý

• úzké kleště • klasické čelisti 
• štípací kleště
• nůžky, nůž, nůž na lepenku a provazy
• vytahovák hřebíků a spon, otvírák konzerv, 

pilka, pilník, šroubovák plochý
• vývrtka, otvírák lahví 
• šroubovák křížový,  pravítko

Sponkovací pistole
FDN 3001

Multitool

FDM 5025
Multitool

FDM 6060

DMOC: 240 Kč

DMOC: 440 Kč DMOC: 270 Kč DMOC: 220 Kč

DMOC: 440 Kč DMOC: 590 Kč DMOC: 990 Kč

novinka
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Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Ruční nářadí / Spojovací materiál, kleště, malířské potřeby

• 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

• kapacita nádržky na barvu: 0,54 l
• 3/8“ nekapající váleček (perforovaný)
• 1× ochranný štít

• 3 ks nůžek na plech v balení
• možnost stříhání: levé, pravé a rovné
• ergonomicky tvarovaná držadla

• kleště kombinované 150 mm
• kleště diagonální 150 mm
• kleště štípací 150 mm

Sada vrutů
FDS 9102-500R

Sada vrutů a hmoždinek
FDS 9101-206R

Nůžky na plech
FDNP 3301

Sada kleští
FDN 1020

DMOC: 290 Kč DMOC: 220 Kč

DMOC: 960 Kč

DMOC: 490 Kč DMOC: 360 Kč

Sada kleští

Malířský váleček
FDMV 1501
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Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Ruční nářadí / Boxy na nářadí

• třídílný box na nářadí s vestavěnými kolečky 
a teleskopickou rukojetí

• rozměr: 520 × 320  × 721 mm
• kolečka z tvrzeného plastu
• hmotnost: 15 kg

• materiál: kvalitní plast
• rozměry: 415 × 210 × 190 mm
• přihrádka na bity, hmoždinky a vruty
• vyztužené madlo

• materiál: kvalitní plast
• rozměry: 480 × 250 × 230 mm
• přihrádka na bity, hmoždinky a vruty
• vyztužené madlo

Kovový box na nářadí

FDN 4150

Box na nářadí 16,5’’ 

FDN 4116

Box na nářadí 18,5’’ 

FDN 4118

DMOC: 2 990 Kč

DMOC: 290 Kč

DMOC: 390 Kč
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Ruční nářadí / Sady šroubováků, klíčů a laserové měřiče

CR-V CR-V 

7 ks11 ks

CR-V CR-V 

18 ks

CR-V 

12 ks

CR-V 

37 ks

CR-V 

6 ks

CR-V 

67 ks

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

18 ks

• 4× šroubovák plochý
• 4× šroubovák křížový
• 10× malý šroubovák s točnou 

na ukazováček
• držák upevnitelný na stěnu

• 4× šroubovák plochý
• 4× šroubovák křížový
• 10× malý šroubovák s točnou 

na ukazováček
• držák upevnitelný na stěnu

• 4× křížový šroubovák
• 4× plochý šroubovák
• 8× malý šroubovák
• 1× šroubovák na bity + 20× bity

• CR-V ocel
• flexibilní nástavec
• 42 ks bitů
• 14 ks bitových nástrčných hlavic

• 5 ks křížových a 5 ks plochých bitů
• možnost použití bitů o délce 

25 mm, 50 mm
• kompatibilita se sadou s bity FDS 

9002-67R

• ploché šroubováky: 3.0 × 75 mm, 
4.0 × 100 mm, 5.0 × 150 mm

• křížové šroubováky: 4.0 × 100 mm, 
5.0 × 125 mm, 6.0 × 150 mm

• držák na stěnu či nástěnný panel

• 7 ks
• velikost  8, 10, 11, 12, 13, 14, 17
• nové moderní balení 

(méně místa zabere v dílně)

• stranové klíče s očkem vyhnu-
tým do úhlu 

• velikosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 19, 22, 24

• závěsná plachta s možností 
srolování

• rozsah měření: 0,2–30 m
• přesnost měření: +/- 0,2 mm
• laserový typ třídy 2, 630–670 

nm < 1 mW
• jednotky: m/ft
• typ baterií: alkalické aaa 2 ks
• funkce jednoho měření
• funkce více měření
• funkce pípnutí a podsvícení

• rozsah měření: 0,2 - 40 m
• přesnost měření: +/- 0,2 mm
• laserový typ třídy 2, 630–670 

nm < 1 mW 
• jednotky: m/ft
• typ baterií: Li-Ion
• funkce více měření
• funkce pípnutí a podsvícení
• funkce měření oblých povrchů

Sada šroubováků
FDS 5007-18R

Sada šroubováků
FDS 5008-18R

Sada šroubováků
FDS 5006-37R

Šroubovák+bity 
FDS 1010-58R

Šroubovák + bity
FDS 1007-11R

Sada šroubováků
FDS 1102-6R

Ráčnový klíč 
s pevnou hlavou
FDN 1045

Sada klíčů
FDN 1010

Laserový měřič 
vzdáleností 30 m
FDLM 1030

Laserový měřič 
vzdáleností 40 m
FDLM 1040

• laserový dálkoměr
• rozsah měření: 0,05 - 50 m
• přesnost měření: +/- 1,5 mm
• více jednotek: m / ft
• jediné měření, kontinuální měření
• pípnutí / podsvícení/vodováha

Laserový měřič 
vzdáleností 50 m
FDLM 1050

Sada bitů
FDS 9002-67R

vodováha

USB dobíjení

DMOC: 400 Kč DMOC: 400 Kč DMOC: 680 Kč DMOC: 340 Kč

DMOC: 110 Kč

DMOC: 200 Kč

DMOC: 590 Kč DMOC: 690 Kč DMOC: 1 190 Kč DMOC: 1 350 Kč

DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 270 Kč

novinkanovinka

Šroubovák+bity 

CR-V 

58 ks
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Ruční nářadí / Vrtáky, sady bitů a speciální příslušenství

CR-V 

13 ks

12 ks COBALT

12 ks

CR-V 

12 ks

CR-V 

18 ks

CR-V 

39 ks

CR-V 

27 ks

CR-V 

55 ks

CR-V 

56 ks

10 ks 10 ks 9 ks

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×

• klíč: 4, 6, 8, 10 × 2

• drápový set: 6, 5, 10 – 2×

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

• vrtáky do železa 6 ks
• vel: 3, 4, 5, 6, 8, 10
• 6 ks šroubovacích bitů

• sada vrtáků do zdiva 18 ks
• velikosti: 2× 3 mm, 

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

• sada 9 ks SDS vrtáků 
a 4 ks sekáčů 

• vrtáky: 6, 8, 10, 12 (různých délek)
• bodový, plochý a drážkovací sekáč
• kompatibilní s SDS vrtačkou

 viz str. 65

• vrtáky do železa – 27 ks, 
Premium Quality

• velikost: 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 7,5, 
8, 8,5, 9, 9,5, 10, 12 mm

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

2 – 15 mm

• sada vrtáků Cobalt do zdiva 6 ks
• velikost 3, 4, 5, 6, 8, 10
• 6 ks šroubovacích bitů

• sada vrtáků  do dřeva 6 ks
• velikost 3, 4, 5, 6, 8, 10
• 6 ks šroubovacich bitů

• vrtáky do železa – 39 ks, 
Premium Quality

• velikost: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 
4,5, 5, 5,5, 6, 8, 10 mm

• 2× T 118 A – dřevo 2 – 15 mm
• 2× T 144 D – dřevo 3 – 30 mm
• 2× T 101 B – dřevo 3 – 30 mm
• 2× T 101 AO – dřevo 5 – 50 mm
• 2× T 101 BR – kov 1 – 3 mm
• kompatibilní s pilami viz str. 66

• 2 ks univerzálních pilových listu 
pro dřevo/ kov

• 3 ks pilových listů určených 
na dřevo

• 4 ks pilových listů určených na kov
• univerzální úchyt (1/2“) 
• kompatibilní s pilami viz str. 71

Sada vrtáků do železa
FDV 9004

Sada vrtáků
FDV 9101

Sada SDS plus 13 ks 
(vrtáky + majzlíky)
FDV 9151

Sada vrtáků
FDV 9202

Pilové listy mix
FDP 9002

Sada vrtáků do zdiva
FDV 9006

Sada vrtáků do dřeva
FDV 9012

Sada bitů
FDS 9003-56R

Sada vrtáků
FDV 9201

Pilové listy dřevo
FDP 9001

Sada bitů
FDS 9005-55R

Sada pilových listů 9 ks
FDPO 9001

DMOC: 160 Kč DMOC: 400 Kč

DMOC: 740 Kč

DMOC: 790 Kč

DMOC: 250 Kč

DMOC: 220 Kč DMOC: 190 Kč

DMOC: 380 Kč

DMOC: 590 Kč

DMOC: 230 Kč
DMOC: 390 Kč

DMOC: 490 Kč

kompatibilní s pilami viz str. 66

novinka



vše pro váš dům a zahradu

Příslušenství / Vysavače mokro/suché vysávání

Univerzální 
vysavače

Hadice
Hadici o délce až 
2,5 metru ocení 

uživatel zejména 
při vysávání 

schodišť, zákoutí 
dvorů, pavučin 

z podhledů střech, 
a také při vysávání 
těžších materiálů.

Mobilita
Podstavec 
s kolečky 

umožňuje snadný 
pohyb vysavače 

po zemi. V případě, 
kdy kolečka 

nejsou zapotřebí, 
například při 

vysávání schodišť, 
lze podstavec 

snadno odejmout 
z nádoby. 

Nádoba
Nádoba 

o dostatečném 
objemu zachytí 
vše, co projde 

vysávací hadicí 
přímo do nádoby, 

bez nutnosti 
použití sáčků, což 

je zásadní výhodou 
zvláště u mokrého 

vysávání.

Elektrická 
zásuvka
Elektrická 

zásuvka slouží 
ke snazšímu 

připojení 
dalšího zařízení. 

Po jeho 
připojení se 

vysavač 
automaticky sám 

zapne.

8484

Kromě suchých materiálů jsou univerzální vysavače schopné 
nasát i tekutinu. To se hodí nejen ve chvíli, kdy omylem převrh-
nete kbelík s vodou, vysát můžete i čerstvé bláto nebo rozlité 
víno včetně zbytků rozbité sklenky, aniž byste se museli bát, že 
vysavač poškodíte.

Bavlněný filtr z pevných vláken dokáže zachytit i ty nejjemnější 
částice prachu, navíc se snadno udržuje. Stačí jej pouze vyklepat, 
opláchnout a vysušit. Vybrané typy těchto vysavačů disponují 
také zabudovanou zásuvkou na připojení dalšího elektrického 
zařízení, např. brusky, pily.

V okolí domu, na zahradě, v dílně nebo garáži jsou běž-
né situace, kdy k úklidu nestačí jen smeták. V tu chví-
li nastupují vysavače FIELDMANN na sucho-mokré 
vysávání. Ty si poradí s nečistotami větších rozměrů 
(zbytky suti, piliny, kamínky) i s těmi jemnějšími a bez 
potíží vysají dokonce i popel o teplotě do 40 oC.
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Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Příslušenství / Vysavače mokro/suché vysávání

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
• příkon: 1 400 W • zásuvka na přídavné zařízení do 2 000 W
• pevný bavlněný filtr • kovová nádoba 30 l
• nastavitelná intenzita odzvuku 
• funkce odklepávání prachu
• zámek hadice • výpusť • plastová hadice 2,5 m
• hliníková prodlužovací trubice 0,77 m 
• podlahová hubice (hladké vysávání nebo s kartáčky)
• podlahová hubice (kartáč + stěrka) 
• hubice na čalounění
• zúžená hubice • kulatý kartáček
volitelné příslušenství:
• náhradní bavlněný filtr: FDU 901432
• náhradní HEPA filtr: FDU 911432

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
• příkon: 1 400 W
• pevný bavlněný filtr
• kovová nádoba 30 l
• plastová hadice 1,5 m
• 2× plastová prodlužovací trubice 0,85 m
• podlahový nástavec
• zúžený nástavec
• kulatý kartáček
volitelné příslušenství:
• náhradní bavlněný filtr: FDU 9004

• napětí / kmitočet: 220-240V / 50/60Hz
• příkon: 1200 W
•  pevný bavlněný filtr
• kovová nádoba: 20 l
• plastová hadice: 1,5 m
• hliníková teleskopická trubice 
• podlahový nástavec
•  zúžený nástavec

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
• příkon: 1 400 W • zásuvka na přídavné 

zařízení do 2 000 W
• pevný bavlněný filtr • kovová nádoba 30 l
• plastová hadice 2,5 m
• hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
• podlahová hubice (hladké vysávání nebo 

s kartáčky)
• podlahová hubice (kartáč + stěrka)
• hubice na čalounění • zúžená hubice
• kulatý kartáček
volitelné příslušenství:
• náhradní bavlněný filtr: FDU 9004

Vysavač na mokré a suché vysávání

FDU 201432-E
Vysavač na mokré a suché vysávání

FDU 2003-E
Vysavač na mokré a suché vysávání

FDU 2120-E
Vysavač na mokré a suché vysávání

FDU 2004-E

DMOC: 3 490 Kč

DMOC: 2 290 KčDMOC: 1 890 Kč
DMOC: 2 990 Kč

Vysavač na mokré a suché vysávání

FDU 2120-E



vše pro váš dům a zahradu

Příslušenství / Suché vysávání

Vysavače na popel
a suché vysávání

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
• příkon: 1 200 W
• sání popela do 40 °C
• HEPA filtr
• kovová nádoba 20 l
• kovová hadice 1 m
• hliníková hubice 0,15 cm
• kolečka
• přívodní kabel 4,3 m
• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
• součástí balení je HEPA filtr FDU 9002
• plastová hadice 1,5 m
• prodlužovací trubice 0,85 cm
• podlahová hubice
• zúžený nástavec
• otočný kartáček
volitelné příslušenství:
• náhradní HEPA filtr FDU 9003

Vysavač na popel a suché vysávání

FDU 2002-E

DMOC: 1 690 Kč
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Pravidelné čištění krbu, kamen či grilu bude s vysavači 
FIELDMANN určenými na popel hračka. Obejde se navíc 
bez zbytečného víření sazí a drobných nečistot z topeniště, 
výsledek bude vždy dokonalý, a především téměř okamžitý.

Vysavače si poradí s popelem o teplotě až 40 oC, nemusíte tak čekat tře-
ba před odjezdem z chalupy, až zbytky po ohni v krbu plně vychladnou. 
Vysávat s nimi ovšem můžete i jakékoli jiné pevné nečistoty. Kvalitní 
HEPA filtr, kterým jsou i tyto vysavače vybaveny, zachytí i extrémně jem-
né částečky prachu, vysáté nečistoty tak nemají šanci vrátit se zpět do 
místnosti. Zásadní inovaci přináší funkce oklepu, který zajišťuje nanejvýš 
snadnou údržbu filtru.

vše pro váš dům a zahradu

HEPA filtr
Konstrukční 

charakteristika 
materiálu HEPA 

filtru zachytí 
i nejjemnější 

částečky, jako je 
popel nebo jemný 

prach. 

Kolečka
Kolečka zaručí 

snadnou manipulaci 
při úklidu, zejména 

garáže, bez 
nutnosti vysavač 

přenášet. Poměrně 
snadnou demontáž 

koleček uživatel 
ocení zejména 
při vysávání 

kaskádovitého 
terénu, jakým 
je například 
schodiště.

Kovová nádoba
Nádoba je svojí 

kapacitou optimální 
pro vysátí popela 
z krbu nebo pro 

úklid automobilu 
či garáže, 

zároveň nezabere 
mnoho místa při 

uskladnění. 

Příslušenství
Variabilita 

příslušenství 
usnadňuje dosah 

při vysávání 
a úklid pomocí 

různých 
nástavců 
i v obtížně 

přístupných 
místech.
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Příslušenství / Suché vysávání

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
• příkon: 600 W
• sání popela do 40 °C
• bavlněný filtr
• kovová nádoba 11 l
• kovová hadice 1 m
• hliníková hubice 0,15 m
• hmotnost: 2,4 kg
• přívodní kabel 3 m
• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
volitelné příslušenství:
• náhradní HEPA filtr FDU 900601

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz 
• příkon: 1 000 W
• sání popela do 40 °C
• bavlněný filtr
• kovová nádoba 20 l
• kovová hadice 1 m
• hliníková hubice 0,15 m
• hmotnost: 4 kg
• přívodní kabel 3 m
• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
volitelné příslušenství:
• náhradní bavlněný filtr FDU 201001

Vysavač na popel a suché vysávání

FDU 200601-E
Vysavač na popel a suché vysávání

FDU 201001-E

DMOC: 1 180 Kč DMOC: 1 460 Kč



vše pro váš dům a zahradu

Příslušenství / Žebříky

Teleskopické 
žebříky
a štafle

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• max. délka v rozloženém stavu 6,7 m

• rozměry ve složeném stavu
284 × 46 × 16 cm

• vzdálenost mezi příčkami 28 cm

• síla hliníku 1,2 mm

• maximálni zatížení 150 kg

• počet příček 10

• hmotnost: pouze 13 kg

Rozkládací žebřík

FZZ 4008

Sofistikované 
klouby

Sofistikovaný 
kloub umožňuje 
proměnit štafle 
na žebřík či je 

nastavit do jiné 
variabilní polohy.

Příslušenství
Plošiny z pevného 

kovu zaručí 
dostatečný komfort 

a bezpečnost při 
práci na lešení 

z multifunkčního 
žebříku.

Unikátní 
systém

Unikátní tele-
skopický systém 
zajistí maximální 
skladnost tele-

skopických žebříků 
či štaflí při ukládání 

nebo převozu 
v osobním autě.

Multifunkč-
nost

Multifunkční 
žebřík lze využít 
jako lešení pro 

snadný 
operační přístup 
do výšky kolem 

3 m nejen 
v interiéru.

DMOC: 3 790 Kč
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Žebříky, štafle, schůdky, plošiny. Ulehčí 
cestu do koruny stromu, na střechu, k lust-
ru nebo na nejvyšší polici v dílně. Výhodou 
teleskopických pomocníků tohoto typu je 
skutečnost, že nabídnou vždy právě tako-
vou výšku, jakou zrovna potřebujete.

Můžete je totiž používat jak v jejich maximální délce, 
tak jen s vysunutou jednou či dvěma příčkami. Proti 
samovolnému složení jsou zabezpečeny pojistka-
mi. Výhodou teleskopických žebříků obecně je fakt, 
že při uskladnění nejsou náročné na prostor, na-
bízejí přitom možnost dosáhnout opravdu vysoko 
– u produktů FIELDMANN až do výšky 6,7 m! Díky 
použitým materiálům o dostatečné tloušťce jsou 
ale zároveň vysoce pevné, a tudíž se ani při na-
stavení maximální délky neprohýbají. Přesto jsou 
lehké, což napomáhá snadné manipulaci. V nabídce 
značky je také multifunkční žebřík. Ten se ve správ-
nou chvíli pomocí kloubového mechanismu změní 
ve štafle, s nimiž můžete pohodlně stát i na příkrém 
schodišti. Vyberete-li k tomu ještě některou z plo-
šin, ze štaflí je rázem lešení.

pro váš dům a zahradu

Příslušenství / Žebříky

Unikátní 
systém

Unikátní tele-
skopický systém 
zajistí maximální 
skladnost tele-

skopických žebříků 
či štaflí při ukládání 

nebo převozu 
v osobním autě.

pro váš dům a zahraduvše pro váš dům a zahradu
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Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Příslušenství / Žebříky

• unikátní teleskopický systém

• rozměry při rozložení 
320 × 48 × 8 cm

• rozměry ve složeném stavu 
81 × 48 × 8 cm

• vzdálenost mezi příčkami 29 cm

• síla hliníku 1,3–1,5 mm

• maximální zatížení 150 kg

• maximální délka 3,2 m

• počet příček 11

• hmotnost: pouze 9,2 kg

• unikátní teleskopický systém

• rozměry při rozložení 
260 × 47 × 9 cm

• rozměry ve složeném stavu 
75 × 47 × 9 cm

• vzdálenost mezi příčkami 29 cm

• síla hliníku 1,3–1,5 mm

• maximální zatížení 150 kg

• maximální délka 2,6 m

• počet příček 9

• hmotnost: 7 kg

• unikátní teleskopický systém

• rozměry ve složeném stavu 
87 × 48 × 9 cm

• rozměry při rozložení 
380 × 48 × 9 cm

• vzdálenost mezi příčkami 29 cm

• síla hliníku 1,3–1,5 mm

• maximální zatížení 150 kg

• maximální délka 3,8 m

• počet příček 13

• hmotnost: 11 kg

• rozměr v rozloženém stavu 
103 × 41 × 49 cm

• rozměr plošiny 76 × 30 cm

• délka ve složeném stavu 78 cm

• síla hliníku 1,0 mm

• hmotnost: 3,6 kg

• unikátní teleskopický systém

• rozměry ve složeném stavu 
87 × 67 × 15 cm

• vzdálenost mezi příčkami 29 cm

• síla hliníku 1,3–1,5 mm

• maximální zatížení 150 kg

• maximální délka štaflí 1,6 m

• maximální délka žebříku 3,2 m

• počet příček 10

• hmotnost: pouze 11,5 kg

• unikátní teleskopický systém

• rozměry ve složeném stavu 
90 × 49 × 18 cm

• vzdálenost mezi příčkami 29 cm

• síla hliníku 1,3–1,5 mm

• maximální zatížení 150 kg

• maximální délka štaflí 2,2 m

• maximální délka žebříku 4,4 m

• počet příček 14

• hmotnost: 15 kg

• maximální délka žebříku 
360 cm

• maximální délka štaflí 174 cm

• maximální výška lešení 98 cm

• vzdálenost mezi příčkami 28 cm

• délka stabilizátoru 61,5 cm

• maximální zatížení 150 kg

• hmotnost: 11 kg

• Plošina FZZ 9107 určená pro 
multifunkční žebřík FZZ 4107

Teleskopický žebřík

FZZ 4002
Teleskopický žebřík

FZZ 4004
Teleskopický žebřík

FZZ 4005

Skládací plošina
FZZ 2001

Teleskopický žebřík/štafle

FZZ 4003
Teleskopický žebřík/štafle

FZZ 4006

Multifunkční žebřík

FZZ 4107

DMOC: 2 990 Kč DMOC: 2 490 Kč DMOC: 3 690 Kč

DMOC: 1 690 Kč

DMOC: 3 690 Kč DMOC: 4 990 Kč

DMOC: 2 990 Kč

unikátní teleskopický systém

vzdálenost mezi příčkami 29 cm

Teleskopický žebřík/štafleTeleskopický žebřík/štafleTeleskopický žebřík/štafle



vše pro váš dům a zahradu

Příslušenství / Autopříslušenství

Autopříslušenství

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Úložné prostory
Zorganizujte si své 
autopříslušenství do 
kovových regálů. 
Nově i rohová varianta.

Změřte si to sami
Měření vzorku pneumatik, 
hloubky závitů, vyvrtaných 
otvorů. Teď už to zvládnete. 

Redukce
Univerzální doplněk 
ke kompresorům pro 
flexibilní nafouknutí 
různých dětských hraček.

Pořádek je základ
Moderní organizéry 
z odolných 
a omyvatelných 
materiálů zpříjemní vašim 
spolujezdcům dlouhé 
cesty.

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 1 500 W
• jmenovitý výkon 2 800 ot./min.
• objem nádoby 50 l
• max. tlak 8 barů
• orientační sací výkon 190 l/min.
• hmotnost: 32 kg

Vzduchový kompresor

FDAK 201552-E 50 l

DMOC: 5 490 Kč

vše pro váš dům a zahradu
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Pevnou součástí našeho sortimentu 
je už několik let také autopříslušen-
ství, jehož nabídka se každoročně 
rozšiřuje. K odolným pomocníkům 
na zimu, jako jsou škrabky, skládací 
lopatky či smetáky, postupně přiby-
ly nabíječky autobaterie, měřič tlaku 
v pneumatikách, různé organizéry, 
ale i pomocníci pro převážení dětí či 
domácích mazlíčků.

V loňském roce se nabídka autopříslušenství roz-
rostla o všestranné mycí sady určené pro péči 
o interiér i exteriér vozu, které lze s úspěchem pou-
žít i v domácnosti. Letošní novinkou jsou vzducho-
vé kompresory s bohatým příslušenstvím. Všech-
ny produkty FIELDMANN se vyznačují použitím 
kvalitních materiálů, které zaručují vysokou odol-
nost a dlouhou životnost stejně jako maximální 
funkčnost. Trvale ceněný je u značky FIELDMANN
i nadčasový design a propracované detaily.

novinka
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Příslušenství / Autopříslušenství

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• napětí: 230 V/50 Hz • příkon: 1 500 W
• jmenovitý výkon 2 800 ot./min.
• objem nádoby 24 l • max. tlak 8 barů
• orientační sací výkon 190 l/min.• hmotnost: 26 kg

• zástrčka do 12 V zapalovače cigaret
• měřič tlaku v barech s přesností 0,1 baru
• průměr válce 30 mm
• napájecí kabel 3 m
• 1 m hadice se šroubovacím konektorem
• nepřetržitý provoz až 15 min.
• čas nafouknutí běžné  pneumatiky

 až do 2,4 barů: 3 min.

• napětí: 230 V/50 Hz
• výstup DC (stejnosm.), 6 V/12 V, 2 A/4 A
• display-nabito, obrácení polarity,
• nadproud, ochrana proti přehřátí
• použitelná pro auta, motocykly, elektroauta, 

auta-hračky, lodě, apod. s 6V/12V (4-120 Ah) 
olověnou (Lead Acid) baterií

• napětí: 230 V/50 Hz
• příkon: 1 100 W 
• vzduchový kompresor bez oleje a nádrže
• sací kapacita: 180 l/min
• délka trubky pvc: 3 m
• 8 ks příslušenství

• pistole na huštění pneumatik s manometrem
• adaptér a jehly na nafukování hraček
• spirálová PU hadice 5 m

• pistole na huštění pneumatik s tlakoměrem
• ofukovací pistole
• adaptéry a jehly na nafukování hraček
• spirálová PU hadice 5 m

Vzduchový kompresor

FDAK 201522-E

Vzduchový kompresor
FDAK 12011

Nabíječka autobaterie 6V/12 V

FDAN 12002

Vzduchový kompresor

FDAK 201101-E
Sada příslušenství ke kompresorům

FDAK 901503-E

Sada příslušenství ke kompresorům

FDAK 901504-E

24 l

V nabídce také 
akumulátorový 

kompresor v rámci 
programu 

FAST POWER 20 V,
str. 4-7

DMOC: 4 390 Kč DMOC: 890 Kč

DMOC: 890 Kč

DMOC: 2 590 Kč

DMOC: 590 Kč

DMOC: 690 Kč

• zástrčka do 12 V zapalovače cigaret
• měřič tlaku v barech s přesností 0,1 baru
• průměr válce 30 mm

napájecí kabel 3 m

Vzduchový kompresor

FDAK 201522-E

Vzduchový kompresorVzduchový kompresor
FDAK 12011

24 l

akumulátorový 
kompresor v rámci 

programu 
FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V

str. 4-7

novinka

novinka

novinka
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DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 

Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.vše pro váš dům a zahradu

Příslušenství / Autopříslušenství

• kovový regál s 5 policemi
• rozměry: 90 × 40 × 180 cm
• rám: pozinkovaná ocel 

o tloušťce 0,7 mm
• police: MDF deska o tloušťce 5 mm
• max. zatížení každé police: 175 kg
• výšku police lze nastavit 

podle potřeb
• snadné a rychlé složení - bez 

použití šroubů
• všestranné využití: do dílny, gará-

že, pro skladové prostory 
i do kanceláře

• plastové chrániče rohů
• hmotnost: 16 kg

• kovový regál s 5 policemi
• rozměry: 120 × 40 × 180 cm
• rám: pozinkovaná ocel 

o tloušťce 0,7 mm
• police: MDF deska o tloušťce 5 mm
• max. zatížení každé police: 175 kg
• výšku police lze nastavit 

podle potřeb
• pomáhá maximalizovat využití 

vašeho prostoru
• snadné a rychlé složení - bez použití 

šroubů
• všestranné využití: do dílny, garáže, 

pro skladové prostory i do kanceláře
• plastové chrániče rohů
•  hmotnost: 17 kg

• rohový regál s 5 policemi
• rozměry: 90 × 40 × 180 cm
• rám: pozinkovaná ocel 

o tloušťce 0,7 mm
• police: MDF deska o tloušťce 5 mm
• max. zatížení každé police: 175 kg
• výšku police lze nastavit 

podle potřeb
• pomáhá maximalizovat využití 

vašeho prostoru
• snadné a rychlé složení 

- bez použití šroubů
• všestranné využití: do dílny, 

garáže, pro skladové prostory 
i do kanceláře

• plastové chrániče rohů

• velikost 1 300 × 600 mm
• hlavně pro letní použití
• blokuje škodlivé UV paprsky
• snižuje vnitřní teplotu

• velikost 1 300 × 600 mm
• hlavně pro zimní použití
• blokuje škodlivé UV paprsky
• snižuje námrazu na skle

Kovový regál
FDR 1800

Kovový regál
FDR 1820

Kovový regál
FDR 1840R

Ochrana čelního skla
proti slunci a námraze
FDAZ 6001

Ochrana čelního skla
proti slunci a námraze
FDAZ 6002

DMOC: 1 190 Kč DMOC: 1 290 Kč DMOC: 1 890 Kč DMOC: 89 Kč DMOC: 99 Kč

• velikost 1 300 × 600 mm
hlavně pro zimní použití
blokuje škodlivé UV paprsky

Ochrana čelního skla
proti slunci a námraze
FDAZ 6002

Ochrana čelního skla Ochrana čelního skla
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DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce. www.fieldmann.cz

Příslušenství / Autopříslušenství

• se škrabkou
• 2 v 1 smeták a škrabka
• ABS plast
• celková délka je 52 cm
• délka štětiny 5 cm

• měření vzorku pneumatik, hloubky 
závitů, vyvrtaných otvorů

• autokalibrace
• rozsah do 25 mm

• stěrka na okna 1 ks
• stěrka na ventilátory
• mycí houba 2 v 1 

(měkká bavlna/mřížkovaná 
struktura)

• mycí rukavice 2 v 1 
(mikrovlákno/mřížkovaná struktura)

• mikrovláknová utěrka

• univerzální
• snadná instalace
• bodové upnutí
• zlepšuje vnitřní prostředí vozidla

• se škrabkou
• 2 v 1 smeták a škrabka
• změkčená, hliníková rukojeť
• ABS plast
• celková délka je 60 cm
• délka štětin: 5 cm

• skládací organizér do automobilu
• množství úložných přihrádek
• do zavazadlového prostoru i pro upev-

nění na volnou sedačku

• materiál: gumová vlákna
• 8 ks
• délka: 20–120 cm
• tloušťka: 8 mm

• autokalibrace
• rozsah do 12 barů
• odchylka 0,05 barů
• LCD display
• jednotky: bar, kPa, psi, kg/cm2

Auto smeták/škrabka
FZO 5014

Hloubkoměr
FDAM 0201

Mycí 
sada 6 ks 
FDAC 1001

Organizér na sedačku 
FDAP 60401

Auto smeták/škrabka
FZO 5015

Organizér do auta
FDAP 60301

Gumicuk 8 ks
FDAG 1001

Měřič tlaku v pneumatikách
FDAM 0101

DMOC: 90 Kč

DMOC: 210 Kč

DMOC: 450 Kč DMOC: 580 Kč

DMOC: 190 Kč

DMOC: 680 Kč

DMOC: 290 Kč DMOC: 220 Kč

Organizér na sedačku 
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Příslušenství / Volitelné příslušenství, náhradní díly

ŘETĚZOVÉ PILY ŘETĚZ FIELDMANN KÓD LIŠTA FIELDMANN KÓD ŘETĚZ OREGON KÓD LIŠTA OREGON KÓD

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

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

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

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

Elektrická pila FZP 2025-E FZP 9032-E 50005312 FZP 9033-E 50005313

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

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

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

Benzínová pila FZP 5816-B FZP 9027-B 50004745 FZP 9026-B 50004744 

STRUNOVÉ SEKAČKY STRUNA NYLON 60 m KÓD CÍVKA KÓD KRYT CÍVKY 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 ŘADA 
ONE BATTERY 
FOR ALL

2 Ah BATERIE KÓD 4 Ah BATERIE KÓD RYCHLONABÍJEČKA KÓD

FDUZ 50020 50002986 FDUZ 50040 50002987 FDUZ 51000 50003960

FDUZ 50003 50003293 FDUZ 50000 50002121

FDUZ 50004 50003996

20 V ŘADA
FAST POWER 
20 V

2 Ah BATERIE KÓD 4 Ah BATERIE KÓD RYCHLONABÍJEČKA KÓD

FDUZ 79020 50004543 FDUZ 79040 50004544 FDUZ 79100 50004602

FDUZ 79110 50004603

AKU STRUN. SEKAČKA CÍVKA + KRYT KÓD

FZS 70105-0 20V FZS 9105 50004707

AKU STRUNOVÁ SEKAČKA FZS 1025-A

BATERIE FZO 9006 50004821

STRUNA NYLON 60 m FZS 9019 50001705

CÍVKA FZS 9025 50003392

KRYT FZS 9026 50003393

AKU STRUNOVÁ SEKAČKA FZS 1005-A

BATERIE FZO 9004 50003982

STRUNA NYLON 60 m FZS 9019 50001705

CÍVKA FZS 9029 50003870

KRYT FZS 9028 50003981

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY ŽACÍ NŮŽ KÓD BATERIE 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

FZR 70435-A 2×20V FZR 9037-A 50005270 tabulka 20V

AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY BATERIE KÓD

FZN 4101-2 A/AT FZO 9003 50001967

FZN 5101-A FZO 9005 50003792

ELEKTRICKÉ SEKAČKY ŽACÍ NŮŽ 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 NABÍJEČKA KÓD BATERIE 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 PILY LIŠTA FIELDMANN 20cm KÓD ŘETĚZ FIELDMANN KÓD

FZP 70505-0 20V FZS 9030 50004981 FZP 9031 50004982

FZP 70805-0 FZP 9028-A 50004948 FZP 9029-A 50004949

BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR PRUŽINOVÝ VÁLEC KÓD

FZV 6050-B FZV 9050-B 50004371

KŘOVINOŘEZY STRUNA 
NYLON 60 m KÓD STRUNOVÁ 

HLAVA BASIC KÓD STRUNOVÁ HLAVA 
TWIST&GO KÓD ŽACÍ NŮŽ 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

AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY

FDV 10253-A 

FZS 70105-0 20V

50001967

50003792

KÓD

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

Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

50003982

50001705

50003870

50003981

AKU NÁŘADÍ

20
FASTPOWERFASTPOWERFAST

ONE BATTERY FOR ALL

BENZÍNOVÉ SEKAČKY ŽACÍ NŮŽ 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

50004707

50004821

50001705

50003392

Li-IONi-IONi20VLVLiVi-IONV -IONi-IONiVi-IONi

FASTPOWERFASTPOWERFAST
ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION⁄ NEW GENERATION⁄
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Kontakt

Autorizovaný servis Servisní partner

WWW.FIELDMANN.CZ/SERVIS

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

Produkty v tomto katalogu se mohou z důvodu tech-
nických zdokonalení, úprav barevných specifikací 
a skladové dostupnosti v jednotlivých zemích měnit 
bez předchozího upozornění. Výrobce neodpovídá 
za chyby tisku. 

Stroje, které vám prodáme, umíme i opravit! V naší 
síti, čítající 32 servisních center, provádíme záruční 
i pozáruční servis a to vždy za použití originálních 
náhradních dílů. Můžete také využít nabídky preven-
tivních kontrol či posezónních prohlídek.

Více informací o nejbližším servisním středisku na-
leznete na webových stránkách 

WWW.FIELDMANN.CZ

Proč FIELDMANN?
FIELDMANN představuje značku zahradní techniky 
a nářadí pro byt, dům i zahradu, která je vlastní znač-
kou společnosti FAST ČR. Výrobky FIELDMANN
jsou navrženy a zkonstruovány tak, aby odpovída-
ly i požadavkům náročného spotřebitele: usnadňují 
práci a šetří čas, jsou kvalitní, ergonomické, bezpeč-
né, snadno a intuitivně ovladatelné, přinášejí nejno-
vější trendy a poskytují maximální komfort při práci 
na zahradě, v domě i dílně. 

www.fieldmann.cz




