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všetko pre váš dom a záhradu

Úvod

Kvalita, dizajn a inovácia, 
to je FIELDMANN®

Zrodila sa pred dvanástimi rokmi a doslo-
va rastie pred očami. Ide s dobou, ale ne-
stráca pri tom svoj štýl. Reč nie je o cudzej 
slečne, ale o českej značke FIELDMANN,
ktorá práve tento rok oslavuje dvanásť 
rokov na našom trhu. Obľuba výrobkov 
FIELDMANN z roka na rok stúpa, rozši-
ruje sa okruh verných zákazníkov. Hlavne 
vďaka nim sa darí priebežne upravovať po-
nuku, dopĺňať ju o ďalšie položky, a predo-
všetkým celkovo skvalitniť sortiment. 

Po dvanástich rokoch už FIELDMANN 
nie je len značkou záhradnej techniky 
pre údržbu trávnika, stromu, kríku a zá-
honu. Je tiež pomocníkom pri upratova-
ní v dome aj na záhrade, partnerom pri 
údržbe a vylepšovaní domu, ale aj dodá-
vateľom techniky na čerpanie vody. Už 
niekoľko rokov si môžu zákazníci vyberať 
zo širokej ponuky záhradného nábytku, 
stále sa rozširuje aj sortiment grilov ale-
bo autopríslušenstva.

Spojnicou všetkých výrobkov je veľmi 
dobrá kvalita, spoľahlivosť, bezpečnosť 
a ľahké ovládanie. FIELDMANN priná-
ša najnovšie trendy, ale zachováva ma-
ximálny komfort pri práci na záhrade, 
v dome aj v dielni. A pretože vsádza aj na 
spoľahlivosť, sú stroje tejto značky vyba-
vené kvalitnými komponentmi, náradie 
vyniká precíznym spracovaním. Moderný 
dizajn, optimálne parametre a dobrá kva-
lita sú pri značke FIELDMANN dostupné 
za zmysluplné ceny.

Katalóg, ktorý práve držíte v rukách, je vý-
razne širší napríklad v kategórii akumulá-
torového náradia. Program FIELDMANN 
AKU FAST POWER 20 V predstavuje 
ucelený rad záhradného a dielenského 
náčinia a náradia. Už sa nemusíte obzerať 
na to, či je niekde elektrická zásuvka, či 
vám k nej dosiahne prívodný kábel alebo 
kde zoženiete predlžovačku, nestaráte sa 
o množstvo benzínu v nádrži či olej. Kom-
fort ponúkajú akumulátoroví pomocníci aj 
pri samotnom používaní, pri ktorom ne-
prekážajú žiadne káble. Vďaka využitiu 
najmodernejších technológií ponúka rada 
AKU FAST POWER 20V výkonnosť aj dy-
namiku benzínových strojov. 

U noviniek, rovnako ako aj už existujú-
ceho sortimentu, sa môžete na značku 
FIELDMANN spoľahnúť. Veríme, že aj 
v tomto roku budete našimi novinkami 
milo prekvapený.
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Aku náradie / 20 V

AKU PROGRAM 
20 V FAST POWER

Jednoduchá
výmena
batérie

Stlačíte žltú 
poistku a 

zatiahnete. 
Ľahšie to už byť  

nemôže.

LED indikácia
Všetky akumulátory 

z tejto rady 
disponujú modernou 

LED signalizáciou 
o aktuálne  

zostávajúcej 
kapacite batérie.

Dôraz na
ergonómiu

Nová rada 
FAST POWER 

kladie dôraz na 
ergonómiu. Skvele 

padne do ruky.

Variabilita 
AKU náradia

Aktuálna 20V rada 
FAST POWER 

obsahuje viac ako 17 
rôznych strojov ako 
pre záhradu, dielňu 

tak aj pre garáž.

Najmodernejšia
technológia

Li-Ion
Všetky naše stroje 
disponujú vlastnou 

elektronickou 
riadiacou jednotkou 

pre efektívne 
využitie celej 

kapacity batérie.

• patentovaná technológia článku batérie
pre dlhšiu životnosť

• LED indikátor stavu nabitia priamo 
na batérii

• kapacita batérie: 2 000/4000 mAh
• kompatibilná so všetkými položkami

z rady FAST POWER 20V

• AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
• LED indikácia/ochrana 

prehriatia batérie
• doba nabíjania: 60 min (2 Ah),
• kompatibilná so všetkými položkami

z rady FAST POWER 20V

20V Li-Ion batéria 2 Ah/4Ah

FDUZ 79020/79040

Rýchlonabíjačka 20 V

FDUZ 79100» dlhšia životnosť motora

» dlhšia doba prevádzky

» väčší výkon

BEZUHLÍKOVÝ
MOTOR

UHLÍKOVÝ/VÝKON BATÉRIE

BEZUHLÍKOVÝ/VÝKON BATÉRIE
ČAS

POUŽITIA
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Je tichá, ekologická, úsporná. Žiadny 
benzín, žiadny kábel, žiadny rámus, žiad-
ne splodiny. Taká je nová AKU rada znač-
ky FIELDMANN. S ňou vás nič nezastaví.

Nemusíte sa obzerať na to, či je niekde elektrická zá-
suvka, či vám k nej dosiahne prívodný kábel alebo 
kde zoženiete predlžovačku, nestaráte sa o množ-
stvo benzínu v nádrži alebo olej. Komfort ponúkajú 
akumulátoroví pomocníci aj pri samotnom používa-
ní, kedy neprekážajú žiadne káble.

Program predstavuje ucelenú radu záhradného 
a dielenského náradia, ktoré pracuje s jediným ty-
pom batérie. Druhú batériu tak potrebujete maxi-
málne na striedačku pri dlhšom používaní, to keď 
prvej dôjde energia, alebo do páru do väčších stro-
jov, ako sú záhradné kosačky alebo krovinorezy, 
kde je využívaná plná sila dvoch batérií súčasne. 
Investícia to rozhodne nie je zbytočná.

AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A

doba nabíjania: 60 min (2 Ah),
kompatibilná so všetkými položkami

Rýchlonabíjačka 20 V

nemôže. kapacite batérie.pre efektívne 
využitie celej 

kapacity batérie.

patentovaná technológia článku batérie

LED indikátor stavu nabitia priamo 

kapacita batérie: 2 000/4000 mAh
kompatibilná so všetkými položkami

20V Li-Ion batéria 2 Ah/4Ah

FDUZ 79020/79040

kapacity batérie.

• AC 230V/50Hz, DC 20 max 2,4 A
• LED indikácia/ochrana prehriatia batérie
• doba nabíjania: 60 min (2× 2 Ah),

120 min (2× 4 Ah)
• kompatibilná so všetkými položkami

z rady FAST POWER 20V

Rýchlonabíjačka 2× 20 V

FDUZ 79020
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Li-ION20V
FASTPOWER

ONE BATTERY FOR ALL ⁄ NEW GENERATION

TYP BATÉRIE
20V STROJOV

JEDEN
NA VŠETKÝCH 17
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• šírka záberu: 330 mm
• zberný kôš: 40 l
• 6 polôh výšky kosenia
• výška kosenia: 25 – 75 mm
• odporúčaná plocha kosenia: až 350 m2

• s batériami a nabíjačkou

• šírka záberu: 370 mm
• zberný kôš: 40 l
• 6 polôh výšky kosenia
• výška kosenia: 25 – 75 mm
• odporúčaná plocha kosenia: až 500 m2

• bez batérie a nabíjačky

• šírka záberu: 430 mm
• zberný kôš: 40 l
• 6 polôh výšky kosenia
• výška kosenia: 25 – 75 mm
• odporúčaná plocha kosenia: až 750 m2

• bez batérie a nabíjačky

350 m2

33 cm

500 m2

37 cm

750 m2

43 cm

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

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

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

2× 20 V akumulátorový 
krovinorez
FZS 70705-0

Záhradné aku náradie / 20 V

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

• maximálna rýchlosť vzduchu: 38 m/s
• prúd vzduchu: 350 CFM
• bez batérie a nabíjačky

• dĺžka lišty: 510 mm
• rezný priemer: 16 mm
• rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 1300 ot./min.
• elektronická brzda
• bez batérie a nabíjačky

2× 20 V akumulátorové plotové nožnice
FZN 70205-0

2× 20 V akumulátorová

novinkabezuhlíkový 
motor

bezuhlíkový 
motor

bezuhlíkový 
motor

súčasť balenia

• šírka záberu: 300 mm
• priemer struny: 1,6 mm
• otáčky bez zaťaženia:
• 0 – 7 500 ot./min.
• teleskopická rukoväť
• nastaviteľný uhol
• strunovej hlavy
• bez batérie

a nabíjačky

• max. šírka rezu 38 cm
• strunová hlava: 33 cm
• priemer struny: 2,0 mm
• 3hrotý kovový kotúč: 23 cm
• ramenný popruh
• držadlá s mäkkou rukoväťou
• součást balenia: strunová 

hlava, kovový kotúč 
a popruh, bez batérie 
a nabíjačky

šírka záberu: 300 mm
priemer struny: 1,6 mm
otáčky bez zaťaženia:
0 – 7 500 ot./min.
teleskopická rukoväť
nastaviteľný uhol
strunovej hlavy
bez batérie
a nabíjačky

2× 20 V akumulátorový 
krovinorez
FZS 70705-0

max. šírka rezu 38 cm
strunová hlava: 33 cm
priemer struny: 2,0 mm
3hrotý kovový kotúč: 23 cm
ramenný popruh
držadlá s mäkkou rukoväťou
součást balenia: strunová 
hlava, kovový kotúč 
a popruh, bez batérie 

teleskopická rukoväť
nastaviteľný uhol
strunovej hlavy

20V akumulátorový fukár lístia
FZF 70605-0

Zvýhodnená 
štartovná 
sada
s taškou 
zadarmo
98035044

Tašku FDUA 59010 možno 
zakúpiť samostatne

20V akumulátorová
strunová kosačka
FZS 70105-0

jednoramenný 
popruh

2× 20 V akumulátorový 

jednoramenný 
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Ručné aku náradie / 20 V

• rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 3 700 ot./min.
• priemer kotúča: 165 mm
• ergonomické madlo
• AC Laser
• bez batérie a nabíjačky

• rýchlosť reťaze: 15 m/s
• dĺžka lišty: 300 mm
• lišta a reťaz v cene
• kapacita olejovej 

nádrže: 180 ml
• bez batérie a nabíjačky

• rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 7 500 ot./min.
• priemer kotúča: 115 mm
• s bočnou a ergonomickou rukoväťou
• bez batérie a nabíjačky
• brúsny kotúč súčasť balenia

• dĺžka lišty: 420 mm
• rezný priemer: 16 mm
• teleskopická rukoväť: ± 70 cm
• nastaviteľná hlava
• bez batérie a nabíjačky

• rýchlosť bez zaťaženia: 0 – 3 000 ot./min.
• dĺžka rezu: 26 mm
• max. rezná kapacita: drevo: 100 mm
• mäkký kov: 20 mm
• oceľ: 10 mm
• bez batérie a nabíjačky

• rýchlosť reťaze: 5 m/s
• dĺžka lišty: 200 mm
• lišta a reťaz v cene
• teleskopická rukoväť: ± 70 cm
• bez batérie a nabíjačky

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

• max. priemer: 10 mm
• max. krútiaci moment: 35 Nm
• bez batérie a nabíjačky

• prietok vody: 2,5 l/min
• pracovný tlak: 7 / 25 bar (2 rýchlosti)
• súčasť balenia: 

samonasávacia hadica
• bez batérie a nabíjačky

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

• • max. rezná kapacita:
• drevo: 80 mm, mäkký kov:
• 10 mm, oceľ: 5 mm
• bez batérie a nabíjačky

• max. výstupný tlak: 10,3 bar
• prietok vzduchu: 235 l/min
• súčasť balenia: ventilový adaptér,

ihla na hustenie loptičky, univerzálny
adaptér a vysokotlaková hadica

• bez batérie a nabíjačky

 20V akumulátorová píla kotúčová
FDUK 70305-0

2× 20 V akumulátorová
reťazová píla
FZP 70805-0

20V akumulátorová uhlová brúska
FDUB 70605-0

20V akumulátorové
teles. plotové nožnice
FZN 70405-0

  20V akumulátorová píla šabľová
FDUO 70505-0

20V akumulátorový
prerezávač konárov
FZP 70505-0

20V akumulátorová vrtačka
FDUV 70105-0

20V akumulátorová
tlaková umývačka
FDW 70905-0

20V akumulátorová píla priamočiará
FDUP 70405-0

20V akumulátorový 
kompresor
FDAK 70205-0

novinka novinka

bezuhlíkový 
motor

v ponuke tiež variant
vrátane kufríka, 

batérie a nabíjačky

variabilná 
tryska

novinka

20V akumulátorová uhlová brúska20V akumulátorová uhlová brúska   20V akumulátorová píla šabľová

jednoramenný 
popruh

jednoramenný jednoramenný 
popruh

jednoramenný 
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Záhrada / Elektrické rotačné kosačky

Elektrické/Aku 
rotačné kosačky

Spínač cez
celú šírku

madla
Spínač cez celú 

šírku madla 
umožňuje 
pohodlné 

ovládanie ľavou 
aj pravou rukou.

Nastavenia
výšky madla
Výšku madla je 

možné veľmi ľahko 
prispôsobiť tak, 
aby vyhovovala 

každému.

Centrálne
nastavenie

výšky kosenia
Výšku kosenia je 

možné nastaviť pre 
všetky kolieska 

spoločne pohybom 
jedinej páky.

Koše 
s ukazovateľmi

zaplnenia
Plastové koše 

vybraných 
modelov sú 
vybavené 

ukazovateľmi 
zaplnenia, ktoré 

vás včas upozorní, 
že je kôš plný.

• batéria Li-Ion 40 V, 2 000 mAh
• záber kosenia: 32 cm
• 3 pozície nastavenia výšky 

kosenia
• výška kosenia: 20–56 mm
• plastový zberný kôš 30 l
• s ukazovateľom zaplnenia
• výškovo nastaviteľná rukoväť
• odporúčaná plocha kosenia
• do 350 m2

• batéria a nabíjačka súčasťou
balenia

• nie je kompatibilné
s FAST POWER 20V

350 m2
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Model Príkon 
motora Záber Materiál 

šasi
Nastavenia

výšky kosenia
Výška

kosenia
Objem
koša

Sklopné 
madlo

Nastavenia
výšky madla Hmotnosť Odporúčaná

plocha

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

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

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

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

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

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

celú šírku
madla

Spínač cez celú 
šírku madla 
umožňuje 
pohodlné 

ovládanie ľavou 
aj pravou rukou.

nastavenie
výšky kosenia
Výšku kosenia je 

možné nastaviť pre 
všetky kolieska 

spoločne pohybom 

batéria Li-Ion 40 V, 2 000 mAh
záber kosenia: 32 cm
3 pozície nastavenia výšky 
kosenia

350 m2

Centrálne
nastavenie

výšky kosenia
Výšku kosenia je 

možné nastaviť pre 
všetky kolieska 

spoločne pohybom 
jedinej páky.

Starať sa o trávnik bez kosačky na trávu je dnes 
už nepredstaviteľné. Tento záhradný pomoc-
ník nielen šetrí čas a námahu, ale tiež umožňuje 
starostlivosť o o trávny porast efektívne a pravi-
delne, a udržiavať tak vo forme ako jeho vzhľad, 
tak kvalitu. Najčastejšie používaným typom 
v súkromných záhradách sú kosačky rotačné.

Trávu sekajú pomocou horizontálne uloženého rotujúceho 
noža, ktorý trávniku zaistí rovnomerný „strih“. FIELDMANN
ponúka ako elektrické rotačné kosačky, tak AKU kosačky, 
ktoré obstoja aj v náročnejších podmienkach, navyše bez 
zbytočnej hlukovej kulisy a obmedzenia káblom. 

Rotačné kosačky FIELDMANN bez ohľadu na typ pohonu či 
záber spája kvalita použitých materiálov aj ich spracovanie, 
moderný dizajn, ale aj dôraz na bezpečnosť, skvelé ergono-
mické vlastnosti, celkovo komfortné ovládanie a jednoduchá 
údržba. Nechýbajú praktické funkcie uľahčujúce používanie. 
Medzi tie patrí centrálne nastavenie výšky kosenia pomocou 
jediného pohybu páčkou aj výškovo nastaviteľné madlo, ktoré 
pri uskladnení ľahko sklopíte odistením rýchloupínacích skru-
tiek. Pri vybraných modeloch je výhodou spínač cez celú šírku 
madla, ktorý umožňuje ovládať kosačku oboma rukami. O zber 
trávy sa postarajú odolné, veľkoobjemové koše so signali-
záciou zaplnenia. Vďaka tomu, že šasi stroja presahuje šírku 
koliesok, pokosíte trávu vždy až ku kraju bez nutnosti doda-
točných úprav ručnými nožnicami alebo strunovou kosačkou.

32 cm

Aku kosačka

FZR 2110-Li

súčasť balenia
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Záhrada / Elektrické rotačné kosačky

• príkon motora: 1 200 W
• záber kosenia: 32 cm
• plastový kôš s objemom 30 l

s ukazovateľom naplnenia
• výška kosenia: 20–56 mm
• 3 polohy nastavenia výšky

kosenia
• sklopné madlo pre ľahké skladovanie
• transportné madlo v ťažisku

kosačky
• odporúčaná plocha kosenia 450 m2

• príkon motora: 1 300 W
• záber kosenia: 32 cm
• plastový kôš s objemom 30 l

s ukazovateľom naplnenia
• výška kosenia: 20–56 mm
• 3 polohy nastavenia výšky

kosenia
• výškovo nastaviteľné madlo
• ľahké sklopenie madla pomocou 

rýchloupínacích skrutiek
• odporúčaná plocha kosenia 600 m2

• príkon motora: 1 300 W
• záber kosenia: 33 cm
• delený kôš (plast/textil) s objemom 30 l
• výška kosenia: 20–60 mm
• 3 polohy nastavenia výšky kosenia
• výškovo nastaviteľné madlo
• transportné madlo v ťažisku 

kosačky
• odporúčaná plocha kosenia 600 m2

• príkon motora: 1 600 W
• záber kosenia: 38 cm
• delený kôš (plast/textil) 

s objemom 45 l
• výška kosenia: 20–70 mm
• 5 polôh nastavenia výšky kosenia
• sklopné madlo pre ľahké 

skladovanie
• centrálne nastavenie výšky kosenia
• odporúčaná plocha kosenia 800 m2

• príkon motora: 2 000 W
• záber kosenia: 43 cm
• delený kôš (plast/textil) 

s objemom 50 l
• výška kosenia: 20–70 mm
• 6 polôh nastavenia výšky kosenia
• výškovo nastaviteľné madlo s mož-

nosťou úplného sklopenia
• centrálne nastavenie výšky kosenia
• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

450 m2 600 m2 600 m2 800 m2 1000 m2

V ponuke tiež 
akumulátorové 
kosačky v rámci 

programu 
FAST POWER 20 V,

str. 4-7

32 cm 32 cm 33 cm 38 cm 43 cm

Elektrická kosačka

FZR 2021-E
Elektrická kosačka

FZR 2025-E
Elektrická kosačka

FZR 2028-E
Elektrická kosačka

FZR 2035-E
Elektrická kosačka

FZR 2046-E

V ponuke tiež 
akumulátorové 
kosačky v rámci 

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

str. 4-7



všetko pre váš dom a záhradu

Záhrada / Benzínové rotačné kosačky

Benzínové 
a vretenové 

travní kosačky

4 IN 1
technology

Nastavenia
madla

Pri väčšine 
modelov kosačiek 
je možné výškovo 

nastaviť madlo 
a urobiť tak prácu 

pohodlnú pre 
všetkých členov 

rodiny.

Pre kosačky
Fieldmann

odporúčame
oleje MOL.

Motory Briggs 
& Stratton

Vo výbave 
vybraných 

kosačiek Fieldmann 
nájdete motory 

renomovanej 
americkej 

spoločnosti 
Briggs & Stratton. 

Sú medzi nimi 
najmodernejšie 

modely rady 
E– Series, motory 
s ventilovým 

aj automatický sýtič
.

4rýchlostný
pojazd

Vybrané modely 
umožňujú meniť 

rýchlosť pojazdu. 
Môžete vyberať zo 
4 rýchlostí. Zmena 

rýchlosti nemá 
vplyv na otáčky 

noža.

Systém
kosenia 4v1

Kosačky s týmto 
systémom 

umožňujú zber, 
bočné a zadné 
odhadzovanie 
a mulčovanie.
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Na členitejších záhradách situovaných naprí-
klad vo svahu alebo tam, kde je komplikova-
nejší terén, vyšší a hustejší trávny porast, sa 
uplatnia kosačky benzínové. Ich výhodou je 
vyšší výkon a štandardne aj záber (pri znač-
ky FIELDMANN až 56 cm), vďaka ktorým 
s nimi komfortne obhospodaríte aj väčšie plo-
chy. Predovšetkým sú ale nezávislé od zdroja 
energie – ak budete mať dostatok paliva, mô-
žete s nimi pracovať aj ďaleko od civilizácie.

Kategória benzínových kosačiek FIELDMANN zahŕňa 
stroje s rôznou silou motora, šírky kosenia, s pojazdom 
a bez pojazdu. Menší pomocníci bez pojazdu sú ideálne 
na rozľahlejšie, ale rovinatejšie terény, na ktorých oceníte 
ich výkonnosť, výdrž aj nižšiu hmotnosť. Na plochy, kde 
by bolo nutné tlačiť stroj do svahu alebo cez nerovnosti 
terénu, sú vhodné kosačky s pojazdom. Špičkové benzí-
nové stroje FIELDMANN disponujú plynulo nastaviteľ-
nou rýchlosťou pojazdu.

Spoľahlivosť benzínových kosačiek FIELDMANNN je 
daná použitím kvalitných materiálov aj jednotlivých 
komponentov. Niektoré stroje vyššej kategórie sú vyba-
vené motormi americkej značky Briggs & Stratton, ktoré 
celosvetovo patria medzi vysoko kvalitné a spoľahlivé. 
Jednoduchý štart potom môže uľahčiť automatický sýtič 
motora a elektrický štartér.

Vretenová kosačka vám pomôže pestovať krátko stri-
haný „anglický“ trávnik. Je vybavená do skrutkovice 
stočenými nožmi, ktoré trávu nesekajú, ale v podsta-
te strihajú. Končeky stebiel tak nie sú nerozstrapkané 
a nezasychajú, trávnik je zdravo zelený a hustý. Elek-
trická vretenová kosačka obhospodarí aj väčšie plochy v 
dosahu elektriny, ale môže pracovať aj bez elektrického 
prúdu - ako ručné.

všetko pre váš dom a záhradu

Záhrada / Benzínové rotačné kosačky

Benzínové 
a vretenové 

travní kosačky

4 4 4 ININ 1IN 1IN 1
technologytechnology

Nastavenia
madla

Pri väčšine 
modelov kosačiek 
je možné výškovo 

nastaviť madlo 
a urobiť tak prácu 

pohodlnú pre 
všetkých členov 

rodiny.

Pre kosačky
Fieldmann

odporúčame
oleje MOL.

Motory Briggs 
& Stratton

Vo výbave 
vybraných 

kosačiek Fieldmann 
nájdete motory 

renomovanej 
americkej 

spoločnosti 
Briggs & Stratton. 

Sú medzi nimi 
najmodernejšie 

modely rady 
E– Series, motory 
s ventilovým 

aj automatický sýtič

4rýchlostný
pojazd

Vybrané modely 
umožňujú meniť 

rýchlosť pojazdu. 
Môžete vyberať zo 
4 rýchlostí. Zmena 

rýchlosti nemá 
vplyv na otáčky 

noža.

Systém
kosenia 4v1

Kosačky s týmto 
systémom 

umožňujú zber, 
bočné a zadné 
odhadzovanie 
a mulčovanie.

10
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Záhrada / Benzínové rotačné kosačky

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

• záber kosenia: 40 cm
• plynulé nastavenie výšky kosenia 

14–47 mm
• látkový kôš 23 l
• sklopné madlo pre ľahké 

skladovanie
• odporúčaná plocha kosenia 150 m2

•  motor OHV 79 cm3

• záber kosenia: 40 cm, plastové šasi

• nastavenie výšky kosenia
– 3 pozície 25, 40 a 55 mm

• látkový kôš 40 l redukujúci priestupnosť prachu

• sklopné madlo pre ľahké skladovanie

• hmotnosť: 17,5 kg

• odporúčaná plocha kosenia 650 m2

• záber kosenia: 38 cm
• 5 nožov
• výška kosenia: 13–38 mm
• 4 pozície nastavenia výšky kosenia
• látkový kôš 45 l
• sklopné madlo
• možnosť použitia aj bez el. prúdu ako ručnú 

vretenovú kosačku
• odporúčaná plocha kosenia 200 m2

Vretenová kosačka

FZR 1010
Benzínová kosačka

FZR 4003-79BH
Vretenová kosačka

FZR 1050 200 m2150 m2 650 m2

40 cm
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Záhrada / Benzínové rotačné kosačky

• štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S
• výkon motora: 2,5 kW
• s vlastným pojazdom
• kvalitné oceľové šasi so záberom
• kosenia 46 cm
• delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l

s ukazovateľom naplnenia
• výška kosenia: 25–70 mm
• centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
• sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou, panel 

na nápoj a náradie
• možnosť mulčovania – záslepka v balení
• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

• motor OHV 79 cm3

• záber kosenia: 40 cm, oceľové šasi
• centrálne nastavenie výšky kosenia

– 7 pozícií, 25–75 mm
• látkový kôš 45 l redukujúci priestupnosť 

prachu
• kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
• sklopné madlo pre ľahké skladovanie
• hmotnosť: 23 kg
• odporúčaná plocha kosenia 800 m2

• motor: Rato OHV, 127 cm3, 1,9 kW
• šasi kosačky: oceľ
• záber kosenia: 42 cm
• systém kosenia 3 v 1 – zber, 

zadné odhadzovanie, mulčovanie
• centrálne nastavenie výšky kosenia – 6 pozícií
• výška kosenia: 25–75 mm
• zberný kôš: 45 l
• kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
• predné kolesá 150 mm, zadné kolesá 200 mm
• hmotnosť: 21,7 kg
• sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou
• odporúčaná plocha kosenia 900 m2

• štvortaktný motor OHV 139 cm3

• výkon motora: 2,2 kW
• s vlastným pojazdom
• oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm
• textilný kôš s objemom 55 l
• výška kosenia: 25–75 mm
• centrálne nastavenie výšky kosenia
• sklopné madlo s mäkčenou rukoväťou
• možnosť mulčovania – záslepka v balení
• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

Benzínová kosačka

FZR 4611-144B
Benzínová kosačka

FZR 4008-79B
Benzínová kosačka

FZR 4210-B
Benzínová kosačka

FZR 4608-B900 m2800 m2 1000 m2 1000 m2

46 cm40 cm 42 cm 46 cm

s pojazdom s pojazdom s pojazdom s pojazdom
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Záhrada / Benzínové rotačné kosačky

• OHV RATO SV 145-S, 2.5 kW
• šasi kosačky: oceľ
• záber kosenia: 46 cm
• systém kosenia 4 v 1 – zber, zadné a bočné

odhadzovanie, mulčovanie
• centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
• výška kosenia: 30-80 mm
• zberný kôš: 60 l
• polohovateľné madlo
• kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
• váha: 32 kg
• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

• štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S
• výkon motora: 2,5 kW
• s vlastným pojazdom
• kvalitné oceľové šasi so

záberom kosenia 46 cm
• delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l s 

ukazovateľom naplnenia
• výška kosenia: 25–70 mm
• centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
• výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou
• rukoväťou, panel na nápoj a náradie
• systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie, zadné 

a bočné odhadzovanie
• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

Benzínová kosačka

FZR 4614-144B
Benzínová kosačka

FZR 4616-144B1000 m2 1000 m2

46 cm 46 cm

• štvortaktný motor OHV RATO SV 145-S
• výkon motora: 2,5 kW
• variabilná rýchlosť pojazdu
• kvalitné oceľové šasi so záberom

kosenia 46 cm
• kôš s objemom 65 l s ukazovateľom naplnenia
• výška kosenia: 25–70 mm
• centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
• výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou ruko-

väťou, panel na nápoj a náradie
• systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie, zadné 

a bočné odhadzovanie
• odporúčaná plocha kosenia 1 200 m2

Benzínová kosačka

FZR 4618-144BV 1200 m2

46 cm

s variabilným pojazdom

• štvortaktný motor OHV RATO SV 170-S
• výkon motora: 2,8 kW
• kvalitné oceľové šasi so záberom

kosenia 51 cm
• kôš s objemom 62 l s ukazovateľom naplnenia
• výška kosenia: 25–70 mm
• centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
• výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou 

rukoväťou, panel na nápoj a náradie
• systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie, 

zadné a bočné odhadzovanie
• odporúčaná plocha kosenia 1 800 m2

Benzínová kosačka

FZR 5114-170B 1800 m2

51 cm

s pojazdom s pojazdom s pojazdom
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Záhrada / Benzínové rotačné kosačky

• štvortaktný motor OHV RATO SV 170-S
• výkon motora: 2,8 kW
• s pojazdom
• kvalitné oceľové šasi so záberom

kosenia 51 cm
• kôš s objemom 65 l
• výška kosenia: 25–70 mm
• centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
• výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou

rukoväťou, panel na nápoj a náradie
• systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie,
• zadné a bočné odhadzovanie
• odporúčaná plocha kosenia 1 800 m2

• štvortaktný motor OHV RATO SV 170-S
• výkon motora: 2,8 kW
• variabilná rýchlosť pojazdu
• kvalitné oceľové šasi so záberom

kosenia 51 cm
• kôš s objemom 62 l s ukazovateľom naplnenia
• výška kosenia: 25–70 mm
• centrálne nastavenie výšky kosenia - 8 pozícií
• výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou

rukoväťou, panel na nápoj a náradie
• systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie,
• zadné a bočné odhadzovanie
• odporúčaná plocha kosenia 1 800 m2

Benzínová kosačka

FZR 5115-170B
Benzínová kosačka

FZR 5114-170BV 1800 m21800 m2

51 cm51 cm

s pojazdoms variabilným pojazdom
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Záhrada / Benzínové rotačné kosačky

• motor Briggs & Stratton 750 DOV
• výkon motora: 2,68 kW
• variabilná rýchlosť pojazdu - 4 rýchlosti
• regulácia otáčok motora
• kvalitné oceľové šasi so záberom

kosenia 51 cm
• kôš s objemom 62 l s ukazovateľom naplnenia
• výška kosenia: 25–80 mm
• centrálne nastavenie výšky kosenia
• výškovo nastaviteľné madlo s mäkčenou

rukoväťou, panel na nápoj
• systém 4v1 – zber do koša, mulčovanie,
• zadné a bočné odhadzovanie
• odporúčaná plocha kosenia 1 800 m2

• otočný uzáver a špeciálna výpustná trubica
• odolný voči UV žiareniu, poveternostným 

vplyvom alebo mechanickému poškodeniu
• nádoby sú konštruované na prepravu 

a skladovanie pohonných hmôt vrátane 
benzínu

• UN homologácia

• štvortaktný motor OHV 200 cm3

• výkon motora: 3,5 kW

• záber kosenia: 56 cm, oceľové šasi

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

• centrálne nastavenie výšky kosenia - 6 pozícií

• výška kosenia: 25–75 mm

• delený kôš 75 l

• mäkčený poťah madla tlmiaci vibrácie

• panel s priehradkou na drobnosti

• predné madlo pre ľahkú manipuláciu pri čistení

• kolesá uložené na guľôčkových ložiskách

• hmotnosť: 33,9 kg

• odporúčaná plocha kosenia 2000 m2

Benzínová kosačka

FZR 5124-BV

Kanister na PHM 5 l

FZR 9060

Benzínová kosačka

FZR 5611-B1800 m2 2000 m2

51 cm 56 cm

Model Motor Výkon 
motora

Systém 
4v1 Záber Materiál 

šasi

Nastavenie 
výšky 

kosenia

Počet 
pozícií 
výšky 

kosenia

Objem 
koša

Sklopné 
madlo

Nastavenia
výšky
madla

Hmotnosť
Odoporúčaná 

plocha

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

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

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

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

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

FZR 4614-144B OHV 144 cm3 2,5 kW ÁNO 46 cm OCEĽ ÁNO 5 pozícií 60 l ÁNO ÁNO 32,0 kg 1 000 m2

FZR 4616-144B OHV 144 cm3 2,5 kW ÁNO 46 cm OCEĽ ÁNO 8 pozícií 65 l ÁNO ÁNO 29,0 kg 1 000 m2

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

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

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

FZR 5115-170B OHV 170 cm3 2,8 kW ÁNO 51 cm OCEĽ ÁNO 8 pozícií 65 l ÁNO ÁNO 37,5 kg 1 800 m2

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

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

s pojazdoms variabilným pojazdom

Benzínová kosačka

Model

FZR 4003-79BH

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 pojazdoms variabilným pojazdom
novinka



všetko pre váš dom a záhradu

Elektrické
a benzínové

vertikutátory

Záhrada / Vertikutátory

• motor OHV 212 cm3/4,3 kW
• pracovný záber: 40 cm, oceľové šasi
• štandardne osadené valcom s 18 nožmi
• centrálne nastavenie pracovnej hĺbky
• rozsah nastavenia -15 až +5 mm, 8 pozícií
• látkový kôš 35 l redukujúci priestupnosť 

prachu
• kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
• sklopné madlo pre ľahké skladovanie
• voliteľné príslušenstvo: valec s pružinami

Benzínový vertikutátor

FZV 6050-B 2000 m2

16
všetko pre váš dom a záhradu
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Vertikutátor alebo prevzdušnovač je dôle-
žitý pomocník pri starostlivosti o zdravie 
trávnika. Pomocou vertikálne umiestne-
ných nožov trávnik ľahko a šetrne prereže 
a pomocou pružín potom odstráni neprie-
dušnú vrstvu, ktorá zamedzuje prísunu ži-
vín a vlahy. Na mini záhradke môžete po-
užiť ručné nástroje, ale pre bežnú záhradu 
vyberte niektorý z elektrických alebo ben-
zínových strojov, ktoré sú rýchle, zaberajú 
vo väčšej šírke a pracujú v presne nasta-
venej hĺbke maximálne 3 mm pod povrch.

Podobne ako kosačku aj vertikutátor by mal zod-
povedať rozlohe a povahe pozemku. Elektrický 
pomocník je skladnejší a má tichší chod bez emisií. 
Výkonné stroje pritom zvládnu trávnaté plochy 
s rozlohou až 1000 m2, nutný je iba dosah zdroja 
elektriny. Benzínový vertikutátor je síce hlučnej-
ší a menej prívetivý k životnému prostrediu, ale 
ponúka väčší záber a rýchlejšiu prácu pri neob-
medzenej možnosti pohybu v teréne, napríklad 
kopcovitom alebo svahovitom.

Vertikutátory FIELDMANN disponujú výškovo na-
staviteľnou a zároveň sklopnou rukoväťou, možnos-
ťou plynulej regulácia pracovnej hĺbky, a elektrické 
stroje hneď dvoma vymeniteľnými valcami – jed-
ným pre vertikutáciu a druhým na prevzdušnenie.

Valec
s pružinami

Pružiny efektívne
odstránia trávnu

plsť, ktorá
vzniká zo zvyšku
pokosenej trávy

a tiež mulčovaním.
Odstránenie 
trávnej plsti 

trávnik prevzdušní 
a zabraňuje šíreniu 

buriny a machu.

Nastavenia
hĺbky

vertikutácie
V súvislosti 

s opotrebením 
nožov môžete 

nastaviť polohu 
tak, aby hĺbka 

vertikutácie bola 
vždy optimálna, 

t.j. 2 – 3 mm.

Valec s nožmi
Pri dodržaní 

správnej hĺbky 
vertikutačné 
nože jemne 

narúšajú povrch, 
a podporujú tak 
rast koreňového 

systému.

Výkonné
benzínové

motory
Novo dodávame 
vertikutátor aj vo 

variante 
s benzínovým 

motorom.
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Záhrada / Vertikutátory

• elektrický vertikutátor určený 
pre menšie plochy

• príkon elektromotora: 1 300 W
• šírka záberu vertikutácie: 32 cm
• súčasťou sú dva vymeniteľné valce
• nastavenie hĺbky práce podľa opotrebenia noža 

alebo pružín
• vertikutačný valec s 20 nožmi
• prevzdušnovací valec s 24 pružinami
• výškovo nastaviteľná rukoväť
• kôš s objemom 40 l

• elektrický vertikutátor vhodný
pre stredne veľké plochy

• príkon elektromotora: 1 500 W
• šírka záberu vertikutácie: 32 cm
• súčasťou sú dva vymeniteľné valce
• nastavenie hĺbky práce
• do 4 polôh podľa opotrebenia noža 

alebo pružín
• vertikutačný valec s 20 nožmi
• prevzdušnovací valec so 16 pružinami
• kôš s objemom 40 l

• robustný vertikutátor s pevným
plastovým šasi určený pre väčšie plochy

• príkon elektromotora: 1 600 W
• šírka záberu vertikutácie: 38 cm
• súčasťou sú dva vymeniteľné valce
• nastavenie hĺbky práce podľa opotrebenia 

noža alebo pružín
• vertikutačný valec s 20 nožmi
• prevzdušnovací valec s 24 pružinami
• kôš s objemom 48 l

• elektrický vertikutátor určený pre 
väčšie plochy

• príkon elektromotora: 1 800 W
• šírka záberu vertikutácie: 40 cm
• súčasťou sú dva vymeniteľné valce
• nastavenie hĺbky práce podľa opotrebenia 

noža alebo pružín
• vertikutačný valec s 20 nožmi
• prevzdušnovací valec s 24 pružinami
• výškovo nastaviteľná rukoväť
• kôš s objemom 55 l

Elektrický vertikutátor

FZV 2004-E
Elektrický vertikutátor

FZV 4003-E
Elektrický vertikutátor

FZV 4010-E600 m2 800 m2 1000 m2 1200 m2

Elektrický vertikutátor

FZV 2102-E
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Na prípravu
palivovej zmesi

odporúčame
oleje MOL.

Sú miesta, kde ani najobratnejšiu 
rotačnú kosačku nemožno použiť: 
v prudkých svahoch, v priekopách, 
na brehoch potoku, pod kríkmi, ale 
bežná kosačka zlyháva aj tam, kde 
je už porast príliš vyrastený. Vtedy 
nastupujú kosačky strunové, vyží-
nače a krovinorezy. 

Menšie stroje likvidujú rozbujnený porast 
pomocou rotujúcej struny, výkonnejšie typy 
ponúkajú možnosť použiť aj oceľový trojzu-
bec. Prístroje sa ovládajú jednoducho ruka-
mi, pre jednoduchšiu manipuláciu s ťažšími 
typmi je k dispozícii pevný ramenný popruh.

Strunové kosačky sa uplatnia tam, kde po 
práci s bežnou rotačnou kosačkou zostávajú 
nepokosené miesta, ale skrotí aj prerastený 
trávnik, porast žihliav atď. Poloautomatické 
hlavy umožňujú pohodlné odvíjanie strún 
– stačí len poklepať žacou hlavou o zem. 
Niektoré modely sú vybavené podpornými 
kolieskami pre jednoduchšiu prácu na väč-
ších plochách. Strunovú kosačku s telesko-
pickou rukoväťou si pre pohodlnejšiu prácu 
upravíte podľa vzrastu. Praktická je možnosť 
nastavenia polohy hornej rukoväte a pri vy-
braných modeloch aj uhla žacej hlavy. 

S vyžínačom ľahko pokoríte väčšie vý-
zvy, prerastenejšiu trávu, silnejšie rastliny, 
hustejšie porasty. Pokiaľ ani najsilnejší vyží-
nač nestačí, je tu najvyššia kategória – krovi-
norezy alebo motorové kosy. Ich výhodou je 
komfortné ovládanie pomocou dvojitej ruko-
vätí pripomínajúce riadidlá bicykla.

Strunová 
hlava

Strunu je možné 
vysunúť do 
maximálnej 

prípustnej dĺžky 
iba poklepaním 
strunovej hlavy 

o povrch.

Vodítko proti
nechcenému

pokoseniu 
rastlín

Vodítko vymedzuje 
oblasť dosahu 

struny a zabraňuje 
tak nechcenému 

pokoseniu 
okrasných rastlín 

v záhonoch.

Nastavenia
uhla hlavy

kosačky
Uhol žacej hlavy 

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

miesta.

Twist&Go 
strun. hlava

Unikátna 
konštrukcia pre 
ľahké doplnenie 

struny bez nutnosti 
hlavu rozobrať.

Delená hriadeľ
Uvoľnením 

jednoduchého

mechanizmu je 
možné rozdeliť 

hriadeľ vyžínača 
či krovinorezu. 
Rozložený stroj 

sa výrazne 
lepšie preváži aj 

skladuje.



19
www.fieldmann.sk

Záhrada / Strunové kosačky, vyžínače a krovinorezy

• Li-Ion batéria 18 V/1 500 mAh
• doba chodu cca 35 min,
• struna 1,4 mm
• šírka kosenia 260 mm
• poloautomatická strunová 

hlava
• teleskopická rukoväť 85–110 cm
• nastaviteľný uhol žacej hlavy

a dištančný oblúk
• batéria a nabíjačka súčasťou 

balenia
• hmotnosť: iba 2 kg

• príkon elektromotora: 250 W
• záber kosenia: 220 mm
• poloautomatická 

strunová hlava
• hmotnosť: 1,3 kg
•  voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 60 m/1,0 mm

• príkon elektromotora: 350 W
• záber kosenia: 250 mm
• nastaviteľná rukoväť
• teleskopická rukoväť 

95–105 cm
• hmotnosť: 1,7 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 60 m/1,4 mm

• príkon elektromotora: 550 W
• záber kosenia: 300 mm
• poloautomatická strunová hlava
• teleskopická rukoväť 105–125 cm
• hmotnosť: 2,3 kg
• voliteľné príslušenstvo:

náhradná struna 60 m/1,4 mm

• model s výkonnejším motorom
s príkonom 500 W

• záber kosenia: 300 mm
s možnosťou nastavenia uhla
strunovej hlavy

• teleskopická rukoväť 92–114 cm
• podporné kolieska
• ochranné vodítko proti pokose-

niu okrasných rastlín
• hmotnosť: 2,4 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 15 m/1,4 mm
• náhradná struna 60 m/1,4 mm

• výkonný elektromotor 1 400 W
• záber kosenia: 420 mm
• poloautomatická strunová hlava
• oceľový trojzubec
• delená hriadeľ pre lepšie 

skladovanie a transport
• výškovo nastaviteľná rukoväť
• ramenný popruh v balení
• hmotnosť: 6 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 60 m/1,6 mm
• oceľový trojzubec

Akumulátorová 
strunová kosačka
FZS 1005-A

Elektrická 
strunová kosačka
FZS 2105-E

Elektrická 
strunová kosačka
FZS 2306-E

Elektrická 
strunová kosačka
FZS 2505-E

Elektrická 
strunová kosačka
FZS 2002-E

Elektrický 
vyžínač
FZS 2050-E

26 cm

V ponuke tiež 
akumulátorová 

strunová kosačka 
v rámci programu 

FAST POWER 20 V,
str. 4-7

30 cm22 cm 30 cm25 cm 42 cm

súčasť balenia

V ponuke tiež 
akumulátorová 

strunová kosačka 
v rámci programu 

FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V
str. 4-7
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Záhrada / Strunové kosačky, vyžínače a krovinorezy

• výkonný krovinorez určený do nároč-
ných podmienok vhodný na likvidáciu 
náletových drevín

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

úchopmi 
• TWIST&GO poloautomatická strunová 

hlava - jednoduché doplnenie novej 
struny a oceľový trojzubec na kosenie 
odolnejších rastlín – súčasť balenia

• objemná palivová nádrž pre prácu 
bez prerušenia

• hmotnosť: 7,0 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 2,4 mm/15 m
• náhradná struna 2,4 mm/60 m
• náhradný oceľový trojzubec
• klasická poloautomatická 

strunová hlava
• pracovné rukavice

• dvojtaktný motor s objemom 25,4 cm3

s výkonom 0,7 kW
• záber kosenia: 44 cm
• TWIST&GO poloautomatická strunová

hlava - jednoduché doplnenie novej 
struny

• oceľový trojzubec na kosenie odolnej-
ších rastlín – súčasť balenia

• dvojitá rukoväť s ergonomickými 
úchopmi

• hmotnosť: 6,6 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 2,4 mm/15 m
• náhradná struna 2,4 mm/60 m
• náhradný oceľový trojzubec
• klasická poloautomatická 

strunová hlava
• pracovné rukavice

• ľahký a ľahko ovládateľný krovinorez
• dvojtaktný motor s objemom 32,5 cm3

s výkonom 1,15 kW
• záber kosenia: 42 cm
• TWIST&GO poloautomatická strunová

hlava - jednoduché doplnenie novej 
struny

• oceľový trojzubec na kosenie odolnej-
ších rastlín – súčasť balenia

• dvojitá nastaviteľná rukoväť a popruh
• hmotnosť: 6,6 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 2,4 mm/15 m
• náhradná struna 2,4 mm/60 m
• náhradný oceľový trojzubec
• klasická poloautomatická strunová 

hlava
• pracovné rukavice

• výkonný krovinorez určený do náročných 
podmienok

• vhodný na likvidáciu náletových drevín
• dvojtaktný motor s objemom 43 cm3

s výkonom 1,4 kW
• dvojitá rukoväť s ergonomickými 

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

struny a oceľový trojzubec na kosenie 
odolnejších rastlín – súčasť balenia

• objemná palivová nádrž pre prácu bez 
prerušenia

• hmotnosť: 7,2 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 2,4 mm/15 m
• náhradná struna 2,4 mm/60 m
• náhradný oceľový trojzubec
• klasická poloautomatická strunová hlava
• pracovné rukavice

• najvýkonnejší stroj v našom sortimente
• s patentovanou antivibračnou technológiou
• vhodný na likvidáciu náletových drevín
• silný dvojtaktný motor s objemom 

51,7 cm3 s výkonom 1,45 kW
• dvojitá rukoväť s ergonomickými úchopmi
• TWIST&GO poloautomatická strunová 

hlava - jednoduché doplnenie novej struny 
a oceľový trojzubec na kosenie odolnej-
ších rastlín – súčasť balenia

• objemná palivová nádrž pre prácu bez 
prerušenia

• hmotnosť: 8,5 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 2,4 mm/15 m
• náhradná struna 2,4 mm/60 m
• náhradný oceľový trojzubec
• klasická poloautomatická strunová hlava
• pracovné rukavice

Benzínový krovinorez
FZS 5003-B

Benzínový krovinorez
FZS 3003-B

Benzínový krovinorez
FZS 3020-B

Benzínový krovinorez
FZS 4004-B

Benzínový krovinorez
FZS 5025-B

44 cm 42 cm 43 cm 44 cm 44 cm

komfortný 
popruhjednoramenný 

popruh

komfortný 
popruh

komfortný 
popruh

komfortný 
popruh

komfortný 
popruh

komfortný komfortný 
popruhpopruh

komfortný 
popruh

komfortný 
popruh

antiv
ibračný systém

novinka

jednoramenný 
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Model Typ motora Príkon Záber 
kosenia 

Priemer 
struny

Nastavenia
uhla hlavy

Teleskopická
rukoväť

Podporné
kolieska

Ochranné 
vodítko Hmotnosť

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

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

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

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

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

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

Model Typ motora Objem motora Výkon 
motora

Záber
kosenia Strunová hlava Priemer

struny
Ocelový 

trojzubec
Dvojitá
rukoväť Hmotnosť

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

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

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

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

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

www.fieldmann.sk
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Záhrada / Benzínové a elektrické reťazové píly

Benzínové 
a elektrické

reťazové píly

22

Reťazová píla je nevyhnutným po-
mocníkom pri spracovaní dreva na 
zimu, ale aj na dôkladnejší prierez 
drevín. Jej pohon, výkon aj dĺžku liš-
ty vyberajte podľa povahy činnos-
ti, objemu práce, ktorú s ňou musíte 
zvládať, aj toho, aký používateľ a ako 
často s pílou bude pracovať. Reťazo-
vé píly FIELDMANN disponujú lištou 
s dĺžkou 35, resp. 40 cm, ktoré ideá-
lne zvládnu občasné rezanie menšie-
ho množstva palivového dreva alebo 
prierez stromu. 

Elektrické reťazové píly sú nenáročné na údrž-
bu, ekologické a vhodné aj tam, kde môžu byť 
výfukové splodiny aj inak na obtiaž – napríklad 
v uzavretej dielni. Výhodou je aj tichšia prevád-
zka vítaná v záhradách v hustej zástavbe alebo 
v rekreačných oblastiach. Použitie je obmed-
zené dosahom elektrického prúdu.

Z kategórie benzínových prístrojov môžu vy-
berať tí, ktorí pílu využijú častejšie, požadujú 
tak väčší výkon, prípadne aj možnosť práce bez 
obmedzenia prívodu elektriny. Benzínové píly 
sa vysporiadajú aj s väčším množstvom dreva 
a silnejšími vetvami alebo kmeňmi stromu. 

Pri práci s reťazovou pílou je na prvom mieste 
bezpečnosť. Reťazové píly FIELDMANN vyro-
bené za použitia vysoko kvalitných materiálov 
aj komponentov štandardne disponujú bezpeč-
nostnou brzdou pre okamžité zastavenie reťa-
ze, vybrané modely majú tiež bezpečnostnú 
spojku či pevnú zubovú opierku, ktorá zabra-
ňuje spätnému rázu.

reťazové píly

Napínanie
reťaze

Vybrané elektrické 
píly Fieldmann 

sú vybavené 
systémom, 

ktorý umožňuje 
manipuláciu 

s reťazou a lištou 
píly bez použitia 

náradia.

Systém 
zapaľovanie

C.D.I.
Tento systém 

výrazne uľahčuje 
štart nezohriatej 

píly. Jeho výhody 
oceníte zvlášť 

v zimnom období.

Bezpečnostná
brzda

Štandardným 
vybavením všetkých 

reťazových píl 
Fieldmann sú 

bezpečnostné prvky, 
ako je protišmyková 

rukoväť, bezpečnostná 
brzda alebo spojka.

Príslušenstvo
Benzínové 

aj elektrické 
reťazové píly 

je možné 
kombinovať 

s rôznymi typmi 
líšt rozmanitých 

dĺžok. To isté platí 
tiež pre reťaze.

všetko pre váš dom a záhradu

Na mazanie
reťaze píl

aj prípravu
palivovej zmesi

odporúčame
oleje MOL.
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Záhrada / Benzínové reťazové pílyZáhrada / Benzínové reťazové píly

Model Objem motora/
výkon Dĺžka lišty Bezpečnostní brzda Bezpečnostná 

spojka
Automatické 

mazání řetězu
Regulácia mazania

reťaze Hmotnosť

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

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

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

• dvojtaktný motor s objemom 45 cm3

• lišta Fieldmann dĺžky 40 cm
• bezpečnostná brzda reťaze
• systém štartovania C.D.I.
• kalibrovaná nádoba pre správne namiešanie 

palivovej zmesi
• hmotnosť: 5,5 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz
• olej na stratové mazanie
• olej pre dvojtaktné motory
• pracovné rukavice

• dvojtaktný motor s objemom 52 cm3

• lišta dĺžky 40 cm
• reťaz Fieldmann
• bezpečnostná brzda reťaze
• systém štartovania C.D.I.
• kalibrovaná nádoba pre správne namiešanie 

palivovej zmesi
• hmotnosť: 5,2 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• Fieldmann: lišta 35, 40 cm a reťaz
• olej na stratové mazanie
• olej pre dvojtaktné motory
• pracovné rukavice

• dvojtaktný motor s objemom 58 cm3

• lišta dĺžky 40 cm
• reťaz Fieldmann
• bezpečnostná brzda reťaze
• systém štartovania C.D.I.
• kalibrovaná nádoba pre správne namiešanie 

palivovej zmesi
• hmotnosť: 6,0 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz
• olej na stratové mazanie
• olej pre dvojtaktné motory
• pracovné rukavice

Benzínová reťazová píla

FZP 4216-B
Benzínová reťazová píla

FZP 5216-B
Benzínová reťazová píla

FZP 5816-B
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Záhrada / Elektrické reťazové pílyElektrické reťazové píly

Model Príkon Dĺžka lišty Bezpečnostná
brzda

Bezpečnostná
spojka

Automatické
mazanie reťaze

Regulácia mazania
reťaze Hmotnosť

FZP 2105-E 1 800 W 35 cm ÁNO NIE ÁNO NIE 5,0 kg

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

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

FZP 2025-E 2 400 W 40 cm ÁNO ÁNO ÁNO NIE 5,4 kg

• príkon elektromotora: 1 800 W
• lišta Fieldmann dĺžky 35 cm
• bezpečnostná brzda reťaze
• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti
• vizuálna kontrola stavu oleja
• automatická olejová pumpa
• hmotnosť: 5,0 kg s lištou a reťazou
• voliteľné príslušenstvo:
• náhradná lišta 35 cm
• náhradná reťaz
• olej na stratové mazanie
• pracovné rukavice

• príkon elektromotora: 2 000 W
• lišta dĺžky 40 cm
• systém rýchleho napínania reťaze
• bezpečnostná brzda reťaze
• pogumovaná protišmyková rukoväť
• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti
• automatická olejová pumpa
• hmotnosť: 5,5 kg s lištou a reťazou
• systém rýchleho napínania reťaze
• voliteľné príslušenstvo:
• Fieldmann: lišta 35 cm a reťaz
• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz
• Oregon: lišta 40 cm a reťaz
• olej na stratové mazanie
• pracovné rukavice

• príkon elektromotora: 2 400 W
• lišta a reťaz Oregon dĺžky 40 cm
• výborné vyváženie vďaka unikátnej 

konštrukcii
• systém rýchleho napínania reťaze
• bezpečnostná brzda reťaze
• pogumovaná protišmyková rukoväť
• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti
• automatická olejová pumpa
• hmotnosť: 5,5 kg s lištou a reťazou
• voliteľné príslušenstvo:
• Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a reťaz
• Oregon: lišta 40 cm a reťaz
• olej na stratové mazanie
• pracovné rukavice

• príkon elektromotora: 2 400 W
• lišta a reťaz Oregon dĺžky 40 cm
• výborné vyváženie vďaka unikátnej 

konštrukcii
• systém rýchleho napínania reťaze
• bezpečnostná brzda reťaze
• pogumovaná protišmyková rukoväť
• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti
• automatická olejová pumpa
• hmotnosť: 5,4 kg s lištou a reťazou
• voliteľné príslušenstvo:
• Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a reťaz
• Oregon: lišta 40 cm a reťaz
• olej na stratové mazanie
• pracovné rukavice

Elektrická reťazová píla

FZP 2105-E
Elektrická reťazová píla

FZP 2005-E
Elektrická reťazová píla

FZP 2020-E
Elektrická reťazová píla

FZP 2025-E

V ponuke 
tiež akumulátorová 

reťazová píla v rámci 
programu

FAST POWER 20 V,
str. 4-7

rychloupinák 
reťaze

rychloupinák 
reťaze

rychloupinák 
reťaze

V ponuke 

novinka
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Ak chcete mať upravený živý plot, bez 
pomocníka na jeho údržbu sa neza-
obídete. S mechanickými nožnicami 
ale vystačíte len na skutočne ma-
lých plochách. Na ploty, ktoré bývajú 
aj niekoľko desiatok metrov dlhé, sú 
potrebné nožnice, resp. plotostrihy 
s pohonom – elektrickým alebo ben-
zínovým. Práca s elektrickými alebo 
benzínovými nožnicami na živý plot je 
ľahšia, rýchlejšia, pohodlnejšia, ale aj 
presnejšia ako s nožnicami ručnými.

S elektrickým plotostrihom získate výhodu ľa-
hkého prístroja, nulových emisií a v podstate 
aj nulovej údržby, u benzínových strojov limit 
v podobe dostupnosti elektriny a prívodného 
kábla odpadá. Benzínové stroje ponúkajú väčší 
výkon a rýchlosť.

Vhodného pomocníka vyberajte podľa výkonu – 
čím je živý plot dlhší, urastenejší, hustejší a čím 
sú silnejšie vetvy rastlín, tým väčší potrebujete 
výkon. Zamerajte sa aj na dĺžku lišty – dlhšia 
(40 cm a viac) je vhodná na široké ploty, veľké 
plochy či tvarovanie väčších kríkov, na osamo-
tenú tuju postačí lišta kratšia. Na vysoký alebo 
ťažko prístupný plot sa oplatí zaobstarať si te-
leskopické nožnice (tie nájdete medzi prerezá-
vačmi stromu). Praktická je možnosť nastavenia 
strižnej hlavy alebo rukoväte do rôznych uhlov, 
s ktorou ľahšie obhospodárite aj zvislé plochy, 
miesta nízko pri zemi a pod. 

Všetky plotostrihy FIELDMANN sú vybavené 
systémom bezpečnostných spínačov, ktorý za-
medzuje samovoľnému spusteniu, krytom lišty 
pre bezpečné skladovanie, prípadne ochranným 
štítom proti odlietajúcim vetvám. 

Bezpečnosť
Bezpečnostný 

systém 
zdvojených 

spínačov nedovolí 
náhodné zapnutie 
stroja. K spusteniu 

dôjde iba pri 
zopnutí oboch 

spínačov súčasne.

Zaistenie
prívodného

kábla
Otvory v zadnom 

madle slúžia 
na zaistenie 

prívodného kábla. 
Zaistenie zabráni 

nechcenému 
odpojeniu kábla.

Dosť paliva
na prácu
Benzínové 

plotostrihy majú 
dostatočne 

veľkú palivovú 
nádrž, aby Vás 

neobmedzovalo 
časté tankovanie.

Rozmanité
využitie

Nožnice je možné 
využiť na údržbu 
všetkých druhov 

kríkov 
a okrasných 

drevín. 
Konštrukcia 

lišty umožňuje 
strih vetiev až do 
priemeru 16 mm.
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Záhrada / Nožnice na živý plotZáhrada / Nožnice na živý plot

Model Typ motora Príkon/Výkon Dĺžka lišty Maximálny priemer strihu Bezpečnostný systém spínačov Hmotnosť

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

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

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

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

• základný model
• príkon: 520 W
• dĺžka lišty: 400 mm
• bezpečnostný obojručný spínač motora
• bezpečnostná brzda
• úprava vetiev do priemeru 16 mm
• ochranný kryt lišty
• hmotnosť: 2,25 kg

• príkon: 550 W
• dĺžka lišty: 500 mm
• priemer strihu 16 mm
• systém bezpečnostných spínačov
• ochranný kryt lišty pre bezpečné skladovanie
• hmotnosť: 2,5 kg

• príkon: 600 W
• dĺžka lišty: 550 mm
• nastaviteľný uhol strihu
• 4 horizontálne polohy rukoväte
• priemer strihu 20 mm
• systém bezpečnostných spínačov
• ochranný kryt lišty pre bezpečné skladovanie
• hmotnosť: 2,6 kg

• dvojtaktný motor s objemom 26 cm3

• dĺžka lišty: 510 mm
• maximálny priemer strihu 24 mm
• nastaviteľná rukoväť pre vertikálny strih
• systém bezpečnostných spínačov, ochranný predný štít
• kryt lišty pre bezpečné skladovanie
• hmotnosť: 5,4 kg

Elektrické nožnice na živý plot

FZN 2000-E
Elektrické nožnice na živý plot

FZN 2305-E
Elektrické nožnice na živý plot

FZN 2505-E
Benzínové nožnice na živý plot

FZN 4006-B

V ponuke tiež 
akumulátorové 
plotové nožnice 

v rámci programu 
FAST POWER 20 V,

str. 4-7

V ponuke tiež 
akumulátorové 
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Bez ručných nožníc to na záhrade nepô-
jde. Sú potrebné na zastrihnutie okras-
ného kríku, na likvidáciu príliš roz-
bujnených odnoží divého viniča alebo 
rýchly prestrih ovocného stromčeka, 
na odstrihnutie kytice ruží... V ponuke 
značky FIELDMANN je hneď niekoľko 
typov týchto pomocníkov prispôsobe-
ných konkrétnym činnostiam.

Jednoručné dvojčepelové (dvojbritové) nožnice 
sú určené najmä na detailné tvarovanie kríku, 
prestrihávanie, omladzovanie alebo vrúbľova-
nie stromu či strihanie silnejších stoniek kvetín. 
Vďaka čepeliam vyrobeným z vysoko kvalitné-
ho kovu si poradia aj s mladými vetvami stromu 
o sile až 15, či dokonca 20 mm. Ergonomicky 
prispôsobené rukoväte zaistia, že sa s nimi bude 
pracovať pohodlne a ľahko.

Pákové nožnice na konáre sú určené pre si-
lnejšie vetvy – až do hrúbky 50 mm, ktoré ich 
zdolajú vďaka dlhším rukovätiam a pákovému 
prevodu. U teleskopických pákových nožníc 
FIELDMANN je možné rukoväte ešte predĺžiť, 
zo štandardných 68 až na 92   cm. To umožní 
nastavenie do niekoľkých rôznych dĺžok, a teda 
rôznych dosahov. Komfort strihania zvyšuje aj 
nízka hmotnosť týchto nástrojov daná použitím 
kvalitnej zliatiny hliníka. Všetky nožnice na ko-
náre FIELDMANN sú ošetrené ergonomickými 
úchytmi s pogumovaným povrchom.

Potrebujete zdolať ešte silnejšie konáre? Potom 
už bude vhodná ručná pílka, na prácu vo vyšších 
polohách prípadne teleskopická prerezávacia 
píla a dosahom až 5 metrov.

Teleskopický 
systém

Teleskopický 
systém umožňuje 
nastavenie nožníc 

až do piatich 
rôznych dĺžok 

rukovätí.

Čepele
z nerezovej
zliatiny SK5
Čepele sa pýšia 
svoju vysokou 

ostrosťou 
a pohodlným 

strihom vetiev až do 
priemeru 15 mm.

Hliníkové
rukoväte
Rukoväte 

z hliníkovej zliatiny 
sú ľahké a zároveň 

pevné.

Rozmanité
využitie

Nožnice je možné 
využiť na údržbu 
všetkých druhov 

kríkov 
a okrasných 

drevín. 
Konštrukcia 

lišty umožňuje 
strih vetiev až do 
priemeru 16 mm.
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Záhrada / Nožnice na konáre, náradie

• nožnice na konáre
• dvojčepelové
• max. hrúbka mokrej vetvy: 20 mm
• čepeľ z nerezovej ocele SK5
• vhodné na rýchle strihanie čerstvých konárov

• nožnice na konáre
• dvojčepelové
• max. hrúbka mokrej vetvy: 20 mm
• 2 polohy rozstupu strihu
• vhodné na rýchle strihanie čerstvých konárov

• dĺžka čepele 240 mm
• celková dĺžka: 410 mm
• čepeľ ošetrená proti korózii
• hmotnosť: 380 g
• ochranné puzdro
• možnosť uchytenia na opasok
• vhodné na prerezávanie konárov

• dĺžka čepele 240 mm
• celková dĺžka: 410 mm
• čepeľ ošetrená proti korózii
• hmotnosť: 380 g
• ochranné puzdro
• možnosť uchytenia na opasok
• vhodné na prerezávanie konárov

• teleskopické nožnice
• jednočepelové
• dĺžka nožníc 680–920 mm
• hmotnosť: 1 980 g
• strih vetiev do 50 mm
• oceľové rukoväte
• pogumované držadlá

• teleskopické nožnice
• dĺžka nožníc 680–920 mm
• hmotnosť: 1 980 g
• strih vetiev do 50 mm
• oceľové rukoväte
• pogumované držadlá

• sada 5 ks ručného náradia
• motyčka, vidlička, záhradnícky pazúrik,
• vyrývač korienkov a presádzacia lopatka
• plast so silnými polyamidovými vláknami
• vysoká tepelná odolnosť
• vysoká pevnosť

• sada 4 ks ručného náradia
• lopatka, hrabličky, kultivátor, 

vypichovák buriny
• vysoká odolnosť
• materiál: hliník
• zmäkčená rukoväť

Nožnice na konáre

FZNR 1006
Nožnice na konáre

FZNR 1007
Ručná pílka

FZNR 1310
Teleskopická prerezávacia píla

FZNR 1350

Pákové nožnice na konáre

FZNR 1013
Pákové nožnice na konáre

FZNR 1022
Sada záhradného náradia

FZNR 1101
Sada záhradného náradia

FZNR 1104
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Detailné tvarovanie dekoratívnych ži-
vých plotov či okrasných kríkov a tiež 
dočistovanie po práci s klasickou tráv-
nou kosačkou uľahčia nožnice na trávu 
a kríky. Pomocou noža s obojstranným 
ostrím precízne zastrihnú okraj trávnika. 
Na tvarovanie urastenejších kríkov ale-
bo len kratučkého plotu z málo húžev-
natých rastlín stačí vymeniť nože za liš-
tu pre úpravu okrasných drevín, s ktorou 
prestrihnete vetvy až do hrúbky 1 cm.

Otočná rukoväť umožňuje zvoliť jednu zo šty-
roch pracovných pozícií pre pohodlnú prácu aj 
v horšie dostupných miestach. Medzi voliteľ-
ným príslušenstvom nájdete teleskopickú tyč 
s dĺžkou až 130 cm vybavenú navyše kolies-
kami pre jednoduchšiu prácu postojačky, čo sa 
hodí napr. pri zastrihávaní trávy pozdĺž chod-
níka. Samozrejmosťou je bezpečnostná poist-
ka brániaca náhodnému spusteniu a ochranný 
kryt lišty. Kvalitná Li-Ion batéria AKU nožníc 
nemá pamäťový efekt a netrpia samovybíjaním.

Na prestrihávanie konárov v korune stromu 
je potreba vziať rebrík – práca s reznými ná-
strojmi vo výške ale poskytuje mnohé riziká. Tá 
odpadáva pri použití elektrického teleskopic-
kého prerezávača vetiev. Vďaka rukoväti na-
staviteľnej do dĺžky až 290 cm s ním aj zo zeme 
pohodlne dosiahnete práve až do korún naprí-
klad ovocných stromov. Teleskopický prerezá-
vač FIELDMANN disponuje navyše možnosťou 
nastavenia uhla reznej hlavy, komfort pri pou-
žívaní zvyšuje mäkčený poťah rukoväte alebo 
ramenný popruh.

Úpravy
a tvarovanie

Pri práci 
s nožnicami 

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

a úpravu 
trávnika, druhá 
na tvarovanie 

okrasných drevín.

Všestranné
využitie

Teleskopickú 
rukoväť 

prerezávača je 
možné nastaviť 

až do dĺžky 2,9 m. 
S teleskopickými 

plotovými 
nožnicami 

dosiahnete až do 
výšky 2,5 m.

Nastavenie 
uhla strihu

Aj v tomto prípade je 
možné nastaviť uhol 

strižnej hlavy pre 
efektívne tvarovanie 

a prácu 
v neprístupných 

miestach.

Efektivita
a pohodlie

Vďaka možnosti 
nastavenia uhla 

strižnej alebo 
rezacej hlavy 

dosiahnete aj do 
ťažko prístupných 

miest.
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Záhrada / Nožnice na trávu a kríky, prerezávače stromov

+

+

++

• batéria Li-Ion 3,6 V/1 500 mAh
• doba chodu cca 30 min
• doba nabíjania cca 4 hod
• 2 lišty – ľahká výmena
• lišta na kríky 100 mm
• lišta na trávu 70 mm
• bezpečnostný spínač
• indikátor stavu nabitia batérie
• hmotnosť: 0,60 kg

• príkon elektromotora: 600 W
• lišta a reťaz Fieldmann
• dĺžka lišty 25 cm
• možnosť nastavenia uhla reznej hlavy 3 pozície
• nastavenie teleskopickej rukoväte v rozsahu 2,3–2,9 m
• ramenný popruh súčasťou balenia
• hmotnosť: 3,50 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• olej na stratové mazanie

• príkon elektromotora: 450 W
• dĺžka strižnej lišty 46 cm
• maximálny priemer strihu 16 mm
• nastavenie uhla žacej hlavy 8 pozícií
• nastavenie teleskopickej rukoväte v rozmedzí 

1,9 – 2,5 m
• ramenný popruh súčasťou balenia
• hmotnosť: 3,70 kg

• vymeniteľná Li-lon batéria 3,6 V/1 300 mAh
• otočná hlava so 4 pozíciami
• lišta na trávu 80 mm
• lišta na kríky 110 mm
• indikátor stavu batérie
• hmotnosť: 0,60 kg
• variant FZN 4102-AT obsahuje navyše 

teleskopickú rukoväť (130 cm)
• hmotnosť 1,00 kg

Akumulátorové nožnice na trávu a kríky

FZN 4000-A
Teleskopický prerezávač konárov

FZP 6005-E
Teleskopické plotové nožnice

FZN 6005-E
Akumulátorové nožnice na trávu a kríky

FZN 4101-A/4102-AT

V ponuke tiež 
akumulátorové 
varianty v rámci 

programu 
FAST POWER 20 V,

str. 4-7 + varianta: 
FZN 4102-AT

++
varianta: 

FZN 4101-A

jednoramenný 
popruh

Teleskopické plotové nožnice
jednoramenný jednoramenný 

popruh
jednoramenný 
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 a štiepkovače
Kam s odpadom po prereze stromu alebo po príprave palivového 
dreva? Čerstvé vetvy sa zle pália, v niektorých oblastiach takú 
likvidáciu ani nedovoľuje miestna vyhláška. Sušiť ich v kúte 
záhrady tiež nie je ideálne a pokiaľ nevlastníte auto s prívesom, 
odvoz do zberných dvorov môže byť zase technicky náročný. 
S likvidáciou ľahko pomôžu záhradné drviče a štiepkovače, 
ktoré navyše umožnia odpad ďalej efektívne využiť.

Elektrické drviče FIELDMANN spracujú vetvy kríku a stromu, ktoré pomo-
cou rotujúcich nožov rozdrví na malé kúsky. Vzniknutú drť, ktorá je zachy-
távaná do plastového boxu alebo látkového vaku, je možné kompostovať 
alebo využiť ako mulč na záhonoch, kde chcete zamedziť rastu buriny.

Kúsky, ktoré z vetiev vytvorí štiepkovač, možno tiež použiť ako mulč, ale po 
preschnutí sa hodia aj na podpaľovanie do kachlí alebo kotla. Vetve totiž ne-
drvia, ale pomocou pomaly sa otáčajúceho ozubeného valca láme na väčšie 
štiepky, ktoré sú zachytávané v plastovom boxe. Štiepkovač FIELDMANN
zvládne spracovať konáre až do priemeru 44 mm, disponuje funkciou samo-
vťahovania, spätným chodom a ochranou proti preťaženiu.

Dvojnožový 
systém

Zaisťuje dokonalé 
rozdrvenie 

odpadu, ktorý 
nie je nutné iba 
kompostovať. 

Možno ho využiť 
aj ako mulč 

zabraňujúci rastu 
buriny.

Systém 
rezného valca
Materiál je drvený 
pomocou pomaly 

sa otáčajúceho 
rezného valca. 

Vznikajúca štiepka 
je väčšia a po 

vyschnutí je možné 
ňou aj kúriť.

Široké vstupné 
otvory

Záhradné drviče 
Fieldmann si 

poradia s konármi 
až do priemeru

45 mm.

Práca bez 
upratovania
Súčasťou drviča 

je aj objemný box, 
prípadne vrece, 

do ktorého sa drť 
zachytáva.
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Záhrada / Drviče a štiepkovače

• drviaci systém: 2 nože
• príkon: 2400 W
• 2 rotujúce nože
• ochrana proti preťaženiu
• max. priemer drvenia: 40 mm
• počet otáčok: 4500 ot/min
• široký otvor zásobníka
• hmotnosť: 14 kg

• príkon elektromotora: 2 500 W
• nožový systém drvenia – 2 nože
• drvenie odpadu až do priemeru 40 mm
• ochrana proti preťaženiu
• pevná oceľová konštrukcia s kolieskami pre 

jednoduché premiestnenie
• box s objemom 50 l s bezpečnostnou 

poistkou pre ľahkú manipuláciu s rozdrveným 
materiálom

• hmotnosť: 14,1 kg

• príkon elektromotora: 2 800 W
• drvenie pomocou ozubeného valca
• box na drť s objemom 60 l
• drvenie záhradného odpadu do priemeru 44 mm
• ochrana proti preťaženiu a spätný chod
• robustná oceľová konštrukcia s kolieskami 

uľahčujúcimi manipuláciu
• hmotnosť: 19,4 kg

Elektrický drvič

FZD 4010-E
Elektrický drvič

FZD 4020-E
Elektrický štiepkovač

FZD 5015-E
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Zahradné vysávače
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Primárne využitie nachádza záhradný 
fukár, resp. vysávač pri upratovaní je-
senného lístia. Pomocou silného prúdu 
vzduchu nafúka opadané listy na jedno 
miesto, vyfúka ich aj z ťažko dostupných 
miest a ušetrí tak hodiny namáhavej 
práce s hrabľami.

Pri zaradení spätného chodu, ku ktorému stačí 
jediný pohyb páčkou, funguje ako vysávač. Lístie 
z nafúkanej hromady nasaje do pripevneného 
vaku, cestou ich rozdrví, a pripraví tak ideálny ma-
teriál na kompost. Záhradný fukár sa ale uplatní aj 
inde v okolí domu – ľahko s ním upracete prachový 
sneh alebo vyfúkate z dvora piliny po rezaní dreva.

Fukáre a vysávače FIELDMANN dosahujú rých-
losť prúdenia vzduchu 250 km/h, vyššie mo-
dely 270 až 300 km/h! Ďalej disponujú prak-
tickými objemnými zbernými vakmi, ktoré sa 
k telu prístroja pripájajú jednoduchým pohybom. 
Plynulá regulácia výkonu sa hodí napríklad v situ-
ácii, keď potrebujete zo záhona vysať lístie, ale už 
nie starostlivo rozprestretý mulč. Pre ľahšiu mani-
puláciu sú fukáre FIELDMANN opatrené vodiacim 
kolieskom a ramenným popruhom.

Páka 
prepínania 

chodu
Jedným pohybom 

páky zmeníte 
režim z vysávania 

na fúkanie 
a naopak. Pri 

zmene nie je nutné 
meniť hubicu 

vysávača.

Plynulá
regulácia

výkonu
Plynulú reguláciu 
výkonu využijete 

najmä pri 
upratovaní miest, 
ktoré sú pokryté 

mulčovacou kôrou 
alebo jarčekom. 

Výkon jednoducho 
nastavíte tak, aby 
ste vysali alebo 

odfúkli iba opadané 
lístie.

Pracovné 
režimy

Vysávač umožňuje 
lístie alebo iné 

nečistoty vysávať 
alebo nafúkať 
na hromadu. V 

režime vysávania 
je navyše odpad 
minimalizovaný 

drvením.

Páka 
prepínania 

chodu
Jedným pohybom 

páky zmeníte 
režim z vysávania 

na fúkanie 
a naopak. Pri 
zmene nie je 
nutné meniť 

hubicu vysávača.



35
www.fieldmann.sk

Záhrada / Záhradné vysávače a fukáre

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácie výkonu
• príkon elektromotora: 3 000 W
• soft štart – plynulý rozbeh motora
• 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
• rýchlosť prúdenia vzduchu 100 až 270 km/h
• výkon sania až 13 m3/min.
• pomer drvenia odpadu 10:1
• objem zberného vaku 45 l
• vodiace koliesko
• ramenný popruh súčasťou dodávky
• hmotnosť: 3,5 kg
• oceľový drvič

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácie výkonu
• príkon elektromotora: 3 000 W
• soft štart – plynulý rozbeh motora
• 3 funkcie – fúkanie, vysávanie, drvenie
• rýchlosť prúdenia vzduchu 100 až 300 km/h
• výkon sania až 16 m3/min.
• pomer drvenia odpadu 15:1
• objem zberného vaku 45 l
• vodiace koliesko
• ramenný popruh súčasťou dodávky
• hmotnosť: 3,7 kg
• oceľový drvič
• výsuvné hrabličky a teleskopická hubica
• ľahký prístup do pracovného priestoru

Elektrický záhradný vysávač

FZF 4030-E
Elektrický záhradný vysávač

FZF 4050-E

V ponuke tiež 
akumulátorový 

fukár v rámci 
programu 

FAST POWER 20 V,
str. 4-7

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

oceľový
drvič

oceľový
drvič
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Záhrada / Ponorné čerpadlá, čerpadlá na vodu

Ponorné čerpadlá, 
čerpadlá na vodu

• záhradná vodáreň 
s príkonom 800 W

• maximálny výtlak 40 m
• maximálne dopravované

množstvo 3 200 l/hod
• maximálny tlak 3,0 bar
• maximálna hĺbka čerpania 8 m
• objem nádrže 20 l
• možnosť pripojenia FVC 9010

• záhradná vodáreň s príkonom 1 000 W 
• maximálny výtlak 44 m
• maximálne dopravované množstvo 3 500 l/hod 
• maximálny tlak 3,0 bar
• maximálna hĺbka čerpania 8 m • objem nádrže 25 l
• možnosť pripojenia FVC 9010

Záhradná vodáreň

FVC 8550-EC

36
pre váš dom a záhradu

• záhradná vodáreň s príkonom 1 000 W 
• maximálny výtlak 44 m
• maximálne dopravované množstvo 3 500 l/hod 
• maximálny tlak 3,0 bar
• maximálna hĺbka čerpania 8 m • objem nádrže 25 l
• možnosť pripojenia FVC 9010

Záhradná vodáreň

FVC 8550-EC

všetko pre váš dom a záhradu

maximálna hĺbka čerpania 8 m

možnosť pripojenia FVC 9010

pre váš dom a záhradu

Hospodárenie s vodou a na záhrade najmä s vodou dažďo-
vou je silným trendom posledných rokov. Ideálnym rieše-
ním sú podzemné nádrže, staršie alebo skoro zabudnuté 
studne, ale aj nadzemné veľkoobjemové nádoby, sudy.

Z nich je nutné vodu dostať do zavlažovacích systémov, záhradných spŕch, 
bazénu atď. FIELDMANN ponúka široký sortiment špeciálnych zariadení pre 
tieto účely počnúc čerpadlami na čistú vodu alebo kalovými na odčerpanie 
zatopených pivníc, septiku alebo záhradných jazierok cez univerzálnu zá-
hradnú hadicu a sudové čerpadlá až po domáce vodárne. Všetky produkty 
z tejto kategórie sú vybavené plavákom zaisťujúcim automatické zopnutie 
a pri poklese hladiny kvapaliny na minimálnu úroveň aj vypnutie zariadenia.

Záhradná vodáreň

FVC 8510-EC

Integrovaný 
plavák

Táto konštrukcia 
umožňuje 

čerpadlu pracovať 
v automatickom 

režime v hĺbkach 
iba 5 cm.

Tlakový spínač
Domáce vodárne 

osadzujeme 
kvalitným tlakovým 

spínačom.

Sacia hadica
na vodu

Sacia hadica s 
dĺžkou 7 m určená 
aj pre FVC 8010, 

8020, 8510 
a 8550.

Jednoduché 
pripojenie

Sudové čerpadlo 
FVC 3002 

je vybavené 
rýchlospojkou 
a ventilom pre 

ľahké pripojenie 
záhradnej hadice.
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Záhrada / Ponorné čerpadlá, čerpadlá na vodu

• ponorné kalové čerpadlo
s odolným nerezovým
telom

• príkon elektromotora:
900 W

• maximálny výtlak 10 m
• maximálny ponor 10 m
• maximálne dopravované

množstvo vody 
14 500 l/hod

• maximálna veľkosť
pevných prímesí 25 mm

• možnosť pripojenia
1” alebo 2” hadica

• vnútorný priemer 
12,5 mm

• vonkajší priemer 18 mm

• plavákové čerpadlo
príkonom 250 W

• maximálny výtlak 6 m
• maximálna hĺbka ponore-

nia 5 m
• maximálne dopravované

množstvo vody 5 000 l/hod
• maximálna veľkosť

pevných prímesí 5 mm
• možnosť pripojenia

1” alebo 2” hadica

• univerzálne čerpadlo
s príkonom 400 W

• maximálny výtlak 5 m
• maximálna hĺbka

ponorenia 5 m
• maximálne dopravované

množstvo vody 7 500 
l/hod

• maximálna veľkosť
pevných prímesí 35 mm

• možnosť pripojenia
1” alebo 2” hadica

• príkon elektromotora: 750 W
• max. prietok: 14 000 l/h
• max. hĺbka ponoru: 7 m
• max. výtlak: 8 m
• max. tlak: 0,8 bar
• automatická prevádzka

v malých priestoroch
• zvyšková hladina

v automatickej prevádzke 5 cm
• zvyšková hladina v manuálnej

prevádzke 1 mm
• maximálna veľkosť

pevných prímesí 16 mm
• možnosť pripojenia

1” alebo 2” hadica

• príkon: 250 W
• maximálny prietok 2 000 l/h
• maximálna hĺbka

ponoru 7 m
• maximálny výtlak 9 m
• maximálna veľkosť

pevných prímesí 3 mm
• dĺžka prívodného

kábla 10 m
• plavákový spínač

• typ motora: 2-taktný jednovalec 52 cm3

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

• výkonné čerpadlo s príkonom 600/800 W
• maximálny výtlak 35/40 m
• maximálna hĺbka čerpania 7/8 m
• maximálne dopravované množstvo vody

2 800/3 200 l/h
• dĺžka prívodného kábla 1,2 m
• možnosť pripojenia FVC 9010

Čerpadlo
na kalovú vodu
FVC 4002- EK

Čerpadlo
na čistú vodu
FVC 2001- EC

Čerpadlo
na kalovú vodu
FVC 2003- EK

Čerpadlo
s integrovaným plavákom
FVC 5015-EK

Čerpadlo do suda
FVC 3002- ED

Záhradné benzínové čerpadlo
FVC 6010-B

Záhradné čerpadlo
FVC 8010/8020-EC

Model Príkon Maximálny
prietok

Maximálny
výtlak

Maximálna
hĺbka ponoru/

čerpania

Maximálna
teplota média

Maximálna veľkosť
pevných prímesí

Dĺžka prívodného
kábla

Objem 
nádrže

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

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

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

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

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

FVC 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 príkonom 750 W

• maximálny výtlak 8 m
• maximálna hĺbka

ponoru 8 m
• maximálne dopravované

množstvo vody 12 000 
l/hod

• maximálna veľkosť
pevných prímesí 35 mm

• možnosť pripojenia 
1” alebo 2” hadica

Čerpadlo
na kalovú vodu
FVC 4001-EK

ČerpadloČerpadlo
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Záhrada / Zavlažovacie príslušenstvo

Hadicové navijaky, 
zavlažovacie pištole
a záhradné hadice

• kompatibilný s kon-
covkou

• 1/2”, 13 mm
• dĺžka 450 mm
• 8 pozícií
• jednoduchá regulácia

prietoku

Zavlažovacia
pištoľ
FZH 9007

všetko pre váš dom a záhradu
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Aby ste pred každým zalievaním nemuseli záhradnú 
hadicu zložito rozpletať, oplatí sa zaobstarať si navijak. 
Hadicu vďaka nemu ľahko a rýchlo rozviniete aj zviniete. 
Používaním navijaku navyše predĺžite životnosť hadice.

Ak váhate, či zvoliť navijak na stenu alebo voľne stojaci model, je ideál-
nou voľbou univerzálna novinka FIELDMANN FZH 1021. Tá sa hodí pre 
oba varianty použitia. FIELDMANN ponúka aj vysoko kvalitné záhrad-
né hadice, ktoré zaistia dobrú službu pri dlhej životnosti. Sú odolné voči 
UV žiareniu a majú vysokú teplotnú stálosť. Zároveň sú pružné, odo-
lávajú mechanickému tlaku, prekrúteniu alebo zalomeniu. Trojvrstvové 
aj päťvrstvové hadice neprepúšťajú svetlo, ktoré podnecuje tvorbu rias 
v hadici. Sortiment zahŕňa aj príslušenstvo, najmä rôzne zavlažovacie 
pištole a koncovky. 

Pevné 
do ruky

Ovládacie prvky
záhradných
navijakov sú

vyrobené
z odolných
materiálov.

Presné
dávkovanie

Ani kvapka navyše.
Zavlažovacie 

pištole
majú až

10 druhov vodných
prúdov.

Jednoduchá
manipulácia

Záhradné navijaky
sme vybavili

kolieskami pre
ľahší pohyb po
Vašej záhrade.

Automatický 
navijak

Typ FZH 1220
je vybavená

samonavíjacím
systémom pre
ľahšiu prácu

so zavlažovacou
hadicou.
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Záhrada / Zavlažovacie príslušenstvo

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

od -5 °C do +65 °C
• prevádzkový tlak 

10 barov
• tlak pri roztrhnutí:

30 barov
• vnútorný priemer

12,5 mm
• vonkajší priemer 

18 mm

• dĺžka hadice: 20 m
• (výstup) + 2 m (vstup)
• priemer hadice:
• adaptér: 3/4” BSP
• prevádzková teplota:
• od -5 do + 45 °C
• prevádzkový tlak 

8 barov
• tlak pri roztrhnutí:

24 barov

• je možné použiť 
hadicu v dĺžke až 60 m

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

• je možné použiť 
hadicu v dĺžke až 45 m

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

• dĺžka hadice: 20 m
• (výstup) + 2 m (vstup)
• priemer hadice: 1/2”
• adaptér: 1/2” a 3/4”
• prevádzkový tlak 

8 barov
• tlak pri roztrhnutí: 

24 barov
• prevádzková teplota: 

-5 do + 45 °C

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

od -5 °C do +65 °C
• prevádzkový tlak 

10 barov
• tlak pri roztrhnutí:

30 barov
• vnútorný priemer

12,5 mm
• vonkajší priemer 

18 mm

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

od -5 °C do +65 °C
• prevádzkový tlak 

8 barov
• tlak pri roztrhnutí:

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

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

od -5 °C do +65 °C
• prevádzkový tlak 6 barov
• tlak pri roztrhnutí:

18 barov
• vnútorný priemer 

25 mm
• vonkajší priemer 

30 mm
• vhodné k FVC 2001,

FVC 2003, FVC 4001,
FVC 4002, FVC 5010

• kompatibilný 
s hadicou  1/2”

• 3× koncovka - samica
• 1× koncovka stop
• – samica
• adaptér 1/2“ a 3/4“
• variabilná 

zavlažovacia pištoľ

• kompatibilný 
s hadicou 1/2”

• 3× koncovka - samica
• 1× koncovka stop
• – samica
• adaptér 1/2“ a 3/4“
• zavlažovacia pištoľ
• 8 pozícií

• kompatibilný 
s hadicou 3/4”

• 3× koncovka – samica
• 1× koncovka stop
• – samica
• adaptér 1/2“ a 3/4“
• variabilná 

zavlažovacia pištoľ

• kompatibilný
s koncovkou 1/2”

• 13 mm
• 10 pozícií
•  jednoduchá regulácia

prietoku

Zavlažovacia
hadica
FZH 9130

Záhradný navijak
FZH 1220

Záhradný navijak
FZH 1160

Záhradný navijak
FZH 1146

Záhradný navijak
FZH 1221

Zavlažovacia
hadica
FZH 9150

Zavlažovacia
hadica
FZH 9120

Zavlažovacia
hadica
FZH 9115

Súprava 
koncoviek 1/2“
FZH 9006

Zavlažovací 
set
ZH 9005

Súprava 
koncoviek 3/4“
FZH 9008

Zavlažovacia
pištoľ
FZH 9004

• dĺžka hadice: 20 m
• (výstup) + 2 m (vstup)
• priemer hadice: 1/2”
• adaptér: 1/2” a 3/4”
• prevádzkový tlak 

hadicu v dĺžke až 45 m
odolnosť voči korózii
jednoduchá montáž
ľahká konštrukcia
pohodlné prenášanie
úsporné skladovanie

8 barov
• tlak pri roztrhnutí: 

Záhradný navijak Záhradný navijak
FZH 1221

www.fieldmann.sk

• dĺžka hadice: 20 m
• (výstup) + 2 m (vstup)
• priemer hadice:
• adaptér: 3/4” BSP
• prevádzková teplota:
• od -5 do + 45 °C
• prevádzkový tlak 

8 barov
• tlak pri roztrhnutí:

24 barov

dĺžka hadice: 20 m
(výstup) + 2 m (vstup)
priemer hadice: 1/2”
adaptér: 1/2” a 3/4”
prevádzkový tlak 

tlak pri roztrhnutí: 

prevádzková teplota: 

Záhradný navijak
FZH 1220

Záhradný navijak

• je možné použiť 
hadicu v dĺžke až 60 m

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

Záhradný navijak
FZH 1160

hadicu v dĺžke až 60 m
odolnosť proti korózii
jednoduchá montáž

pohodlné prenášanie
úsporné skladovanie

• je možné použiť 
hadicu v dĺžke až 45 m

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

Záhradný navijak Záhradný navijak
FZH 1146
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Vysokotlakové 
umývačky

Záhrada / Vysokotlakové umývačky

Navijak
na hadicu

Veľkou výhodou 
navijaku na 

hadicu je úspora 
priestoru. Hadica 
zároveň zostáva 
stále súčasťou 

stroja, takže 
nemôže dôjsť k 
jej strate alebo 

prípadnému 
mechanickému 

poškodeniu.

Šampónovanie
Súčasťou procesu 

kvalitného 
umývania je 

zaručene možnosť 
šampónovania. 

To je 
u vysokotlakových 

umývačiek 
Fieldmann 

možné pomocou 
integrovanej či 

externej nádobky 
na šampón.

Kolieska
Pri práci je 
nutné mať 

vždy optimálne 
pohodlie. 

Kolieska na 
vysokotlakových 

umývačkách 
Fieldmann zaručia 
maximálny komfort 
pri manipulácii so 

strojom.

Rychlospojka
Ideálne pre 

rýchlu výmenu 
variabilnej 

trysky s turbo 
tryskou. Výhodou 

je jednoduchá 
manipulácia aj 

s vlhkou dlaňou.

40

Tlakové umývačky sú vítaným pomocníkom, ktorý si nájde 
uplatnenie v najrôznejších situáciách nielen pri dome a na 
záhrade, ale dnes už aj na cestách. V dielňach alebo garážach 
sa postarajú o čistotu auta, a to aj v horšie dostupných partiách 
karosérie, v okolí domu zbaví nečistôt plot, záhradný nábytok, 
zámkovú dlažbu, terasu aj fasádu, na cestách s nimi umyjete 
zablatený bicykel, loď či karavan…

Poradí si pritom aj s veľmi zašlou špinou, ktorú odstráni pomocou silného,   pres-
ne miereného prúdu vody. Vysokotlakové umývačky FIELDMANN vrátane toh-
toročných nových výkonných modelov, ponúkajú skvelý výkon a nízku spotre-
bu vody. Tá je v porovnaní s bežným umývaním menšia až o niekoľko desiatok 
percent. Praktická je taktiež striekacia pištoľ s variabilnými tryskami.

všetko pre váš dom a záhradu

Kolieska
Pri práci je 
nutné mať 

vždy optimálne 
pohodlie. 

Kolieska na 
vysokotlakových 

umývačkách 
Fieldmann zaručia 
maximálny komfort 
pri manipulácii so 

strojom.

Tlakové umývačky sú vítaným pomocníkom, ktorý si nájde Tlakové umývačky sú vítaným pomocníkom, ktorý si nájde 
uplatnenie v najrôznejších situáciách nielen pri dome a na 
záhrade, ale dnes už aj na cestách. V dielňach alebo garážach 
sa postarajú o čistotu auta, a to aj v horšie dostupných partiách 
karosérie, v okolí domu zbaví nečistôt plot, záhradný nábytok, 
zámkovú dlažbu, terasu aj fasádu, na cestách s nimi umyjete 
zablatený bicykel, loď či karavan…

Poradí si pritom aj s veľmi zašlou špinou, ktorú odstráni pomocou silného,   pres-
ne miereného prúdu vody. Vysokotlakové umývačky 
toročných nových výkonných modelov, ponúkajú skvelý výkon a nízku spotre-
bu vody. Tá je v porovnaní s bežným umývaním menšia až o niekoľko desiatok 
percent. Praktická je taktiež striekacia pištoľ s variabilnými tryskami.percent. Praktická je taktiež striekacia pištoľ s variabilnými tryskami.
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Záhrada / Vysokotlakové umývačky

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

•  napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
•  príkon: 1 600 W
•  maximálny tlak: 130 barov
•  maximálny prietok: 420 l/hod.
•  prívodný kábel: 5 m
•  dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
•  striekacia pištoľ s variabilnou tryskou
•  integrovaná nádobka na šampón
•  kolieska

•  napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
•  príkon: 1 650 W
•  max. tlak: 135 barov
•  max. prietok: 420 l/hod.
•  prívodný kábel: 5 m
•  dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
•  striekacia pištoľ s variabilnou tryskou
•  turbo tryska
•  kefka na auto
•  čistič plôch
•  kolieska
•  prípojná nádobka na šampón

•  napätie/kmitočet: 230 V/50 Hz
•  príkon: 2 200 W
•  max. tlak: 165 barov
•  max. prietok: 450 l/hod.
•  prívodný kábel: 5 m
•  dĺžka vysokotlakovej hadice: 5 m
•  striekacia pištoľ s variabilnou tryskou
•  turbo tryska
•  kefka na auto
•  čistič plôch
•  kolieska
•  prípojná nádobka na šampón

Vysokotlaková umývačka

FDW 201402-E
Vysokotlaková umývačka

FDW 201602-E
Vysokotlaková umývačka

FDW 201650-E
Vysokotlaková umývačka

FDW 202205-E

V ponuke tiež 
akumulátorová 

tlaková umývačka  
v rámci programu  

FAST POWER 20 V, 
str. 4-7

novinka novinka
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Záhrada / Elektrocentrály

Elektrocentrály

• motor OHV, 54 cm3

• maximálny výkon 1 000 W
• stály výkon 900 W
• invertorová technológia
• regulácia el. výstupu
• výstupy: 1× ~230 V/50 Hz,
• 1× =12 V, 1× USB
• objem nádrže 3 l
• prevádzková doba na nádrž 

až 8,5 h
• hmotnosť: 15 kg

• motor OHV, 80 cm3

• maximálny výkon 1 800 W
• stály výkon 1 600 W
• invertorová technológia
• regulácia el. výstupu
• výstupy: 1× ~230 V/50 Hz,
• 1× =12 V, 1× USB
• objem nádrže 4,5 l
• prevádzková doba na nádrž 

až 6 h
• hmotnosť: 21 kg

Benzínový generátor

FZI 4010-Bi
Benzínový generátor

FZI 4020-Bi

Konektivita
Naše generátory sú 
pripravené na vaše smart 
telefóny a iné zariadenia 
vďaka konektoru USB.

Kontrola stavu oleja
Vďaka presnej indikácii 
stavu oleje vždy spoznáte 
kedy ho treba doliať.

Ekonomický režim
Generátory FIELDMANN
sú vybavené systémom 
Economy, vďaka ktorému 
šetríme palivo aj životné 
prostredie.

Výstup 12/220 V
Generátory FIELDMANN
sú vybavené výstupmi 
ako 12 V, tak 220 V. Je 
len na Vás, aký pripojíte 
spotrebič.

» NÍZKA HMOTNOSŤ

» NÍZKA SPOTREBA

» NÍZKA HLUČNOSŤ
»  IDEÁLNE PRE ELEKTRONICKÉ 

ZARIADENIE (PC/TV)

HLAVNÉ VÝHODY 
INVERTOROVÝCH
ELEKTROCENTRÁL:

RÁMOVÁ

INVERTOROVÁ
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• motor OHV, 80 cm
• maximálny výkon 1 800 W
• stály výkon 1 600 W
• invertorová technológia
• regulácia el. výstupu
• výstupy: 1× ~230 V/50 Hz,
• 1× =12 V, 1× USB
• objem nádrže 4,5 l
• prevádzková doba na nádrž 

až 6 h
• hmotnosť: 21 kg

Benzínový generátor

FZI 4020-Bi

IDEÁLNE PRE ELEKTRONICKÉ 

Hodí sa všade tam, kde nie je v dosahu zdroj 
elektrickej energie alebo kde hrozia jej častej-
šie výpadky, napr. pri nepriazni počasia. Pre-
nosné benzínové generátory FIELDMANN 
ponúknu v týchto situáciách vítanú pomoc.

Vďaka nim môžete na zatiaľ pozemku bez elektriny používať 
elektrické náradie, ale tiež napríklad pri kempovaní, v karavane 
alebo na lodi sprevádzkovať osvetlenie, kompresor alebo elek-
trický varič. Keď vypadne prúd, generátor pomôže aj zachrániť 
potraviny uložené v mrazničke a zaistiť bezproblémový chod 
elektrického kúrenia a počítača. O citlivú elektroniku, akú sú 
práve počítače alebo televízie, sa nemusíte báť. Vďaka inverto-
rovej technológiu poskytujú generátory FIELDMANN stabilné 
napätie. Vynikajú tiež nízkou hmotnosťou, vďaka ktorej ich ľah-
ko premiestnite, nízkou spotrebou a tichou prevádzkou.
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Kultivátory

Záhrada / Kultivátory

2×

• príkon elektromotora:
1 500 W

• pracovný záber
35/45 cm

• oceľové prevody
• 6 oceľových nožov
• priemer noža 21 cm
• sklopné madlo
• podperné transportné

kolieska
• hmotnosť: 12 kg
• možnosť pridania
• ďalších dvoch nožov

• motor: OHV, 139 cc,
2,2 kW

• pracovný záber:
36 cm

• priemer nožov: 26 cm
• bezpečnostný 

oceľový
• kryt noža
• sklopné transportné

koliesko
• hmotnosť: 31 kg

• príkon elektromotora:
1 200 W

• pracovný záber 40 cm
• hliníková prevodová
• skriňa
• oceľové prevody
• 6 oceľových nožov
• priemer noža 20 cm
• sklopné madlo
• podperné transportné
• kolieska
• hmotnosť: 11 kg

• príkon elektromotora:
750 W

• pracovný záber 32 cm
• hliníková prevodová
• skriňa
• oceľové prevody
• 4 oceľové nože
• priemer noža 20 cm
• sklopné madlo
• hmotnosť: 8 kg

• motor: OHV, 139 cc,
2,2 kW

• pracovný záber:
36/59 cm

• priemer nožov: 26 cm
• bezpečnostný 

oceľový
• kryt noža
• sklopné transportné

koliesko
• hmotnosť: 34 kg
• možnosť pridania
• ďalších dvoch nožov

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 Príkon/výkon Pracovný
záber Počet nožov Priemer nožov Sklopné madlo Oporná

kolieska Hmotnosť

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

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

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

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

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

2×

S motyčkou sa môžete pustiť maximálne na malý zá-
hon. Ak sa chystáte skypriť väčšie plochy, využite kul-
tivátor s pohonom. FIELDMANN ponúka elektrické aj 
benzínové kultivátory, ktoré pomocou rotujúcich nožov 
pôdu skypria a prevzdušnia, rozmelie stvrdnuté hrudy 
i mačiny, na povrch vynesú kamene a burinu a zároveň 
do pôdy zapravia kompost, hnojivo alebo sadivo.

Elektrické kultivátory sú ideálne na stredne veľké záhony v dosa-
hu elektrickej zásuvky, sú ľahké a dobre sa s nimi manipuluje. Níz-
ka hlučnosť a nulové emisie z nich robia skvelých pomocníkov aj pri 
príprave pôdy v uzavretých priestoroch skleníka. Benzínový stroj 
ponúka zase iné výhody, najmä možnosť pracovať na veľkých plo-
chách bez obmedzenia dostupnosťou zdroja elektriny.
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Záhrada / Mazivá, postrek, upratovanie

• olej určený na miešanie palivovej
zmesi pre dvojtaktné motory

• zaisťuje čistotu motora
a znižuje tak jeho opotrebenie

• zabraňuje poškodeniu sviečok
• vhodný pre záhradnú techniku
• objem balenia 0,6 l

• obsah nádoby 1,6 litra
• 2× PVC hadička

– priemer 8 mm a dĺžka 1 m
– priemer 10 mm a dĺžka 1,3 m

• lievik
• použiteľné aj pre všetky
• typy palív

• obsah nádoby 2 litre
• kovová tryska s reguláciou 

rozstreku
• pretlakový ventil
• spínač s možnosťou zaistenia 

po spustení

• obsah nádoby 5 litrov
• kovová tryska s reguláciou roz-

streku + nastavením polohy
• pretlakový ventil
• ramenný popruh
• max. tlak 2,5 barov

• praktický vozík s využitím na kaž-
dej záhrade alebo v okolí domu

• stabilná konštrukcia a ľahká
manipulácia

• vymeniteľný plastový vak
s objemom 80 l

• nosnosť vozíka 25 kg

• určený na mazanie štvortaktných
benzínových motorov

• zachováva si výborné vlastnosti
aj pri nízkych teplotách

• vhodný na celoročné použitie
• viskozitná trieda SAE 10W-30
• vhodný pre záhradnú techniku
• objem balenia 0,6 l

• olej na mazanie štvortaktných
benzínových motorov

• vysoká termo-oxidačná
stabilita

• viskozitná trieda SAE 15W-40
• vhodný pre záhradnú techniku
• objem balenia 1,0 l

• olej určený na mazanie reťaze
reťazových píl

• vhodný na celoročné použitie
v benzínových aj elektrických 
pílach

• znižuje teplotu trenia a zmierňuje
opotrebenie reťaze a lišty

• integrovaný lievik pre pohodlné
nalievanie

• objem balenia 0,6 l

Motorový olej
MOL Dynamic 
Garden 2T

Odsávačka oleja
FZR 9050

Ručný postrekovač
FZO 8050

Ručný postrekovač
FZO 8060

Záhradný vozík
FZO 4001

Motorový olej
MOL Dynamic 
Garden 4T

Motorový olej
MOL Essence

Olej na stratové mazanie
MOL Dynamic Forest
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Záhrada / Ochranné pomôcky, nástroje

• dlaňová časť z jemnej kozinky
• prstová časť z jemnej kozinky
• vrchná časť elastická syntetická

tkanina
• opasok na suchý zips na uchyte-

nie na zápästie
•  veľkosť 10“(XL)

• zosilnená výstelka dlane za 
účelom tlmenia vibrácií

• spodná dlaňová časť vyrobená zo
syntetickej kože

• horná časť vyrobená z pružnej
a priedušnej syntetickej tkaniny

• zaisťovací pásik na zápästie
zabraňuje skĺznutiu

• veľkosť 10“(XL) / 11“(XXL)

• rozložený rozmer 82 cm
• zložený rozmer 66 cm
• hliníková lopata 

s eloxovaným povrchom 
s rozmerom: 22 × 28 cm

• ergonomické držadlo pre
ľahšiu manipuláciu

• max. odporúčaná váha 15 kg
• bezpečnostné zámky proti

samovoľnému zloženiu
• hmotnosť: 0,6 kg

• hrúbka ocele 1,5 mm
• oceľová rukoväť
• rozložený rozmer 57 cm
• zložený rozmer 23,5 cm
• max. odporúčaná váha 23 kg
• hmotnosť: 0,99 kg
• šírka lopaty 15 cm
• súčasť balenia: prenosná taška

• objem zásobníka 25 l / 50 kg
• nastavenie dávkovania 

– 32 pozícií
• šírka rozhodu až 3 m
• sklopné madlo
• pneumatické kolesá
• hmotnosť: 6,3 kg

• spodná časť vyrobená zo 
syntetickej kože

• vrchná časť z pružného neoprénu
• pútko pre ľahké navliekanie
• zaistenie proti skĺznutiu pomocou 

pásku so suchým zipsom
• veľkosť 10“/XL

• spodná časť vyrobená
z pravej kože

• vrchná časť z prémiového neoprénu
• pútko pre ľahké navliekanie
• veľkosť 10“(XL)

• spodná časť vyrobená zo
syntetickej kože

• vrchná časť z pružného
SPANDEX materiálu

• elastický materiál na zápästie
proti skĺznutiu

• veľkosť 8“(S)

• spodná časť vyrobená zo
syntetickej kože

• vrchná časť z pružného
SPANDEX materiálu

• elastický materiál na zápästie
proti skĺznutiu

• veľkosť 8“(S)

Pracovné rukavice
FZO 5010

Pracovné rukavice
FZO 6010/6011

Hliníková skladacia lopatka
FPL 4002

Záhradný rozmetávač
FZO 4030

Pracovné rukavice
FZO 7010

Pracovné rukavice
FZO 7011

Pracovné dámske 
rukavice
FZO 2111

Pracovné dámske 
rukavice
FZO 2110

Oceľová
skladacia lopatka
FPL 4001

Hliníková skladacia lopatka

rozložený rozmer 82 cm
zložený rozmer 66 cm
hliníková lopata 
s eloxovaným povrchom 
s rozmerom: 22 × 28 cm
ergonomické držadlo pre
ľahšiu manipuláciu
max. odporúčaná váha 15 kg
bezpečnostné zámky proti
samovoľnému zloženiu
hmotnosť: 0,6 kg

FPL 4002
• rozložený rozmer 82 cm
• zložený rozmer 66 cm
• hliníková lopata 

s eloxovaným povrchom 
s rozmerom: 22 × 28 cm

• ergonomické držadlo pre
ľahšiu manipuláciu

• max. odporúčaná váha 15 kg
• bezpečnostné zámky proti

samovoľnému zloženiu
• hmotnosť: 0,6 kg

Hliníková skladacia lopatka
FPL 4002

novinka novinka novinka

oceľová rukoväť
rozložený rozmer 57 cm
zložený rozmer 23,5 cm
max. odporúčaná váha 23 kg
hmotnosť: 0,99 kg

• 

• hrúbka ocele 1,5 mm
• oceľová rukoväť
• rozložený rozmer 57 cm
• zložený rozmer 23,5 cm
• max. odporúčaná váha 23 kg
• hmotnosť: 0,99 kg
• 

Oceľová
skladacia lopatka
FPL 4001
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Záhrada / Záhradný nábytok

POŤAHY V BIELEJ FARBE
SÚČASŤ BALENIA

FARBA
PODSEDÁKOV

• praktická zostava nábytku využiteľná nielen na balkónoch
• stoličky aj stolík je možné ľahko zložiť a pohodlne uskladniť
• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
• odolné proti poveternostným vplyvom
• zostava obsahuje aj vankúšiky a opierky na stoličky

• väčšia a pohodlnejšia zostava balkónového nábytku
• ľahko rozložiteľný štvorcový stolík 60 × 60 cm
• 2 kusy stoličiek 55 × 40 × 81 cm
• určené pre vonkajšie použitie
• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
voliteľné príslušenstvo: podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby

Balkonový set

CAROL-T
Balkonový set

ALICE-T
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Dnes už nie je iba sezónnou záležitosťou, 
kvalitný záhradný nábytok slúži celoročne aj 
v zimných záhradách, krytých pergolách ale-
bo na zasklených balkónoch. Možno aj preto 
sa sortiment v tejto oblasti stále viac podobá 
ponuke interiérového nábytku. Aj na záhrade 
(či v pergole) je na prvom mieste pohodlie, už 
nestačí len jedálenský stôl a stoličky, prípad-
ne slnečník, aj keď sú v ponuke v širokej škále 
tvaru aj veľkostí. 

Svoje miesto tu majú aj pohovky a celé sedacie zostavy, 
hojdačky, servírovacie stolíky a ďalšie kusy nábytku, ktoré 
bývali skôr výhradne záležitosťou vnútorných priestorov. 
FIELDMANN ponúka kvalitný záhradný nábytok vyrobený 
z tropického dreva, kovu a umelého ratanu. 

Nábytok z dreva tropickej akácie
Za obľubou dreveného záhradného nábytku stojí origi-
nalita a prirodzenosť prírodného materiálu, ktorý ľah-
ko zapadne do záhrad štýlových aj rýdzo moderných. 
Drevený záhradný nábytok FIELDMANN je vyrobený 
z dreva exotickej akácie, ktoré charakterizuje olivovo hne-
dý až šedohnedý odtieň s jemnou textúrou. Ide o drevo tvr-
dé, vysoko odolné proti vlhkosti a ďalším poveternostným 
vplyvom, nemusíte sa tak báť nechať nábytok cez celú se-
zónu vonku bez ohľadu na počasie. 

Starostlivosť o drevený nábytok
Aj napriek odolnosti voči klimatickým vplyvom je ideálne 
aj nábytok vyrobený z exotického dreva na zimu uschovať 
v suchom prostredí, prípadne ho zakryť obalom alebo pla-
chtou. Aspoň raz za sezónu by mal byt napustený olejom, 
ktorý podporí jeho odolnosť, životnosť a posilní ochranu 
voči UV žiareniu a škodcom, ale zároveň zachová krásny 
vzhľad dreva. Nejde o nijako náročnú úlohu. Pred napus-
tením je treba len nábytok dobre očistiť, prípadné riasy, 
plesne alebo huby môžete odstrániť jemným brúsnym pa-

Záhradný nábytok
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Záhrada / Záhradný nábytok Záhrada / Záhradný nábytokZáhrada / Záhradný nábytok

FARBA
PODSEDÁKOV

• zostava sa skladá zo 4 stoličiek a skladacieho stola
• stôl 120 × 70 × 74 cm s možnosťou zloženia
• možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru
• skladacia, ergonomicky tvarovaná stolička 

49 × 57 × 94 cm
• nosnosť stoličky 110 kg • možnosť dokúpenia podsedáku
• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie, ošetrené 

olejovým náterom
• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie
• voliteľné príslušenstvo:
• podsedáky stoličiek zelenej a krémovej farby

Možná zostava záhradného nábytku

EMILY-T

• servírovací stolík
• luxusný servírovací stolík z akácie
• rozmery: 80 × 50 × 86 cm
• dve odnímateľné poschodia
• poschodia je možné použiť aj ako samo-

statné podnosy
• kolieska pre ľahkú manipuláciu
• stolík je ošetrený olejovým náterom
• vhodný aj na vonkajšie použitie

Servírovací stolík

FDZN 4050-T

poschodia je možné použiť aj ako samo-

• balkónový set sa skladá z 2 ks stoličiek a stola
• materiál stoličky: oceľová konštrukcia
• výplň stoličky z odolnej umelej textílie
• rozmery stoličky: 57 × 47 × 76 cm (2 ks v balení)
• materiál stola: kovová konštrukcia
• doska stola z čierneho tvrdeného skla
• rozmery stola: 60 × 60 × 71 cm
• nosnosť stoličky: 100 kg
• prednosti výrobku: ľahké skladovanie
• (možnosť zloženia)

Balkonový set

BELLA (FDZN 5002)

pierom. Drevo napúšťajte k tomu určenými prípravkami vo 
chvíly, keď je suché, zbavené prachu a necistôt.

Kovový nábytok
Pevnosť, stabilita, tvarová stálosť, odolnosť voči nepriaz-
ni počasia a vôbec dlhá životnosť podporená pokročilými 
povrchovými úpravami, ďalej moderný dizajn, elegancia 
a minimálna údržba, to sú vlastnosti, pre ktoré mnohí do 
svojej záhrady volia nábytok kovový. Ponuka kovového 
nábytku FIELDMANN zahŕňa rozmanité zostavy stola 
a stoličiek, ktoré si môžete ľubovoľne nakombinovať do 
ideálneho kompletu, aj pohodlné lehátka alebo hojdačky. 
Výplety kresiel a stoličiek sú vyrobené z odolnej, pružnej 
a bezúdržbovej textílie, ktorá sa nerozpáli ani na priamom 
slnku. Vďaka trvalej obľube kovového nábytku zaradil 
FIELDMANN do ponuky aj tento rok nové modely.

Nábytok z umelého ratanu
Mydlová voda na odstránenie prípadných nečistôt alebo 
prachu a čistá voda na opláchnutie, to je všetko, čo po-
trebujete na údržbu nábytku z umelého ratanu. Aj ten má 
z toho dôvodu stále viac priaznivcov, ktorí oceňujú tiež 
odolnosť a taktiež pohodlie aj variabilitu, ktorú tento ma-
teriál ponúka. Sortiment značky FIELDMANN zahŕňa ako 
celé zostavy stola a stoličiek vyrobené z umelého ratanu, 
tak lehátko alebo luxusnú sedaciu súpravu, s ktorými si 
pod holým nebom vytvoríte dokonalú lounge zónu.

Textilné doplnky
Možnosť, ako ešte zvýšiť pohodlie záhradného sedenia, 
predstavujú textilné podsedáky a podušky. V ponuke 
FIELDMANN sú tieto doplnky k dispozícii v niekoľkých 
farebných prevedeniach vrátane obľúbenej krémovej 
a fľaškovej zelenej. Vyrobené sú z vysoko pevného,   vodeo-
dolného polyesteru. Výška podušky 5 cm zaisťuje naozaj 
pohodlné sedenie. K dispozícii sú pre väčšinu typov stoli-
čiek, kresiel, k ležadlám a laviciam.
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FARBA POŤAHOV

FARBA POŤAHOV

FARBA POŤAHOV

V PREDAJI TIEŽ ZOSTAVA SO 6 STOLIČKAMI

CARMEN I

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

• operadlo ergonomicky
tvarovaného kresla je možné
nastaviť do 5 polôh

• lakťové opierky kresla zvyšujú
komfort posedenia

• kreslá je možné zložiť
a minimalizovať tak nároky
na uskladnenie

• stôl je vybavený otvorom
pre umiestnenie slnečníka

• vyrobené z dreva tropickej
akácie

• vhodné na vonkajšie použitie
• voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych

farieb a vzorov

• zostava Carmen I-T / II.-T
• umožňujúce spoločné posedenie

6/7 ľudí
• základom zostavy CARMEN II.-T

sú 4 kreslá, trojmiestna lavica
a rozkladací stôl

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

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

• skladacie kreslá s polohovateľnou
opierkou chrbta a rúčkami

• pohodlná trojmiestna lavica
s opierkou chrbta

• vyrobené z dreva tropickej akácie
• voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych farieb

a vzorov

• luxusná zostava zložená
z 6 kresiel a obdĺžnikového
rozkladacieho stola

• robustné, zosilnené kreslá sú
ergonomicky tvarované

• možnosť nastavenia chrbtovej
opierky kresla

• základnú dĺžku stola 150 cm
je možné predĺžiť na 200 cm

• možnosť umiestnenia 
slnečníka

• určené pre vonkajšie aj 
vnútorné použitie

• vyrobené z dreva tropickej 
akácie

• voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych

farieb a vzorov

• zostava sa skladá 
zo 4 stoličiek a stola

• stôl 120 × 70 × 74 cm
• možnosť umiestnenia 

slnečníka do pripraveného
otvoru

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

• nosnosť stoličky 110 kg
• vyrobené z tvrdého dreva

tropickej akácie
• výplň stoličky z odolnej

umelej textílie
• možnosť dokúpenia podsedáku
• určené pre vonkajšie aj vnútorné 

použitie
• ošetrené olejovým náterom

Zostava 
záhradného nábytku

CALYPSO-T

Zostava 
záhradného nábytku

CARMEN I.-T/CARMEN II.-T

Zostava 
záhradného nábytku

ARIA-T

Zostava 
záhradného nábytku

MOLLY II.

slnečníka do pripraveného

tvarované kreslá s lakťovými 
opierkami 54 × 65 × 94 cm

vyrobené z tvrdého dreva

výplň stoličky z odolnej

možnosť dokúpenia podsedáku
určené pre vonkajšie aj vnútorné 

tvarované kreslá s lakťovými 

možnosť dokúpenia podsedáku
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• rozmery: 120 × 70 × 74 cm
• doska stola s otvorom pre 

slnečník
• možnosť zloženia stola
• určené pre vonkajšie aj vnútor-

né použitie, ošetrené olejovým 
náterom

• vyrobené z dreva tropickej 
akácie

• rozmery: 54 × 65 × 94 cm
• nosnosť 110 kg
• v zloženom stave minimálne 

nároky na skladovanie
• možnosť dokúpenia podsedáku
• určené pre vonkajšie aj vnútor-

né použitie
• ošetrené olejovým náterom
• vyrobené z dreva tropickej 

akácie

• polohovateľné kreslo s lakťový-
mi opierkami

• 5 polôh nastavenia sklonu 
chrbtovej opierky

• rozmery: 71 × 56 × 108 cm
• vyrobené z akácie
• určené pre exteriéry aj interiéry
• balenie obsahuje 2 ks
• voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych farieb 

a vzorov

• kvalitne spracované záhradné 
kreslo

• rozmery: 74 × 58 × 105 cm
• možnosť nastavenia opierky

do 5 polôh
• ergonomicky tvarovaný sedák 

a opierka kresla
• v zloženom stave minimálne 

nároky na skladovanie
• vhodné pre vonkajšie aj 

vnútorné použitie
• vyrobené zo dreva tropickej 

akácie
• nosnosť až 140 kg
• voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych farieb 

a vzoru

• moderný dizajn, ergonomické 
tvarovanie

• rozmery: 182 × 54 × 63 cm
• po zložení úplne minimálne 

nároky na skladovacie priestory
• vhodné pre vonkajšie aj vnútor-

né použitie
• vyrobené z dreva tropickej 

akácie
• voliteľné príslušenstvo:
• poťah zelenej a krémovej farby

• polohovateľné lehátko 
s rozmermi 190 × 70 cm

• možnosť nastavenia uhla 
chrbtovej opierky aj podpery 
na nohy

• vyrobené z dreva tropickej 
akácie

• vhodné pre vonkajšie 
aj vnútorné

• použitie
• voliteľné príslušenstvo:
• poťah zelenej a krémovej farby

• obdĺžnikový stôl 150 × 90 cm
• ideálny v kombinácii so 4 

kreslami, prípadne 2 kreslá 
a lavica

• možnosť umiestnenia slnečníka
• vyrobené z dreva tropickej

akácie
• určené pre exteriéry aj interiéry

• rozkladací záhradný stôl
• základný rozmer 150 × 90 cm,
• po rozložení 200 × 90 cm
• odporúčame kombinovať so 

6 kreslami, prípadne 4 kreslá
a lavica

• v rozloženom stave je možné 
umiestniť do stredu stola slnečník

• vyrobené z dreva tropickej akácie
• určené pre exteriéry i interiéry

• obdĺžnikový tvar
• rozmery: 150/200 × 90 × 75 cm
• ľahké rozkladanie aj skladanie,
• stabilná konštrukcia
• možnosť umiestnenia slnečníka
• vhodné pre vonkajšie aj vnútor-

né použitie
• vyrobené z dreva tropickej 

akácie

• trojmiestna záhradná lavica
• rozmery: 150 × 61 × 90 cm
• pohodlné sedenie, možnosť dokú-

penia poťahu
• jednoduchá montáž
• určené pre exteriéry aj interiéry
• vyrobené z dreva tropickej akácie
• voliteľné príslušenstvo:
• poťahy rôznych farieb a vzorov

• dvojmiestna záhradná lavica
• rozmery: 122 × 57 × 85 cm
• pohodlné sedenie, možnosť dokú-

penia poťahu
• jednoduchá montáž
• určené pre exteriéry i interiéry
• vyrobené z dreva tropickej akácie
• voliteľné príslušenstvo:
• poťahy rôznych farieb a vzorov

Záhradný stôl
FDZN 4011-T

Záhradné kreslo
FDZN 4201-T

Polohovacie kreslo
FDZN 4001-T

Polohovacie kreslo
FDZN 4101-T

Záhradné lehátko Adria
FDZN 4009-T

Záhradné lehátko Classic
FDZN 4007-T

Záhradný stôl
FDZN 4002-T

Záhradný stôl
FDZN 4004-T

Záhradný stôl
FDZN 4104-T

Záhradná lavica
FDZN 4013-T

Záhradná lavica
FDZN 4006-T
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MOŽNÁ ZOSTAVA MELISA LIGHT MOŽNÁ ZOSTAVA RUBY LIGHT

MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1, RONY I, RONY II 6+1, RONY I, RONY II

• luxusný set zložený zo 6 polohovateľných kresiel, stola so sklenenou doskou a slnečníka
• rozmery stola: 150 × 96 × 71 cm, výplň čierne tvrdené sklo
• chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť do 5 polôh
• dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny umožňuje pohodlný posed aj bez podsedáku
• slnečník ø 3 m ovládaný kľučkou, možnosť nastavenia uhla sklonu
• poťah slnečníka zo 100% polyesteru 160 g/m2

• nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
• na vonkajšie aj vnútorné použitie

• zostava zložená zo 6 kresiel, stola a slnečníka
• stôl s rozmermi: 150 × 96 × 71 cm s doskou z čierneho tvrdeného skla
• rozmery kresiel: 55 × 77 × 92 cm
• výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
• slnečník ø 3 m, poťah polyester 160 g/m2

• ovládanie slnečníka kľučkou, možnosť nastavenia uhla sklonu
• tento nábytok nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
• vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie

• zostava nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
• stôl s rozmermi: 150 × 96 × 71 cm s doskou z čierneho tvrdeného skla
• rozmery kresiel: 55 × 77 × 92 cm
• výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
• možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru v doske stola
• úplne bezúdržbový
• vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie

Zostava záhradného nábytku

MELISA DARK/LIGHT
Zostava záhradného nábytku

RUBY DARK/LIGHT
Zostava záhradného nábytku

ELLA
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• zostava kovového 
nábytku zložená 
zo 4 kresiel a stola

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

• rozmery kresiel:
55 × 73 × 94 cm,

• výplň z umelej textílie
• možnosť umiestnenia

slnečníka
• úplne bezúdržbový
• vhodné pre vonkajšie

aj vnútorné použitie

• zostava kovového nábytku
zložená zo 4 kresiel a stola

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

• rozmery kresiel:
55 × 73 × 94 cm

• výplň z umelej textílie
• možnosť umiestnenia slnečníka
• úplne bezúdržbový
• vhodné pre vonkajšie aj vnútorné 

použitie

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

• rozmery stola:
150 × 90 × 74 cm

• chrbtovú opierku kresla
je možné nastaviť 
v 5 polohách

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

• nevyžaduje žiadnu 
zvláštnu údržbu

• určené pre vonkajšie aj 
vnútorné použitie

• možnosť dokúpenia 
poťahu

• luxusný set zložený zo 
4 polohovateľných kresiel a stola
s doskou z tvrdeného čierneho skla

• kreslá aj stôl vyrobené z hliníka
• rozmery stola: 150 × 90 × 72,5 cm
• rozmery kresiel: 62 × 112 × 68 cm
• chrbtovú opierku kresla je možné

nastaviť v 7 polohách
• výplň z odolnej syntetickej textílie

umožňuje pohodlné posedenie 
aj bez podsedákov

• nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
• možnosť dokúpenia poťahu

Zostava záhradného nábytku

ELLA LIGHT (FDZN 5020 + FDZN 5112)
Zostava záhradného nábytku

ELLA DARK (FDZN 5030 + FDZN 5111)

Zostava záhradného nábytku

CHARLOTTE (FDZN 5050 + FDZN 5016)
Zostava záhradného nábytku

FDZN 5055 + FDZN 5018
• luxusný set zložený

zo 4 polohovateľných kresiel, 
stola s drevo-plastovou
doskou a hliníkovou
konštrukciou

• rozmery stola:
150 × 90 × 74 cm

• chrbtovú opierku kresla
je možné nastaviť 
v 5 polohách

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

• nevyžaduje žiadnu 
zvláštnu údržbu

• určené pre vonkajšie aj 
vnútorné použitie

• možnosť dokúpenia 
poťahu

4 polohovateľných kresiel a stola
s doskou z tvrdeného čierneho skla
kreslá aj stôl vyrobené z hliníka
rozmery stola: 150 × 90 × 72,5 cm
rozmery kresiel: 62 × 112 × 68 cm
chrbtovú opierku kresla je možné

výplň z odolnej syntetickej textílie
umožňuje pohodlné posedenie 

nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
možnosť dokúpenia poťahu

Zostava záhradného nábytku

CHARLOTTE (FDZN 5050 + FDZN 5016)
Zostava záhradného nábytku

FDZN 5055 + FDZN 5018

MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1 A TMAVÁ VARIANTA KRESIELMOŽNÁ ZOSTAVA 6+1 A SVETLÁ VARIANTAMOŽNÁ ZOSTAVA 6+1 A SVETLÁ VARIANTA

MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1 MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1
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• rozmery:
150 × 96 × 71 cm

• doska stola z priehľadného 
tvrdeného skla

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

• určené pre vonkajšie aj 
vnútorné použitie

• použité materiály 
nevyžadujú žiadnu údržbu

• dizajnový 
záhradný stôl

• rozmery:
150 × 90 × 74 cm

• konštrukcia: hliník
• doska: drevo-plast
• určený pre von-

kajšie aj vnútorné 
použitie

• bezúdržbový
• čierny

• dizajnový záhradný stôl
• rozmery:

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

rám s práškovým 
nástrekom

• doska stola vyrobená z 
tvrdeného čierneho skla

• pre vonkajšie aj vnútorné 
použitie

• bezúdržbový

• rozmery:
150 × 96 × 71 cm

• doska stola z čierneho 
tvrdeného skla

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

• určené pre vonkajšie 
aj vnútorné použitie, 
použité

• materiály nevyžadujú 
žiadnu údržbu

• polohovateľné kreslo 
s lakťovými opierkami

• 5 polôh nastavenia 
sklonu chrbtovej opierky

• rozmery:
55 × 105 × 47 cm

• výplň z odolnej 
syntetickej textílie

• vhodné na vonkajšie 
aj vnútorné použitie

• použité materiály 
nevyžadujú žiadnu 
údržbu

• polohovateľné kreslo 
s lakťovými opierkami

• 7 polôh nastavenia 
sklonu chrbtovej opierky

• rozmery:
62 × 112 × 68 cm

• konštrukcia: hliník
• výplň z odolnej 

syntetickej textílie
• vhodné na vonkajšie aj

vnútorné použitie
• použité materiály 

nevyžadujú žiadnu
údržbu

• rozmery:
161 × 64 × 48/100 cm

• kvalitná oceľová kon-
štrukcia vypletená 
syntetickou tkaninou

• možnosť nastavenia 
sklonu chrbtovej opierky

• sila nosných profilov:
42 × 14 mm

• určené pre vonkajšie
aj vnútorné použitie

• použité materiály nevy-
žadujú žiadnu údržbu

• luxusné lehátko je vyro-
bené z umelého rattanu

• kovová konštrukcia
• rozmery:

190 × 65 × 35 cm
• možnosť polohovania 

chrbta
• ležadlo sa hodí pre 

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

• rozmery:
55 × 59 × 93 cm

• oceľový rám
• prevedenie umelý rattan
• farba čierna
• vhodné pre vonkajšie

aj vnútorné použitie
• bezúdržbová
• nosnosť do 120 kg

• rozmery:
55 × 77 × 92 cm

• výplň z odolnej umelej
syntetickej textílie

• vhodné pre vonkajšie aj 
vnútorné použitie

• bezúdržbová
• nosnosť do 120 kg

• rozmery:
55 × 73 × 94 cm

• výplň z odolnej umelej
syntetickej textílie

• vhodné pre vonkajšie aj
vnútorné použitie

• bezúdržbová
• nosnosť do 120 kg

• rozmery:
55 × 73 × 94 cm

• výplň z odolnej umelej 
syntetickej textílie

• vhodné pre vonkajšie aj 
vnútorné použitie

• bezúdržbová
• nosnosť do 120 kg

Kovový stôl sa
sklenenou doskou
FDZN 4011-T

Kovový stôl
FDZN 5050

Záhradný stôl
FDZN 5055

Kovový stôl sa
sklenenou doskou
FDZN 5030

Polohovacie kreslo
FDZN 5016

Záhradné kreslo
FDZN 5018

Záhradné lehátko
FDZN 8012

Záhradné lehátko
z umelého rattanu
FDZN 6007-PR

Záhradné kreslo
z umelého rattanu
FDZN 6002-PR

Kovová stolička
FDZN 5010

Kovová stolička
FDZN 5111

Kovová stolička
FDZN 5112

Kovový stôlKovový stôlZáhradný stôl

• kvalitný záhradný stôl 
z umelého rattanu a skla

• oceľová konštrukcia
• oceľový rám stola je 

potiahnutý umelým 
rattanom

• doska stola z priehľad-
ného tvrdeného skla

• rozmery stola:
145 × 85 × 72 cm

Záhradný stôl
z umelého rattanu
FDZN 6005-PR
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V PREDAJI TIEŽ S TMAVÝMI VANKÚŠMI

MOŽNÁ ZOSTAVA 6+1 REBECCA

www.fieldmann.sk

• luxusná zostava z umelého rattanu
• vode odolné poťahy súčasťou - v krémovej farbe
• 4× sedací vankúš + 3× zadný vankúš + 2× dekoračný vankúšik
• rozmery zadnej sedacej súpravy: 128 × 74 × 69 cm
• rozmery lehátka: 128 × 71 × 69 cm
• stôl s tvrdeným sklom
• rozmery stola: 62 × 62 × 35 cm
• zostava sa hodí pre vnútorné aj vonkajšie priestory, záhrady,

terasy, zimné záhrady...

• dizajnový záhradný box
z umelého rattanu

• jednoduchá manipulácia
• oceľový rám
• farba: čierna
• polyesterová podšívka
• vhodný na ukladanie poťahov, zahr. nábytku 

a náradia
• rozmery: 126 × 50 × 60 cm

• záhradný nábytok z umelého rattanu
• set sa skladá z dvoch kresiel, pohovky

a stolíku s doskou z tvrdeného skla
• rozmery kresiel: 82 × 57 × 59 cm
• rozmery pohovky: 127 × 73 × 78 cm
• rozmery stolíka: 48 × 76 × 44 cm
• súčasťou zostavy sú biele, 

vodeodolné poťahy
• hrúbka poťahu 5 cm, pevný
• polyester 180 g/m2

• zostava nábytku zložená zo 4 kresiel a stola 
z umelého rattanu

• doska stola z priehľadného tvrdeného skla
• rozmery stola: 145 × 85 × 72 cm
• rozmery kresla: 55 × 59 × 93 cm
• nosnosť stoličky: 120 kg
• oceľový rám stola a stoličky je potiahnutý

umelým rattanom
• farba čierna
• vhodné na vonkajšie aj vnútorné použitie
• bezúdržbové

Záhradná zostava z umelého rattanu

SOPHIE

Úložný box

FDD 1100 PR

Zostava záhradného nábytku

EVA

Možná zostava záhradného nábytku

RACHEL
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Záhrada / Slnečníky

FDZN 5007

FDZN 4015

FDZN 4014

FDZN 5007

FDZN 5006

• priemer: 3 m
• krémový poťah zo 100%

polyesteru 160 g/m2

• ovládanie pomocou 
kľučky

• možnosť nastavenia
uhla sklonu

• priemer tyče: 3,8 cm
• na vonkajšie použitie

• luxusný slnečník s drevenou 
konštrukciou

• priemer: 3 m
• impregnovaná tkanina
• farba zelená/krémová
• priemer tyče: 3,5 cm
• určené pre vonkajšie aj 

vnútorné použitie
• ošetrené olejovým náterom
• vyrobené z dreva tropickej 

akácie

• priemer: 3 m
• čierny/ béžový poťah zo 

100%
• polyesteru 160 g/m2

• ovládanie pomocou kľučky
• možnosť nastavenia uhla 

sklonu
• priemer tyče: 3,8 cm
• určené pre vonkajšie použitie
• materiál: kov

• priemer: 3 m
• šedý poťah zo 100%
• polyesteru 160 g/m2

• ovládanie pomocou 
kľučky

• možnosť nastavenia
uhla sklonu

• priemer tyče: 3,8 cm
• na vonkajšie použitie

• rozmery poťahu: 3 × 3 m
• svetlo šedý poťah zo 100%
• polyesteru 160 g/m2

• ovládanie pomocou kľučky
• možnosť nastavenia

uhla sklonu
• priemer tyče: 3,8 cm
• na vonkajšie použitie

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

slnečník 32/38/48 mm

Slnečník
FDZN 5103

Slnečník
FDZN 4014/4015 Slnečník

FDZN 5006/5007

Slnečník
FDZN 5105 Slnečník

FDZN 5107 Stojan slnečníka
FDZN 9012
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Zahrada / Hojdačky

• štýlová a pohodlná záhradná 
hojdačka

• konštrukcia: kovová s práškovým
lakovaním

• rozmery: 170 × 110 × 153 cm
• sedák a poťahy sú zo 160 g

polyesteru
• nosnosť: 260 kg

• štýlová a pohodlná záhradná hojdačka 
pre 3 osoby

• konštrukcia: kovová s práškovým 
lakovaním

• rozmery: 200 × 120 × 164 cm
• hojdačku možno rozložiť do polohy na 

ležanie
• pohodlný polstrovaný sedák
• sedák a vodeodolné poťahy zo 180 g 

polyesteru

Hojdačka
FDZN 5204

Hojdačka
FDZN 5207

Zahrada / Hojdačky

• štýlová a pohodlná záhradná 
hojdačka

• konštrukcia: kovová s práškovým
lakovaním

• rozmery: 170 × 110 × 153 cm
• sedák a poťahy sú zo 160 g

polyesteru
• nosnosť: 260 kg

Hojdačka
FDZN 5204• štýlová a pohodlná záhradná 

hojdačka
• konštrukcia: kovová 

s práškovým lakovaním
• rozmery:

170 × 115 × 153 cm
• pohodlný polstrovaný sedák
• sedák a poťahy sú zo 140 g

polyesteru
• nosnosť: 240 kg

Hojdačka
FDZN 5202
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Záhrada / Grilovanie

Elektrické, plynové, 
grily na drevené uhlie,

 ohniská

56

Grilovanie na záhrade alebo terase nie 
je len záležitosťou letných mesiacov. 
Gril využijete už od prvých teplejších 
jarných dní do neskorej jesene.

Aj napriek značnému rozvoju kategórie grilu 
plynových a elektrických zostávajú najobľúbe-
nejším variantom grily na drevené uhlie, určené 
pre vonkajšie grilovanie. Ich popularita je daná 
nezameniteľnou vôňou, ktorá sprevádza prí-
pravu pokrmu, aj chuťou, ktorú pri nej suroviny 
získavajú. Pre hovorí tiež nižšie ceny, rovnako 
ako určitý tradičný princíp, na ktorom fungu-
jú. FIELDMANN ponúka pestrú ponuku grilov 

na drevené uhlie od prenosných cez stolný až 

po veľké zariadenia schopné pripraviť pokrm aj 

pre väčšiu skupinu osôb naraz. Aj plynové gri-

ly majú svoje výhody a nie sú nimi len moderné 

technológie, ktoré umožňujú dokonalú prípravu 

pokrmu aj menej zdatným kuchárom. V porov-

naní s grilmi na drevené uhlie ponúkajú oveľa 

rýchlejšie a bezproblémové rozkúrenie, jedno-

duchú reguláciu teploty aj údržbu. Nakoniec 

elektrický gril poslúži na záhrade aj na terase, 

kde je v blízkosti zásuvka, ale použiteľný je aj 

v zimnej záhrade alebo inom interiéri, napríklad 

keď sa nečakane ochladí

Grilovanie na záhrade alebo terase nie 
je len záležitosťou letných mesiacov. 
Gril využijete už od prvých teplejších 
jarných dní do neskorej jesene.

Aj napriek značnému rozvoju kategórie grilu 
plynových a elektrických zostávajú najobľúbe-
nejším variantom grily na drevené uhlie, určené 
pre vonkajšie grilovanie. Ich popularita je daná 
nezameniteľnou vôňou, ktorá sprevádza prí-
pravu pokrmu, aj chuťou, ktorú pri nej suroviny 
získavajú. Pre hovorí tiež nižšie ceny, rovnako 
ako určitý tradičný princíp, na ktorom fungu-

Teplota pod 
kontrolou

Vstavaný 
teplomer Vám 

zaistí perfektne 
prepečené pokrmy 
a teplotu stále pod 

kontrolou.

Miesto pre
príslušenstvo
Vyššia rada grilov 

FIELDMANN
myslí aj na Vaše 
príslušenstvo. 

Odložte si svoj riad 
na integrované 

háčiky.

Integrovaný 
zapaľovací 

systém
Grily FIELDMANN 

sú vybavené 
systémom IZS. 

Zapáľte svoj 
gril otočením 
regulátora...

Jednoduchá
manipulácia
Väčšina našich 
grilov disponuje 
kolieskami pre 
jednoduchšiu 

manipuláciu po 
Vašej záhrade, či 

terase.

všetko 

FIELDMANN ponúka pestrú ponuku grilov keď sa nečakane ochladí

Integrovaný 
zapaľovací 

systém
Grily FIELDMANN 

sú vybavené 
systémom IZS. 

Zapáľte svoj 
gril otočením 
regulátora...

jú. 
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Záhrada / Grilovanie

• príkon: 1 600 W
• rozmery grilu:

98 × 64,5 × 62 cm
• nepriľnavá plocha
• zdravé grilovanie
• ľahké čistenie
• plynulá regulácia teploty
• stojan na korenie a ďalšie 

ingrediencie
• odkvapkávacia nádobka
• grilovanie na stojane (stabil-

ný ľahko odnímateľný stojan)
• použitie tiež samostatne ako 

stolný gril
• hmotnosť: 7 kg

• rozmery grilu:
122 × 57 × 112 cm

• 3× hlavný horák (9 kW)
• zapaľovanie:
• integrovaný systém
• grilovacia plocha:

60 × 42 cm
• grilovacia výška: 86 cm
• nerezové časti: veko, 

madlo, dvierka
• rošt a doska: liatinový
• teplomer
• 4× kolieska s brzdou pre 

ľahšiu manipuláciu
• súčasť balenia: 

regulátor a hadica

• rozmery grilu: 110 × 57 × 112 cm
• 2× hlavný horák (6 kW)
• grilovacia plocha: 48 × 42 cm
• zapaľovanie: integrovaný systém
• grilovacia výška: 86 cm
• liatinový rošt
• nerezový kontrolný panel a madlo
• teplomer
• kolieska pre jednoduchšiu 

manipuláciu
• súčasť balenia: 

regulátor a hadica

• rozmery grilu: 107 × 53 × 110 cm
• 3× hlavný horák a 1× bočný 

horák (11,7 kW)
• zapaľovanie: integrovaný 

systém
• grilovacia plocha: 50,5 × 39 cm
• grilovacia výška: 86 cm
• liatinový rošt
• teplomer
• kolieska pre jednoduchšiu

manipuláciu
• súčasť balenia: 

regulátor a hadica

• rozmery grilu:
107 × 53 × 110 cm

• 3× hlavný horák (8,1 kW)
• zapaľovanie:
• integrovaný systém
• grilovacia plocha:

49,5 × 36 cm
• grilovacia výška: 86 cm
• liatinový rošt
• sklopné bočné stolíky
• teplomer
• kolieska pre jednoduchšiu

manipuláciu
• súčasť balenia: 

regulátor a hadica

• rozmery grilu:
122 × 57 × 112 cm

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

• zapaľovanie: integrovaný
systém

• grilovacia plocha:
60 × 42 cm

• grilovacia výška: 86 cm
• nerezový kontrolný 

panel a madlo
• rošt a doska : liatinový
• teplomer
• 4× kolieska s brzdou pre

ľahšiu manipuláciu
• súčasť balenia: 

regulátor a hadica

Elektrický gril

FZG 2005

Plynový gril

FZG 3005

Plynový gril

FZG 3102

Plynový gril

FZG 3010

Plynový gril

FZG 3003

Plynový gril

FZG 3013

Záhrada / Grilovanie

rozmery grilu: 110 × 57 × 112 cm
2× hlavný horák (6 kW)
grilovacia plocha: 48 × 42 cm
zapaľovanie: integrovaný systém
grilovacia výška: 86 cm

nerezový kontrolný panel a madlo

kolieska pre jednoduchšiu 

• rozmery grilu:
107 × 53 × 110 cm

• 3× hlavný horák (8,1 kW)
• zapaľovanie:
• integrovaný systém
• grilovacia plocha:

49,5 × 36 cm
• grilovacia výška: 86 cm
• liatinový rošt
• sklopné bočné stolíky
• teplomer
• kolieska pre jednoduchšiu

manipuláciu
• súčasť balenia: 

regulátor a hadica

Plynový gril

FZG 3003

rozmery grilu: 107 × 53 × 110 cm
3× hlavný horák a 1× bočný 

zapaľovanie: integrovaný 

grilovacia plocha: 50,5 × 39 cm
grilovacia výška: 86 cm

kolieska pre jednoduchšiu

regulátor a hadica

• rozmery grilu:
122 × 57 × 112 cm

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

• zapaľovanie: integrovaný
systém

• grilovacia plocha:
60 × 42 cm

• grilovacia výška: 86 cm
• nerezový kontrolný 

panel a madlo
• rošt a doska : liatinový
• teplomer
• 4× kolieska s brzdou pre

ľahšiu manipuláciu
• súčasť balenia: 

regulátor a hadica

Plynový gril

FZG 3013

122 × 57 × 112 cm
3× hlavný horák (9 kW)

integrovaný systém
grilovacia plocha:

grilovacia výška: 86 cm
nerezové časti: veko, 

rošt a doska: liatinový

4× kolieska s brzdou pre 
ľahšiu manipuláciu

regulátor a hadica

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Plynový gril

FZG 3010
• rozmery grilu:

122 × 57 × 112 cm
• 3× hlavný horák (9 kW)
• zapaľovanie:
• integrovaný systém
• grilovacia plocha:

60 × 42 cm
• grilovacia výška: 86 cm
• nerezové časti: veko, 

madlo, dvierka
• rošt a doska: liatinový
• teplomer
• 4× kolieska s brzdou pre 

ľahšiu manipuláciu
• súčasť balenia: 

regulátor a hadica

Plynový gril

FZG 3005

Doporučujeme obal na gril 
FZG 9050/FZG 9051

súčasť
balenia

hadica 
a regulátor

súčasť
balenia

hadica 
a regulátor

súčasť
balenia

hadica 
a regulátor

súčasť
balenia

hadica 
a regulátor

súčasť
balenia

hadica 
a regulátor
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Záhrada / Grilovanie

• ohnisko na drevo, priemer: 54,5 cm
• výška roštu od zeme: 25 cm
• náter proti vysokým teplotám
• sieťový poklop proti odlietavaniu 

drobných uhlíkov
• rozložiteľné nohy pre úsporné 

skladovanie
• obal na manipuláciu a skladovanie

• priemer grilu: ø 35,5 cm
• priemer ohniska: ø 34 cm
• výška grilovacej plochy: 22 cm
• chrómovaný rošt
• veko

• rozmery grilovacej nádoby: 36,5 cm
• grilovacia plocha: ø 34 cm
• grilovacia výška: 28 cm
• chrómový grilovací rošt
• veko

• rozmery grilovacej nádoby: 37 cm
• grilovacia plocha: ø 35 cm
• grilovacia výška: 30 cm
• pochrómovaný grilovací rošt
• kryt

• priemer grilu: ø 26 cm,
• výška: 12,5 cm
• priemer ohniska: ø 25 cm
• termo taška s rozmermi: 

29,5 × 18,5 cm na chladenie nápoja
• chrómovaný rošt
• prenosný

• rozmery grilovacej nádoby:
61 × 45,5 cm

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

27,8 × 41,5 × 0,5 cm
• ohrievací rošt: 53,5 × 24 cm
• pochrómované grilovacie rošty
• veko teplomer

• rozmery grilu: 76 × 42 cm
• rozmery ohniska: 71 × 38 cm
• výška grilovacej plochy: 78 cm
• rozmery roštu: 72 × 42 × 0,4 cm
• rozmery ohrievacieho roštu:

68 × 20 × 0,4 cm
• chrómovaný rošt, veko
• teplomer

Ohnisko
FZG 1020

Stolný gril na drevené uhlie
FZG 1000/FZG 1000G

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1007

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1008

Stolný gril na drevené uhlie
FZG 1102 G

Gril na drevené uhlie
FZG 1103B

Cestovný gril na drevené uhlie
FZG 1003

• rozmery grilu: ø 57 × 20 cm
• výška grilovacej plochy: 68 cm
• priemer grilovacej plochy:

ø 54,5 cm
• chrómovaný rošt
• veko

• priemer grilovacej nádoby:
ø 41,5 cm

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

• rozmery: 126 × 62 × 90 cm
• grilovacia plocha: ø 54 cm
• grilovacia výška: 77 cm
• grilovací rošt, ohrievací rošt
• pochrómované grilovacie rošty
• odkladacie pulty
• kryt, teplomer

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1014

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1009

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1004
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Záhrada / Grilovanie

• rozmery: 19,5 × 30,5 cm
• vykurovacia mriežka
• bezpečnostná bočná rukoväť

• 4 ks grilovacieho náradia
• lopatka, vidlička, kliešte, štetka
• plastové rukoväte, nerez
• dĺžka: 40–42 cm

• 5 ks grilovacieho náradia
• lopatka, vidlička, nôž, kliešte,
• štetka
• nerez

• 3 ks grilovacieho náradia
• lopatka, vidlička, kliešte
• gumové rukoväte, nerez
• dĺžka: 43,5–46 cm

• 3 ks grilovacieho náradia
• vidlička, obracačka, kliešte
• dĺžka:
• 38,5–39,5 cm
• bambusové rukoväte
• nerez

• nepremokavý materiál
• rozmery FZG 9050:

110 × 55 × 110 cm
• pre modely:

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

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

• rozmery:
• ø 80 × 75 cm
• nepremokavý materiál
• pre modely:

FZG 1004, 1013

• dĺžka: 36 cm
• 3 v 1
• škrabka
• oceľová kefka
• brúsna hubka

• dĺžka: 30 cm
• oceľová kefka oválna

• dĺžka: 30 cm
• oceľová kefka oválna

• sada náradia na grilovanie 3 ks
• grilovacia vidlička, lopatka, 

kliešte
• dĺžka: 35 cm
• hliníkový kufrík
• rozmery kufríka: 37 × 10 × 8 cm

Podpaľovač dreveného uhlia
FZG 9000 U

Sada grilovacieho náradia
FZG 9015

Sada grilovacieho náradia
FZG 9016

Sada grilovacieho náradia
FZG 9017

Sada grilovacieho náradia
FZG 9018

Obal na gril
FZG 9050/FZG 9051

Obal na gril
FZG 9052

Kefka na čistenie grilu
FZG 9003

Kefka na čistenie grilu
FZG 9012

Kefka na čistenie grilu
FZG 9013

Sada grilovacieho náradia
FZG 9014
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Základné náradie, ako je kladivko, kliešte a skrutkovač, 
má v domácnosti snáď každý. Aby ste ale boli pripravení 

aj na náročnejšie opravy a situácie, potrebujete 
náradia zaiste viac. FIELDMANN ponúka ručné náradie 

vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ktoré 
zaistia pevnosť, odolnosť a spoľahlivosť, ale aj skvelú 

funkčnosť. Svoj kutilský počin s takým vybavením 
zvládnete vždy na jedničku.

61
www.fieldmann.sk

Aku náradie
Elektrické náradie

Vybavenie dielne

zvládnete vždy na jedničku.



Dielňa / Aku náradie

Akumulátorové 
náradie

všetko pre váš dom a záhradu

• Li-Ion 4 V/1500 mAh
• priemer lepiacej tyčinky: 7 mm
• doba predhrania: iba 90 sekúnd
• lepiaca aktivita: 1,5 g/min
• teplota lepenia: 170 °C
• doba nabíjania: 2-3 hodiny

V ponuke tiež 
akumulátorová 
vŕtačka v rámci 

programu
FAST POWER 20 V,

str. 4-7
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S akumulátorovým náradím sa už nemusíte starať o to, či je 
v dosahu elektrická zásuvka, či vám k nej dosiahne prívodná
kábel alebo kde zoženiete predlžovačku.

Komfort ponúkajú akumulátoroví pomocníci aj pri samotnom použí-
vaní, pri ktorom neprekážajú žiadne káble. O tom, koľko ušetrí fyzic-
kej námahy, nie je potrebné sa zmieňovať. Akumulátorové náradie je 
kedykoľvek k dispozícii a pripravené na akciu, stačí len strážiť stav 
batérie. Pokrokové nové vŕtačky FDV 10252-A/ 10253-A majú v prí-
slušenstve rovno náhradné akumulátory, takže zatiaľ čo s jedným 
pracujete, druhý môžete nabíjať. Akumulátor vážiaci len 175 g je na-
vyše zabudovaný v ergonomickej rukoväti, takže o ňom skutočne ani 
neviete. Novinka s mimoriadne ľahkou manipuláciou poskytne užíva-
teľské pohodlie napríklad aj ženám, ktorým je predovšetkým určený 
model ružový FDV 10253-A. Ďalšou novinkou v rade je AKU tavná 
pištoľ a AKU modelárska brúska.

balenie obsahuje
štartovaciu sadu tavných 

tyčiniek
štartovaciu sadu tavných štartovaciu sadu tavných 

tyčiniek

balenie obsahuje
štartovaciu sadu tavných 

Malá, ale
výkonná

Modelová rada 
FDV 10252/10253 

je dodávaná s 
extrémne malou, 
ale výkonnou 12V 
batériou, ktorá je 
navyše dodávaná 
v balení rovno po 

2 kusoch.

Až za roh
AKU skrutkovač 

FDS 10155-A
 dodávame 
s ohybným 

nástrojovým 
bovdenom pre 

prácu v miestach, 
kde nie je dosť 

miesta.

Pod kontrolou
Vďaka LED 

kontrolke stavu 
batérie budete 

vždy vedieť, za ako 
dlho bude treba 

akumulátor nabiť.

Integrované 
LED světlo

AKU rada 
FIELDMANN 
je vybavená 

vstavaným LED 
svetlom pre 

pohodlnejšiu 
prácu.

AKU tavná pištoľ

FDTP 2204-A
• Li-Ion 7.2V / 1300 mAh
• 5 rýchlostí: 5000-25000 ot./min.
• doba nabíjania: 60 min
• LED pracovné svetlo
• mäkčená rukoväť
• súčasť balenia: 70 ks príslušenstvo

novinka

novinka

AKU modelárska brúska 

FDMB 200170-A

kompatibilný
s FDTP 9020/9021

praktický kufrík
súčasťou balenia

USB dobíjanie

akumulátorová 
vŕtačka v rámci 

programu
FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V,FAST POWER 20 V
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Dielňa / Aku náradie Dielňa / Aku náradie

Akumulátorové 
náradie

príklep

• Li-Ion 14,4 V 2000 mAh
• 2 rýchlosti: 0–400/0–1 400 ot./

min.
• krútiaci moment 35 Nm
• krútiaci moment: 18 + 1 + 1
• príklep
• 13 mm rých. skľučovadlo s brzdou
• LED osvetlenie
• doba nabíjania 1–1,5 h
• súčasťou balenia:
• 9 ks vrtáka do muriva
• 30 ks bitu 25 mm
• 3 ks bitu 75mm
• 1 ks nástavca na bity
• 1 ks skrutkovača
• 4 ks nástrčných hlavíc

• 14,4 V Li-Ion batéria
1 300 mAh

• 2 rýchlosti:
0-400/0-1500 ot./min.

• stupne krútiacich
• momentov: 15 + 1
• rýchloupínacie skľučovadlo 10 

mm
• 3-stupňová LED indikácia 

nabitia batérie
• LED osvetlenie

• 3,6 V 800 mAh Li-ion batéria
• voľnobežné otáčky: 280 ot./min.
• prepínač smeru otáčok
• doba nabíjania 1 hod. pomocou 

USB kábla
• LED osvetlenie
• nízka hmotnosť: 0,16 kg

• 3,6 V 1300 mAh Li-ion batéria
• voľnobežné otáčky: 180 ot./min.
• stupne krútiacich momentov: 

6 + 1
• LED osvetlenie
• indikátor nabitia batérie
• 90° otočná rukoväť

• Li-Ion 14,4 V 1500 mAh
• 2 rýchlosti: 0–400/0–1 400 ot./min.
• krútiaci moment 30 Nm
• krútiaci moment: 18 + 1 + 1
• LED osvetlenie
• maximálny priemer vŕtania 10 mm
• hmotnosť: 1,2 kg

• Li-Ion 12 V 1300 mAh
• 2 rýchlosti:
• 0–400/0–1 350 ot./min.
• krútiaci moment 25 Nm
• 17 stupňov krútiacich momentov

a 1 stupeň pre vŕtanie
• 3-stupňová LED indikácia

nabitie batérie
• LED osvetlenie
• doba nabíjania 3–5 h
• rýchloupínacie skľučovadlo
• max. priemer vŕtania 10 mm
• hmotnosť: 1,05 kg

• Li-Ion 12 V 1300 mAh
• 2 rýchlosti: 0-350/0-1350 ot./min.
• krútiaci moment: 22 + 1
• 10 mm rýchloupínacie skľučovadlo
• LED osvetlenie
• súčasťou balenia:
• 6 ks vrtákov, 6 ks bitov
• 1 ks nadstavca bitov
• náhradná batéria ZADARMO

• 3,6 V 1300 mAh Li-ion batéria
• voľnobežné otáčky: 230 ot./min.
• krútiaci moment 3,5 Nm
• stupne krútiacich momentov: 6 + 1
• LED svetlo + svietidlo
• 90° otočná rukoväť
• súčasťou balenia:
• 8 ks 1/4” hlavíc, 32 ks bitov
• 2 ks vrtákov
• 1 ks magnetický držiak bitov
• 1 ks spojovací hriadeľ
• 1 ks adaptér hlavice

AKU vŕtačka
FDV 10352-55AR

AKU vŕtačka
FDV 10351-A

AKU skrutkovač
FDS 10103-A

AKU skrutkovač
FDS 10101-A

Najpredávanejší 
AKU skrutkovač na trhu!

AKU vŕtačka
FDV 10301-A

AKU vŕtačka
FDV 10201-A

AKU vŕtačka
FDV 10252-A/53-A

AKU skrutkovač
FDS 10155-A

• 3,6 V 1300 mAh Li-ion batéria
• voľnobežné otáčky: 220 ot./min.
• hlavica so 6timi bitmi, LED 

osvetlenie
• indikátor nabitia batérie
• 90° otočná rukoväť
• ergonomická rukoväť

AKU skrutkovač
FDS 10102-A

AKU skrutkovač

praktický kufrík
súčasťou balenia

praktický kufrík
súčasťou balenia

90° otočná 
rukoväť

90° otočná 
rukoväť

10 mm rýchloupínacie skľučovadlo

90° otočná 
rukoväť

USB dobíjanie

USB dobíjanie

 Li-ion batéria
voľnobežné otáčky: 280 ot./min.

rýchloupínacie skľučovadlo
max. priemer vŕtania 10 mm
hmotnosť: 1,05 kg

AKU skrutkovač
FDS 10103-A USB dobíjanie
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Dielňa / Elektrické ručné náradie

Elektrické 
ručné náradie

Vydrží všetko
Zbúrajte 

múr, otlčte 
obkladačky... 

Rotačné kladivá 
Fieldmann 

disponujú odolnou 
konštrukciou.

Nástavce
Vyberte ten 

pravý. Nielen 
teplovzdušné 
pištole majú 

niekoľko druhov 
nástavcov.

Laserová
presnosť

Nová rada rezných 
nástrojov je 

vybavená laserom 
pre presnejšie 
rezanie. V mori 
prachu už svoju 

čiaru vždy nájdete.

Bezpečnosť
Kladieme dôraz 
na bezpečnosť 

pri práci. 
Ručné náradie 

je vybavené 
množstvom 

bezpečnostných 
prvkov.

64

Elektrické ručné náradie má mnoho výhod, 
pre ktoré si držia silné pozície v dielňach 
príležitostných majstrov aj profesionál-
nych remeselníkov. Pokiaľ je v dosahu zdroj 
energie, ponúka vysoký a zároveň stabilný 
výkon a neobmedzenú výdrž. To ho odlišu-
je od akumulátorových pomocníkov.

Ponuka značky FIELDMANN v kategórii elektric-
kého náradie pokrýva potreby hobby užívateľo-
vi súvisiace s domácimi prácami alebo opravami 
v domácnosti, dielni či garáži, s rekonštrukciami aj 
stavbou. Zahŕňa praktických pomocníkov počnúc 
rôzne typy vŕtačiek, brúsok alebo píl cez invertoro-
vé zváračky alebo striekacie pištole až po menšie 
kreatívne nástroje, akými sú modelárska brúska či 
tavná pištoľ. Jednotlivé produkty FIELDMANN vy-
nikajú kvalitou, funkčnosťou a dlhou životnosťou, 
samozrejmosťou sú ergonomické a bezpečnostné 
prvky, ktoré uľahčujú používanie.

všetko 

Dielňa / Elektrické ručné náradie

ručné náradie

Vydrží všetko
Zbúrajte 

múr, otlčte 
obkladačky... 

Rotačné kladivá 
Fieldmann 

disponujú odolnou 
konštrukciou.

Laserová
presnosť

Nová rada rezných 
nástrojov je 

vybavená laserom 
pre presnejšie 
rezanie. V mori 
prachu už svoju 

čiaru vždy nájdete.

Bezpečnosť
Kladieme dôraz 
na bezpečnosť 

pri práci. 
Ručné náradie 

je vybavené 
množstvom 

bezpečnostných 
prvkov.
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Dielňa / Elektrické ručné náradie

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 500 W
• rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm
• otáčky bez zaťaženia: 0–3 000 ot./min.
• vŕtanie alebo príklepové vŕtanie
• regulácia rýchlosti otáčok
• bočná ergonomická rukoväť
• komfortné ovládacie spínače

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 710 W
• otáčky bez zaťaženia: 0–2800 ot./min.
• veľkosť skľučovadla: 13 mm
• možnosť vŕtania a príklepového vŕtania
• možnosť regulácie otáčok
• bočná rukoväť a hĺbkový doraz

• napätie: 220 V/50 Hz
• príkon: 1 500 W
• otáčky bez zaťaženia: 0–880 ot./min.
• sila úderu: 0–4250 úderu/min., 5,5 J
• max. vŕtanie: 

betónu 32 mm, kovu 13 mm, dreva 40 mm
• 3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov
• SDS-PLUS systém
• hmotnosť: 4,9 kg

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 750 W
• otáčky bez zaťaženia: 0–2800 ot./min.
• veľkosť skľučovadla: 13 mm
• bezklúčové skľučovadlo
• možnosť vŕtania a príklepového vŕtania
• možnosť regulácie otáčok
• bočná rukoväť a hĺbkový doraz

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1300 W
• SDS-Max
• sila úderu: 0–3600/min./15 J
• 1 ks jednobodový sekáč
• 18 × 320 mm
• 1 ks plochý sekáč
• 18 × 320 mm

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1 200 W
• veľkosť skľučovadla: 13 mm
• 2-rýchlosti: 0–1100, 0–3000 ot./min.
• prevody uložené v kove (dlhá životnosť)
• vŕtanie alebo príklepové vŕtanie
• regulácia rýchlosti otáčok
• bočná ergonomická rukoväť
• komfortné ovládacie spínače

kovové
skľučovadlo vodováha

pneumatický
príklep

pneumatický
príklep

Príklepová vŕtačka
FDV 200501-E

Príklepová vŕtačka
FDV 200711-E

Rotačné kladivo
FDV 201502-E

Príklepová vŕtačka
FDV 200751-E

Búracie kladivo
FDBK 201301-E

Príklepová vŕtačka
FDV 201205-E

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1 050 W
• otáčky bez zaťaženia: 0–1050 ot./min.
• sila úderu: 0–5200 úderu/min., 2,8 J
• max. vŕtanie: betónu 26 mm, kovu 13 mm, dreva 42 mm
• 3 ks vrtáka a 2 ks sekáčov, 1 skľučovadlo
• SDS-PLUS systém

Najpredávanejší
z nášho sortimentu!

pneumatický
príklep

SDS
PLUS

SDS
MAX

praktický kufrík
súčasťou balenia

praktický kufrík
súčasťou balenia

praktický kufrík
súčasťou balenia

praktický kufrík
súčasťou balenia

praktický kufrík
súčasťou balenia

novinka

SDS vŕtačka/vrt. kladivo
FDV 211050-E
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Dielňa / Elektrické ručné náradie

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 900 W
• otáčky bez zaťaženia:

11 000 ot./min.
• priemer kotúča: 125 mm
• bočná rukoväť a kľúč
• medené vinutie motora

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1 200 W
• otáčky motora bez zaťaženia: 12 000 ot./min.
• bočná ergonomická rukoväť nastaviteľná

do 3 polôh
• priemer kotúča: 125 mm
• medené vinutie motora
• 1 ks brúsneho kotúča súčasťou balenia

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1400 W
• otáčky bez zaťaženia: 4000–8600 ot./min.
• priemer kotúča: 150 mm
• bočná rukoväť a kľúč
• medené vinutie motora

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 2 200 W
• otáčky motora bez zaťaženia: 6 000 ot./min.
• bočná rukoväť nastaviteľná do 3 polôh
• priemer kotúča: 230 mm
• medené vinutie motora

Uhlová brúska

FDB 200901-E
Uhlová brúska

FDB 201201-E
Uhlová brúska

FDB 201401-E
Uhlová brúska

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

praktický kufrík
súčasťou balenia

praktický kufrík
súčasťou balenia

praktický kufrík
súčasťou balenia

V ponuke tiež 
akumulátorová 
priamočiara píla 

v rámci programu 
FAST POWER 20V, 

str. 4-7

AC laser

AC laser
• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 710 W
• max hĺbka rezu: 80 mm
• otáčky motora bez zaťaženia: 800-3000 ot./min
• ergonomická rukoväť
• medené vinutie motora
• obsah balenia:
• pravouhlý držiak vzdialenosti
• rezu, 2 ks pílových listov, kufrík

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 450 W
• max hĺbka rezu: 55-60 mm
• otáčky motora bez zaťaženia: 0-3000 ot./min
• ergonomická rukoväť
• medené vinutie motora
• obsah balenia: 1 ks pílového listu

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 800 W
• max hĺbka rezu: 80-100 mm
• otáčky motora bez zaťaženia: 2 800 ot./min.
• ergonomická rukoväť
• AC laser + LED svetlo
• obsah balenia: pravouhlý držiak vzdialenosti
• rezu, 2 ks pílových listov, kufrík

• napätie: AC 230 V/50 hz
• príkon: 705 W
• otáčky bez zaťaženia: 4 500 ot./min.
• priemer kotúča: 89 mm
• max. hĺbka rezu: 28,5 mm
• praktická stupnica (0-28 mm)
• obsah balenia: 3× pílový kotúč 

+ príslušenstvo (šesťhranný kľúč, prachová rúrka 
+ vodítko okraja)

Priamočiara píla

FDP 200451-E
Priamočiara píla

FDP 200712-E
Priamočiara píla

FDP 200805-E
Ponorná píla

FDPP 200705-E novinkanovinkanovinka

V ponuke tiež 
akumulátorová 
brúska v rámci 

programu 
FAST POWER 20 V,

str. 4-7

Uhlová brúska

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

str. 4-7
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Dielňa / Elektrické ručné náradie

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1 200 W
• otáčky motora bez zaťaženia: 0-5000 ot./min.
• bočná ergonomická rukoväť
• priemer kotúča: 185 mm
• s mäkkou ergonomickou rukoväťou
• obsah balenia:
• pravouhlý držiak vzdialenosti rezu
• 1 ks kotúča (185 mm)

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 800 W
• otáčky motora bez zaťaženia: 4 500 ot./min.
• bočná ergonomická rukoväť
• priemer kotúča: 140 mm
• medené vinutie motora
• obsah balenia:
• pravouhlý držiak vzdialenosti rezu
• 1 ks rezného kotúča

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1300 W
• otáčky motora bez zaťaženia 4500 ot./min.
• bočná ergonomická rukoväť
• priemer kotúča: 185 mm
• robustné hliníkové telo
• AC laser pre presnejšie rezanie
• obsah balenia:
• pravouhlý držiak vzdialenosti rezu,
• 1 ks rezného kotúča

Kotúčová píla
FDK 201202-E 

Kotúčová píla
FDK 200802-E

Kotúčová píla 
FDK 201302-E

V ponuke tiež 
akumulátorová 

kotúčová píla v rámci 
programu

FAST POWER 20V, 
str. 4-7

AC laser

novinka

str. 4-7



• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 200 W
• otáčky bez zaťaženia:
• 7000 – 12000 ot./min.
• regulácia výkonu (1-5)
• 3 výmenné dosky:
• 122 mm
• 150 × 150 × 100 mm
• 184 × 92 mm

68
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Dielňa / Elektrické ručné náradie

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 150 W
• otáčky bez zaťaženia:
• 11 000 ot./min.
• brúsna plocha:

198 × 90 mm
• medené vinutie motora
• ergonomická rukoväť

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 130 W
• otáčky bez zaťaženia:
• 13 000 ot./min.
• brúsna plocha:

140 × 140 × 80 mm
• medené vinutie motora

Vibračná brúska
FDB 2004-E

Vibračná brúska
FDB 200131-E

Vibračná brúska
FDB 200221-E

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 800 W

• otáčky motora bez zaťaženia:
0–17 000 ot./min.

• šírka záberu: 82 mm
• hĺbka triesky: 0–2 mm

• falcovacia hĺbka: 0–6 mm
• masívna hliníková základňa

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 900 W

• brúsna rýchlosť:
• 200-380 m3/min.

• rozmery pásu:
76 × 533 mm

• medené vinutie motora

Elektrický hoblík
FDH 200801-E

Pásová brúska
FDBP 200901-E

Rotačná brúska
FDEB 200451-E

napätie: 230 V/50 Hz
príkon: 800 W

otáčky motora bez zaťaženia:
0–17 000 ot./min.

šírka záberu: 82 mm
hĺbka triesky: 0–2 mm

falcovacia hĺbka: 0–6 mm
masívna hliníková základňa

Elektrický hoblík
FDH 200801-E
napätie: 230 V/50 Hz

príkon: 800 W
otáčky motora bez zaťaženia:

0–17 000 ot./min.
šírka záberu: 82 mm

hĺbka triesky: 0–2 mm
falcovacia hĺbka: 0–6 mm

masívna hliníková základňa

Elektrický hoblík
FDH 200801-E

Rotačná brúska
FDEB 200451-E

napätie: 230 V/50 Hz
príkon: 900 W

brúsna rýchlosť:
200-380 m3/min.

rozmery pásu:
76 × 533 mm

medené vinutie motora

Pásová brúska
FDBP 200901-E

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vibračná brúska
FDB 200221-E

praktický kufrík
súčasťou balenia

• napätie: 220 V/ 50 Hz
• príkon: 450 W

• otáčky bez zaťaženia
• 6 000 – 13 000 ot./min.

• veľkosť brúsnej
• plochy 125 mm

• medené vinutie motora
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Dielňa / Elektrické ručné náradie

V ponuke tiež 40 ks príslušenstvo
FDB 9002

• napätie: 230 V/50 Hz príkon: 170 W
• otáčky bez zaťaženia 10 000–35 000/min
• veľkosť skľučovadla: 1,6–3,2 mm
• 440 ks príslušenstvo
• plastový obal na prepravu
• medené vinutie motora

Modelárska brúska
FDMB 200172-E

• napätie: 220 V/50 Hz
• príkon: 170 W
• otáčky bez zaťaženia 10 000–35 000 ot./min.
• veľkosť skľučovadla 0,8–3,2 mm
• 210 ks príslušenstvo
• medené vinutie motora

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 300 W
• otáčky naprázdno 10 000 – 18 500 ot./

min.
• premenné otáčky
• rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.
• obsah balenia:

11 ks príslušenstvo, kufrík

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 350 W
• otáčky naprázdno 10 000 – 22 000 ot./min.
• premenné otáčky
• rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.
• obsah balenia:

15 ks príslušenstvo, kufrík

Modelárska brúska
FDMB 200171-E

Multifunkčné náradie
FDB 200301-E

Multifunkčné náradie
FDB 200352-E

       
V ponuke 
tiež aku 

modelárska 
brúska str. 62

V ponuke tiež 40 ks príslušenstvo
FDB 9002

novinka

440 ks 210 ks

světlo

praktický kufrík
súčasťou balenia

praktický kufrík
súčasťou balenia

Multifunkčné náradie

tiež aku 
modelárska modelárska 

brúska str. 62
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Dielňa / Elektrické ručné náradie

• napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
• príkon: 100 W
• priemer tavnej tyčinky: 11 mm
• schopnosť tavenia: 9–16 g
• doba predhriatia: 3–5 min

• napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
• príkon: 100 W
• priemer tavnej tyčinky: 11 mm
• schopnosť tavenia: 9–16 g
• doba predhriatia: 3–5 min

• napätie/frekvencia: 230 V/50 Hz
• príkon: 20 W
• priemer tavnej tyčinky 7 mm
• schopnosť tavenia: 3–6 g
• doba predhriatia: 3–5 min

• tavné tyčinky transparentné
• priemer: 11 mm
• pre FDTP 2100-E / 2102-E

• tavné tyčinky transparentné
• priemer: 7 mm
• pre FDTP 2020-E / 2204-A

• tavné tyčinky farebné
• priemer: 7 mm
• pre FDTP 2020-E / 2204-A

• tavné tyčinky farebné
• priemer: 11 mm
• pre FDTP 2100-E / 2102-E

Tavná pištoľ

FDTP 2102-E
Tavná pištoľ

FDTP 2100-E
Tavná pištoľ

FDTP 2020-E

Tavné tyčinky

FDTP 9100
Tavné tyčinky

FDTP 9020
Tavné tyčinky

FDTP 9021
Tavné tyčinky

FDTP 9101
Tavné tyčinky

        
V ponuke

tiež aku tavná
pištoľ str. 62

tiež aku tavná
pištoľ str. 62



71
www.fieldmann.sk

Dielňa / Elektrické ručné náradie

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 250 W
• otáčky motora bez zaťaženia:
• 2 960 ot/min
• 2 brúsne kotúče:
• 150/200 mm
• stabilná pevná konštrukcia

• napätie: 230 V/50 Hz
• skutočný výstupný prúd: 20–140 A
• priemer elektródy: 1,6 - 3,2 mm
• najmodernejšie technológie: IGBT (smart
• protection), ARC FORCE, HOT START,
• Anti-Stick, vstupný prúd: 28 A
• maximálny vstupný výkon: 6,1 kVA
• súčasťou balenia zvárací štít

• napätie: 230 V/50 Hz
• skutočný výstupný prúd: 20–160 A
• priemer elektródy: 1,6 - 4,0 mm
• najmodernejšie technológie: IGBT (smart
• protection), ARC FORCE, HOT START,
• Anti-Stick ,vstupný prúd: 33 A
• maximálny vstupný výkon: 7,2 kVA
• súčasťou balenia zvárací štít

• napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 1050 W
• max hĺbka rezu: 115 mm
• otáčky motora bez zaťaženia
• 1 000 – 3 000 ot./min.
• hĺbka rezu, drevo 115 mm
• hĺbka rezu, železo 8 mm
• hĺbka rezu, kovová rúrka 60 mm
• otočná rukoväť
• obsah balenia:
• 2 ks pílových listov (drevo + kov)

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1 600 W
• otáčky motora bez zatíženia

I: 0-660 ot./min. 
II: 0–900 ot./min.

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

• napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 710 W
• max hĺbka rezu: 115 mm
• otáčky motora bez zaťaženia 

2 800 ot./min.
• ergonomická rukoväť
• medené vinutie motora
• obsah balenia:
• 2 ks pílových listov (drevo + kov)

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 650 W
• rozprašovací výkon: 105 W
• objem nádoby: 800 ml
• dĺžka flexibilnej hadice: 1,3 m

• napätie: 230 V/50 Hz, príkon: 2000 W
• nastavenie teploty:
• I.: 50 – 450 0C, II.: 60 – 600 0C
• prúdenie vzduchu:
• I. 250 l/min, II. 500 l/min
• možnosť postupnej regulácie teploty
• ergonomické mäkčené madlo
• obsah balenia:
• plastový kufrík, 5× nástavec

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 2000 W
• nastavenie teploty:
• I.: 350 C, II.: 600 C
• prúdenie vzduchu:
• I. 300 l/min, II. 500 l/min
• obsah balenia: 5× nástavec

Teplovzdušná pištoľ
FDHP 202000-E

Stolová brúska 
FDSB 200251-E

Zváračka
FDIS 20140-E

Zváračka
FDIS 20160-E

Šabľová píla
FDPO 201050-E

Elektrické miešadlo
FDRM 201601-E

Šabľová píla
FDPO 200711-E

Striekacia pištoľ
FDSP 200651-E

Teplovzdušná pištoľ
FDHP 202001-E

možno dokúpiť
metlu 

FDRM 901601

mokré aj suché
brúsenie

90° otočná 
rukoväť

novinka

súčasťou súčasťou
novinka

praktický kufrík
súčasťou balenia
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Ak si nechcete zaobstarať jednotlivé typy náradia 
zvlášť, vyberte niektorú z praktických sád FIELDMANN,

ktoré sú starostlivo poskladané tak, aby naozaj nič 
nechýbalo. Náradie je navyše uložené 

v pevných plastových puzdrách či kufríkoch, ktoré 
zaistia jeho ochranu aj ľahký transport a vítaný je 

aj prehľad, ktorý máte o obsahu ihneď po otvorení. 
Univerzálne sady náradia FIELDMANN sú zložené až 
zo 130 častí. S takto obsiahlou výbavou bez problému 

zostavíte akýkoľvek nábytok alebo vymeníte sviečku 
v kosačke.
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Ručné náradie
Príslušenstvo

Garáž

zostavíte akýkoľvek nábytok alebo vymeníte sviečku 
v kosačke.



všetko pre váš dom a záhradu

Ručné náradie

Ručné náradie / Gola sady s náradím

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

• 18× ¼“ hlavica nástrčková s bitmi
• 26× ¼“ hlavica nástrčková / predĺžená / E
• 2× ¼“ predĺženie: 50 mm a 75 mm
• 1 × ¼“ račnový kĺb, 1 × ¼“ trhák
• 1× ¼“ rukoväť skrutkovacia, 1× ¼“ račna
• 30× ½“ hlavica nástrčková / predĺžená / E
• 2× ½“ predĺženie: 125 mm a 250 mm
• 1 × ½“ račnový kĺb, 1 × - ½” račňa
• 2 × ½“ hlavy sviečok: 16 a 21 mm
• 3 × imbusový kľúč: 1,5, 2, 2,5 mm
• 1× adaptér na bity
• 17× bity
• 1× kufrík

• 19× ½“ hlavica nástrčková:
• 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
• 2× ½“ hlavica na sviečky: 16, 21 mm
• 2× ½“ predĺženie: 125, 250 mm
• 1× ½“ kĺb
• 1× ½“ račna
• 6× ½“ hlavica nástrčková (12 pt):
• 10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
• 1× kufrík

Gola sada s náradím

FDG 5005-85R
Gola sada

FDG 5001-108R
Gola sada

FDG 5000-32R CR-V 

32 ks
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Okolo domu a v dielni je každú chvíľu potreba niečo
priskrutkovať, pritĺcť, odrezať alebo utiahnuť.

Či už ste zapálení majstri alebo len chcete byť pripravení na nutné 
domáce opravy, oceníte, že máte pekne po ruke potrebné náradie. 
Pri nákupe nového náradia sa potom oplatí zvoliť jednu komplexnú 
univerzálnu sadu, ktorá poslúži v širokom spektre úkonov. Preve-
denie v CR-V kvalite zaručuje veľmi dobrú životnosť nástroja.

Gola sada s náradím
CR-V 

108
 ks85 ks

CR-V 

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

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

• 14× nástrčkové kľúče 3/8“: 7, 8, 9, 10,
• 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
• 1× násada račny 3/8“ s poistkou
• 2× skrutkovač SL 6×100 mm
• a PH 6 × 100 mm
• 22× nástavce / držiak
• 1× kliešte s dlhými čelustami 6“
• 1× kliešte s posuvným kĺbom 10“
• 1× diagonálne kliešte 6“
• 9× kľúč do vnútorného šesťhranu:
• 1,5 – 10 mm/držiak
• 1× T-rukoväť pre nástrčkové kľúče 

1/4“
• 1× univerzálny kĺb 3/8“
• 1× spojovací člen 1/4“

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

Gola sada s náradím

FDG 5003-65R
Sada s náradím

FDG 5014-66R
Gola sada s náradím

FDG 5002-54R
Sada s náradím

FDG 5013-138RCR-V 

54 ks

CR-V 

65 ks

CR-V 

66 ks

CR-V 

138
 ks
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CR-V 

53 ks

Ručné náradie / Gola sady s náradím

CR-V 

60 ks

CR-V 

51 ks

CR-V 

39 ks• 1× kombinované kliešte 6“
• 1× kliešte s dlhými čelustami 6“
• 8× 3/8“ nástrčkové hlavice: 8-17mm
• 1× 3/8“ račna
• 1× 6“ nastaviteľný kľúč
• 8× imbusových kľúčov 1,5 - 6 mm
• 2× skrutkovača: PH2/SL6 × 100m
• 1× násada na bity
• 20× bit 25 mm
• 1× kladivo 200 g
• 1× vodováha 6“
• 1× meracie pásmo 3 m
• 1× nôž

• vŕtačka 12V / 2× 1 300 mAh
• vrták do dreva 16–22 mm
• vrták do kovu 2–3–4–5–6–7 mm
• vrták do steny 4–5–6–8 mm
• skrutkovač hodinársky 50 mm – (-)2,5mm, PH00
• skrutkovač (-) 5×100 mm
• skrutkovač na hroty 1/4”× 100 mm
• hroty 25 mm – (-)4–6mm, PH1–2–3, PZ1–2,
• HEX 4-5 mm, adaptér 1/4”
• držiak hrotu 60 mm
• hlavica 5–6–7–8–9–10–11–12–13 mm
• nôž odlamovací 18 mm
• skúšačka 100–250 V
• kliešte 125 mm – kombinované, štiepacie
• kľúč nastaviteľný 150 mm
• imbus – HEX 1,5–2–2,5–3–4–5–6–8 mm
• meter 3 m × 16 mm

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

• 1× kombinované kliešte
• 12× bit 25 mm
• 8× imbusový kľúč 1,5 – 6 mm
• 2 ks skrutkovač:
• PH2×100 mm, SL6×100 mm
• 1× násada na bity
• 1× 3/8“ račna
• 9× 3/8“ nástrčkové hlavice:
• 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
• 1× kladivo 200 g
• 1× predlžovací nástavec 3/8“ × 3“
• 1× 3/8“ univerzálny kĺb
• 2× 3/8“ nástrčková hlavica na
• sviečky 16, 21 mm

Gola sada s náradím

FDG 5010-53R/FDG 5008-53R
Sada náradia s 12V vŕtačkou

FDV 10205-51AR
Gola sada s náradím 

FDG 5006-60R
Gola sada s náradím 

FDG 5007-39R

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× bitov 1x držiak zásuvky
• 1× držiak magnetických bitov
• 2× mini skrutkovač CRV
• 1× skrutkovač crv: 5× 100 mm (-, +)
• 1× 1/4” X3” predlžovací nadstavec
• 7× hexadecimálne kľúče CRV: 1, 5-6 mm
• 12× nástrčkové hlavice 1/4”: 4, 4, 5, 5, 5, 5, 

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

• vodováha 9“ · kladivo
• kryt kladiva
• odlamovací nôž 18 mm
• 10 ks náhradných nožov 18 mm
• nožnice 8“
• zvinovací meter 3m
• 5 ks šesťhranných kľúčov 2–6 mm
• kombinované kliešte 6“
• ploché kliešte 6“
• nastaviteľný kľúč 6“
• držiak bitov 6,35 mm
• 6 ks hodinárskych skrutkovačov: PH000,00,0,
• SL 2.0, 2, 4, 3, 0, 
• 30 kusov bitov 25 mm
• 10 ks sťahovacej pásky

• 7× nástrčková hlavica 1/4“
• 10× bit plochý/krížový/imbus
• 1× nadstavec s rukoväťou, skrutkovač 1/4“
• 1× držiak na bity
• 1× adaptér na bity
• 1× nastaviteľný „francúzsky“ kľúč, tzv.
• francúzsky
• 1× odlamovací nôž
• 1× zvinovací meter – pásmo, dĺžka 2 m
• 1× kliešte bočné štiepacie, tzv. bočné štie-

pačky
• 1× kliešte kombinované, tzv. kombinačky
• 1× kliešte na jemnú mechaniku, tzv. telefónne
• 2× precízny (hodinársky) skrutkovač
• 6× kľúč imbus (6hranný)

Gola sada s náradím

FDG 5015-51R
Súprava bitov so skrutkovačmi

FDG 6001-47R
Dámska sada náradia

FDG 5016-71R
Súprava náradia

FDG 5017-36R

novinkanovinka
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Ručné náradie / Súpravy bitov so skrutkovačmi

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

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

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

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

H 0.7, 0.9, 1.3 1.5, 2.0

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

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

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

• skrutkovač s račnou
• predlžovací nadstavec 50 mm

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

H 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0

• skrutkovač s predlžovacím
• nadstavcom
• flexibilný nadstavec
• lupa

všetko pre váš dom a záhradu

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“ hlavica 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

Súprava bitov so skrutkovačmi 

FDG 5004-79R
Súprava bitov so skrutkovačmi 

FDS 1005-65R
Súprava bitov so skrutkovačom

FDS 1009-41R
Súprava bitov so skrutkovačom

FDS 1004-33R
Súprava bitov so skrutkovačom

FDS 1011-22R



79
www.fieldmann.sk

Ručné náradie / Súpravy bitov so skrutkovačmi, špeciálne drobné náradie

CR-V 

23 ks

CR-V 

12 
funkcií

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 dokúpiť tiež
sponky FDN 9301

15 
funkcií

• 15 ks 25 mm bitov
• 6 ks: 1/4 nadstavec 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
• 1 ks račna
• 1 ks nadstavec

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

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

Súprava bitov so skrutkovačom

FDS 1017-37R
Mini sada náradia

FDS 1018-23R
Súprava hobby nožov

FDN 1003-14R
Súprava hobby nožov

FDN 1002-16R

• použitie pre oblé/obdĺžnikové spony a klince
• spĺňa normy TÜV/GS
• celokovová konštrukcia sponkovačky
• praktický plastový kufrík
• 1500 ks sponiek
• súčasťou balenia

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

• úzke kliešte • klasické čeľuste
• štiepacie kliešte
• nožnice, nôž, nôž na lepenku a povrazy
• vyťahovák klincov a spôn, otvárač konzerv,
• pílka, pilník, skrutkovač plochý
• vývrtka, otvárač fliaš
• skrutkovač krížový, pravítko

Sponkovacia pištoľ

FDN 3001
Multitool

FDM 5025
Multitool

FDM 6060

novinka
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Ručné náradie / Spojovací materiál, kliešte, maliarske potreby

všetko pre váš dom a záhradu

• 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 farbu: 0,54 l
• 3/8“ ne-kvapkajúci valček (perforovaný)
• 1× ochranný štít

• 3 ks nožníc na plech v balení
• možnosť strihania: ľavé, pravé a rovné
• ergonomický tvarované držadlá

• kliešte kombinované 150 mm
• kliešte diagonálne 150 mm
• kliešte štiepacie 150 mm

Súprava skrutiek
FDS 9102-500R

Súprava skrutiek
FDS 9101-206R

Nožnice na plech
FDNP 3301

Sada klieští
FDN 1020
Sada klieští

Maliarsky valček
FDMV 1501
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Ručné náradie / Boxy na náradie

• trojdielny box na náradie so vstavanými 
kolieskami

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

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

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

Kovový box na náradie

FDN 4150

Box na náradie 16,5’’ 

FDN 4116

Box na náradie 18,5’’ 

FDN 4118
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Ručné náradie / Sady skrutkovačov, kľúčov a laserové merače

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× skrutkovač plochý
• 4× skrutkovač krížový
• 10× malý skrutkovač s točňou
• na ukazovák
• držiak upevniteľný na stenu

• 4× skrutkovač plochý
• 4× skrutkovač krížový
• 10× malý skrutkovač s točňou
• na ukazovák
• držiak upevniteľný na stenu

• 4× krížový skrutkovač
• 4× plochý skrutkovač
• 8× malých skrutkovačov
• 1× skrutkovač na bity + 20× bity

• CR-V oceľ
• flexibilný nádstavec
• 42 ks bitov
• 14 ks bitových nástrčných hlavíc

• 5× krížových a 5× plochých 
bitov

• možnosť použitia bitov s dĺžkou
25 mm, 50 mm

• kompatibilita so sadou 
s bitmi FDS 9002-67R

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

mm, 5.0 × 125 mm, 6.0 × 150 mm
• držiak na stenu alebo 

nástenný panel

• 7 ks
• veľkosť 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17
• nové moderné balenie
• (menej miesta zaberie v dielni)

• stranové kľúče s očkom vyhnutým 
do uhla

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

• závesná plachta s možnosťou 
zrolovania

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

nm < 1 mW
• jednotky: m/ft
• typ batérií: alkalické AAA 2 ks
• funkcia jedného merania
• funkcia viacerých meraní
• funkcia pípnutia a podsvietenia

• rozsah merania: 0,2 - 40 m
• presnosť merania: +/- 0,2 mm
• laserový typ triedy 2, 630–670 

nm < 1 mW
• jednotky: m/ft
• typ batérií: Li-Ion
• funkcia viacerých meraní
• funkcia pípnutia a podsvietenia
• funkcia merania oblých povrchov

Súprava skrutkovačov
FDS 5007-18R

Súprava skrutkovačov
FDS 5008-18R

Súprava skrutkovačov
FDS 5006-37R

Skrutovač+bity 
FDS 1010-58R

Skrutovač+bity 
FDS 1007-11R

Súprava skrutkovačov
FDS 1102-6R

Račnový kľúč 
s pevnou hlavou 
FDN 1045

Sada kľúčov
FDN 1010

Laserový merač 
vzdialeností 30 m
FDLM 1030

Laserový merač 
vzdialeností 30 m
FDLM 1040

• laserový merač vzdialeností
• rozsah merania: 0,05 - 50 m
• presnosť merania: +/- 1,5 mm
• viac jednotiek: m / ft
• jediné meranie, kontinuálne 

meranie
• pípnutie / podsvietenie / vodováha

Laserový merač 
vzdialeností 50 m
FDLM 1050

Sada bitov
FDS 9002-67R

vodováha

USB dobíjanie

novinkanovinka

Skrutovač+bity 

CR-V 

58 ks
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Ručné náradie / Vrtáky, sady bitov a špeciálne príslušenstvo

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×

• kľúč: 4, 6, 8, 10 × 2
• pazúrový 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
• veľ: 3, 4, 5, 6, 8, 10
• 6 ks skrutkovacích bitov

• sada vrtákov do muriva 18 ks
• veľkosti: 2× 3 mm,
• 2× 4 mm, 5× 5 mm, 5× 6 mm, 

3× 8 mm, 1× 10 mm

• sada 9 ks SDS vrtákov
• a 4 ks sekáčov
• vrtáky: 6, 8, 10, 12 (rôznych dĺžok)
• bodový, plochý a drážkovací sekáč
• kompatibilný s SDS vŕtačkou

viď str. 65

• vrtáky do železa
• – 27 ks, Premium Quality
• veľkosť: 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 7,5,

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

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

• sada vrtákov Cobalt do muriva 6 ks
• veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10
• 6 ks skrutkovacích bitov

• sada vrtákov do dreva 6 ks
• veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10
• 6 ks skrutkovacích bitov

• vrtáky do železa
• – 39 ks, Premium Quality
• veľkosť: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4,

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

• 2× T 118 A – drevo 2 – 15 mm
• 2× T 144 D – drevo 3 – 30 mm
• 2× T 101 B – drevo 3 – 30 mm
• 2× T 101 AO – drevo 5 – 50 mm
• 2× T 101 BR – kov 1 – 3 mm
• kompatibilný s pílami viď str. 66

• 2 ks univerzálnych pílových listov
• pre drevo/ kov
• 3 ks pílových listov určených
• na drevo
• 4 ks pílových listov určených na kov
• univerzálny úchyt (1/2“)
• kompatibilný s pílami viď str. 71

Súprava vrtákov do železa
FDV 9004

Súprava vrtákov
FDV 9101

Súprava SDS plus 13 ks
(vrtáky + sekáče)
FDV 9151

Súprava vrtákov
FDV 9202

Pílové listy mix
FDP 9002

Súprava vrtákov do muriva
FDV 9006

Súprava vrtákov do dreva
FDV 9012

Súprava bitov
FDS 9003-56R

Súprava vrtákov
FDV 9201

Pílové listy drevo
FDP 9001

Súprava bitov
FDS 9005-55R

Súprava pílových listov 9 ks
FDPO 9001

kompatibilný s pílami viď str. 66

novinka
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Príslušenstvo / Vysávače mokro/suché vysávanie

Univerzálne
vysávače

Hadica
Hadicu s dĺžkou 

až 2,5 metra 
ocení používateľ 

najmä pri vysávaní 
schodísk, zákutí 
dvoru, pavučín 

z podhľadu striech 
a tiež pri vysávaní 
ťažších materiálov.

Mobilita
Podstavec 

s kolieskami 
umožňuje ľahký 
pohyb vysávača 

po zemi. V prípade, 
kedy kolieska 

nie sú potrebné, 
napríklad pri 

vysávaní schodísk, 
možno podstavec 

ľahko odňať od 
nádoby.

Nádoba
Nádoba 

s dostatočným 
objemom zachytí 
všetko, čo prejde 

nasávacou hadicou 
priamo do nádoby, 

bez nutnosti 
použitia sáčku, 
čo je zásadnou 

výhodou hlavne pri  
mokrom vysávaní.

Elektrická 
zásuvka
Elektrická 

zásuvka slúži 
k ľahšiemu 
pripojeniu 
ďalšieho 

zariadenia. Po 
jeho pripojení 

sa vysávač 
automaticky sám 

zapne.

8484

Okrem suchých materiálov sú univerzálne vysávače schopné 
nasať aj tekutinu. To sa hodí nielen vo chvíli, keď omylom prevrh-
nete vedro s vodou, vysať môžete aj čerstvé blato alebo rozliate 
víno vrátane zvyšku rozbitého pohára bez toho, aby ste sa mu-
seli báť, že vysávač poškodíte. Bavlnený filter z pevných vlákien 
dokáže zachytiť aj tie najjemnejšie častice prachu, navyše sa ľa-
hko udržuje. Stačí ho iba vyklepať, opláchnuť a vysušiť. Vybrané 
typy týchto vysávačov disponujú tiež zabudovanou zásuvkou na 
pripojenie ďalšieho elektrického zariadenia, napr. brúsky, píly.

V okolí domu, na záhrade, v dielni alebo garáži sú 
bežné situácie, keď na upratovanie nestačí len zme-
ták. V tej chvíli nastupujú vysávače FIELDMANN na 
sucho-mokré vysávanie. Tie si poradia s nečistotami 
väčších rozmerov (zvyšky sutiny, piliny, kamienky) aj 
s tými jemnejšími a bez ťažkostí vysajú dokonca aj po-
pol s teplotou do 40 oC.
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Príslušenstvo / Vysávače mokro/suché vysávanie

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
• príkon: 1 400 W zásuvka na prídavné zariadenie
• do 2 000 W
• pevný bavlnený filter kovová nádoba 30 l
• nastaviteľná intenzita odzvuku funkcia odklepávania
• prachu
• zámok hadice výpust plastová hadica 2,5 m
• hliníková predlžovacia trubica 0,77 m podlahová
• hubica (hladké vysávanie alebo s kefkami)
• podlahová hubica (kefa + stierka) hubica
• na čalúnenie
• zúžená hubica guľatá kefka
• voliteľné príslušenstvo:

náhradný bavlnený filter: FDU 901432
náhradný HEPA filter: FDU 911432

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
• príkon: 1 400 W
• pevný bavlnený filter
• kovová nádoba 30 l
• plastová hadica 1,5 m
• 2× plastová predlžovacia trubica 0,85 m
• podlahový nástavec
• zúžený nástavec
• guľatá kefka
• voliteľné príslušenstvo:

náhradný bavlnený filter: FDU 9004

• napätie / kmitočet: 220-240V / 50/60Hz
• príkon: 1200 W
• pevný bavlnený filter
• kovová nádoba: 20 l
• plastová hadica: 1,5 m
• hliníková teleskopická trubica
• podlahový nástavec
• zúžený nástavec

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
• príkon: 1 400 W zásuvka na prídavné
• zariadenie do 2 000 W
• pevný bavlnený filter kovová nádoba 30 l
• plastová hadica 2,5 m
• hliníková predlžovacia trubica 0,77 m
• podlahová hubica (hladké vysávanie 

alebo
• s kefkami)
• podlahová hubica (kefa + stierka)
• hubica na čalúnenie zúžená hubica
• guľatá kefka
• voliteľné príslušenstvo:
• náhradný bavlnený filter: FDU 9004

Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 201432-E
Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 2003-E
Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 2120-E
Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 2004-E
Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 2120-E
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Príslušenstvo / Suché vysávanie

Vysávače na popol
a suché vysávanie

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
• príkon: 1 200 W
• vysávanie popola do 40 °C
• HEPA filter
• kovová nádoba 20 l
• kovová hadica 1 m
• hliníková hubica 0,15 cm
• kolieska
• prívodný kábel 4,3 m
• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
• súčasťou balenia je FDU 9002:
• plastová hadica 1,5 m
• predlžovacia trubica 0,85 cm
• podlahová hubica
• zúžený nadstavec
• otočná kefka
• voliteľné príslušenstvo:

náhradný HEPA filter: FDU 9003

Vysávač na popol a suché vysávanie

FDU 2002-E
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Pravidelné čistenie krbu, kachlí či grilu bude s vysáva-
čom FIELDMANN určenými na popol hračka. Zaobíde sa 
navyše bez zbytočného vírenia sadzí a drobných nečistôt 
z ohniska, výsledok bude vždy dokonalý, a predovšetkým 
takmer okamžitý.

Vysávače si poradia s popolom s teplotou až 40 oC, nemusíte tak čakať   
napríklad pred odchodom z chalupy, až zvyšky po ohni v krbe úplne 
vychladnú. Vysávať s nimi však môžete aj akékoľvek iné pevné nečisto-
ty. Kvalitné HEPA filtre, ktorými sú aj tieto vysávače vybavené, zachytia 
aj extrémne jemné častice prachu, vysaté nečistoty tak nemajú šancu 
vrátiť sa späť do miestnosti. Zásadnú inováciu prináša funkcia oklepu, 
ktorá zaisťuje nanajvýš ľahkú údržbu filtra.

HEPA filter
Konštrukčná 

charakteristika 
materiálu HEPA 

filtra zachytí 
aj najjemnejšie 

čiastočky, ako je 
popol alebo jemný 

prach.

Kolieska
Kolieska zaručia 

jednoduchú 
manipuláciu 

pri upratovaní, 
najmä garáže, 
bez nutnosti 

vysávač prenášať. 
Pomerne ľahkú 

demontáž koliesok 
užívateľ ocení 

najmä pri vysávaní 
kaskádovitého 
terénu, akým 
je napríklad 
schodisko.

Kovová nádoba
Nádoba je 

svojou kapacitou 
optimálna pre 
vysatie popola 

z krbu alebo 
pre upratovanie 

automobilu 
alebo garáže, 

zároveň nezaberie 
veľa miesta pri 

uskladnení.

Príslušenstvo
Variabilita 

príslušenstvo 
uľahčuje dosah 

pri vysávaní 
a upratovanie 

pomocou rôznych 
nadstavcov aj 

v ťažko 
prístupných 

miestach.

všetko pre váš dom a záhradu
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Príslušenstvo / Suché vysávanie

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
• príkon: 600 W
• vysávanie popola do 40 °C
• bavlnený filter
• kovová nádoba 11 l
• kovová hadica 1 m
• hliníková hubica 0,15 m
• hmotnosť: 2,4 kg
• prívodný kábel 3 m
• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
• voliteľné príslušenstvo:

náhradný HEPA filter: FDU 900601

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
• príkon: 1 000 W
• vysávanie popola do 40 °C
• bavlnený filter
• kovová nádoba 20 l
• kovová hadica 1 m
• hliníková hubica 0,15 m
• hmotnosť: 4 kg
• prívodný kábel 3 m
• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)
• voliteľné príslušenstvo:

náhradný bavlnený filter: FDU 201001

Vysávač na popol a suché vysávanie

FDU 200601-E
Vysávač na popol a suché vysávanie

FDU 201001-E
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Príslušenstvo / Rebríky

Teleskopické 
rebríky

• max. dĺžka v rozloženom stave 6,7 m

• rozmery v zloženom stave

• 284 × 46 × 16 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 28 cm

• hrúbka hliníka 1,2 mm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• počet priečok 10

• hmotnosť: iba 13 kg

Rozkladací rebrík

FZZ 4008

Sofistikované
kĺby

Sofistikovaný 
kĺb umožňuje 

premeniť rebrík 
na A-rebrík alebo 
ho nastaviť do inej 
variabilnej polohy.

Príslušenstvo
Plošiny z pevného 

kovu zaručia 
dostatočný komfort 

a bezpečnosť pri 
práci na lešení 

z multifunkčného
rebríka.

Multifunkč-
nosť

Multifunkčný 
rebrík je možné 

využiť ako 
lešenie pre ľahký 
operačný prístup 
do výšky okolo 3 

m nielen 
v interiéri.

Unikátny
systém
Unikátny 

teleskopický 
systém zaistí max-
imálnu skladnosť 

teleskopických re-
bríkov pri ukladaní 

alebo prevoze 
v osobnom aute
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Rebríky, A-rebríky, schodíky, plošiny. Uľa-
hčia cestu do koruny stromu, na strechu, 
k lustru alebo na najvyššiu policu v diel-
ni. Výhodou teleskopických pomocníkov 
tohto typu je skutočnosť, že ponúknu vždy 
práve takú výšku, akú práve potrebujete.

Môžete ich totiž používať ako v ich maximálnej dĺžke, 
tak len s vysunutou jednou alebo dvoma priečkami. 
Proti samovoľnému zloženiu sú zabezpečené pois-
tkami. Výhodou teleskopických rebríkov všeobecne 
je fakt, že pri uskladnení nie sú náročné na priestor, 
ponúkajú pritom možnosť dosiahnuť skutočne vy-
soko – pri produkte FIELDMANN až do výšky 6,7 m! 
Vďaka použitým materiálom s dostatočnou hrúb-
kou sú ale zároveň vysoko pevné, a teda sa ani pri 
nastavení maximálnej dĺžky neprehýbajú. Napriek 
tomu sú ľahké, čo napomáha ľahkej manipulácii. 
V ponuke značky je aj multifunkčný rebrík. Ten sa 
v správnu chvíľu pomocou kĺbového mechanizmu 
zmení v A-rebrík, s ktorými môžete pohodlne stáť 
aj na príkrom schodisku. Ak k tomu vyberiete ešte 
niektorú z plošín, z rebríka je razom lešenie.

pre váš dom a záhradu

Príslušenstvo / Rebríky

Teleskopické 

Unikátny
systém
Unikátny 

teleskopický 
systém zaistí max-
imálnu skladnosť 

teleskopických re-
bríkov pri ukladaní 

alebo prevoze 
v osobnom aute

pre váš dom a záhraduvšetko pre váš dom a záhradu
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Príslušenstvo / Rebríky

• maximálna dĺžka 
rebríka 360 cm

• maximálna dĺžka A-rebríka 174 cm

• maximálna výška lešenia 98 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 28 cm

• dĺžka stabilizátora 61,5 cm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• hmotnosť: 11 kg

• plošina FZZ 9107 určená 
pre multifunkčný rebrík FZZ 4107

• unikátny teleskopický systém

• rozmery pri rozložení
320 × 48 × 8 cm

• rozmery v zloženom stave
81 × 48 × 8 cm

• vzdialenosť medzi 
priečkami 29 cm

• hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálna dĺžka 3,2 m

• počet priečok 11

• hmotnosť: iba 9,2 kg

• unikátny teleskopický systém

• rozmery pri rozložení
260 × 47 × 9 cm

• rozmery v zloženom stave
75 × 47 × 9 cm

• vzdialenosť medzi
 priečkami 29 cm

• hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálna dĺžka 2,6 m

• počet priečok 9

• hmotnosť: 7 kg

• unikátny teleskopický systém

• rozmery v zloženom stave 
87 × 48 × 9 cm

• rozmery pri rozložení 
380 × 48 × 9 cm

• vzdialenosť medzi 
priečkami 29 cm

• hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálna dĺžka 3,8 m

• počet priečok 13

• hmotnosť: 11 kg

• rozmery v rozloženom stave
• 103 × 41 × 49 cm
• rozmery plošiny 76 × 30 cm
• dĺžka v zloženom stave 78 cm
• hrúbka hliníka 1,0 mm
• hmotnosť: 3,6 kg

• unikátny teleskopický systém

• rozmery v zloženom stave
87 × 67 × 15 cm

• vzdialenosť medzi priečkami
29 cm

• hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálna dĺžka 
A-rebríka 1,6 m

• maximálna dĺžka 
rebríka 3,2 m

• počet priečok 10

• hmotnosť: iba 11,5 kg

• unikátny teleskopický systém

• rozmery v zloženom stave
90 × 49 × 18 cm

• vzdialenosť medzi
priečkami 29 cm

• hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálna dĺžka
A-rebríka 2,2 m

• maximálna dĺžka
rebríka 4,4 m

• počet priečok 14

• hmotnosť: iba 15 kg

Teleskopický rebrík

FZZ 4002
Teleskopický rebrík

FZZ 4004
Teleskopický rebrík

FZZ 4005

Skládacia plošina

FZZ 2001

Teleskopický rebrík

FZZ 4003
Teleskopický rebrík

FZZ 4006

Multifunkčný rebrík

FZZ 4107



všetko pre váš dom a záhradu

Príslušenstvo / Autopríslušenstvo

Autopríslušenstvo
Úložné priestory
Zorganizujte si svoje 
autopríslušenstvo do 
kovových regálov. 
Novo aj rohový variant.

Zmerajte si to sami
Meranie vzorky pneumatík, 
hĺbky závitu, vyvŕtaných 
otvorov. Teraz to už 
zvládnete.

Redukcie
Univerzálny doplnok ku 
kompresorom pre flexibilné 
nafúknutie rôznych 
detských hračiek.

Poriadok je základ
Moderné organizéry 
z odolných 
a umývateľných 
materiálov spríjemnia 
vašim spolujazdcom dlhé 
cesty.

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1 500 W
• menovitý výkon 2 800 ot./min.
• objem nádoby 50 l
• max. tlak 8 barov
• orientačný sací výkon 190 l/min.
• hmotnosť: 32 kg

Vzduchový kompresor

FDAK 201552-E 50 l

všetko pre váš dom a záhradu
90

Pevnou súčasťou nášho sortimentu 
je už niekoľko rokov aj autopríslušen-
stvo, ktorého ponuka sa každoročne 
rozširuje. K odolným pomocníkom 
na zimu, ako sú škrabky, skladacie 
lopatky či zmetáky, postupne pri-
budli nabíjačky autobatérie, merač 
tlaku v pneumatikách, rôzne organi-
zéry, ale aj pomocníci na prevážanie 
detí či domácich maznáčikov.

V minulom roku sa ponuka autopríslušenstva 
rozrástla o všestranné umývacie sady určené pre 
starostlivosť o interiér aj exteriér vozidla, ktoré 
je možné s úspechom použiť aj v domácnosti. 
Tohtoročnou novinkou sú vzduchové kompreso-
ry s bohatým príslušenstvom. Všetky produkty 
FIELDMANN sa vyznačujú použitím kvalitných 
materiálov, ktoré zaručujú vysokú odolnosť a dlhú 
životnosť rovnako ako maximálnu funkčnosť. Tr-
valo cenený je u značky FIELDMANN aj nadča-
sový dizajn a prepracované detaily.

novinka
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Príslušenstvo / Autopríslušenstvo

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1 500 W
• menovitý výkon 2 800 ot./min.
• objem nádoby 24 l
• max. tlak 8 barov
• orientačný sací výkon 190 l/min.
• hmotnosť: 26 kg

• zástrčka do 12 V zapaľovača cigariet
• merač tlaku v baroch s presnosťou 0,1 baru
• priemer valca 30 mm
• napájací kábel 3 m
• 1 m hadica so skrutkovacím konektorom
• nepretržitá prevádzka až 15 min.
• čas nafúknutia bežnej pneumatiky 

až do 2,4 baru: 3 min.

• napätie: 230 V/50 Hz
• výstup DC ( jednosm.), 6 V/12 V, 2 A/4 A
• displej-nabité, obrátenie polarity,
• nadprúd, ochrana proti prehriatiu
• použiteľná pre autá, motocykle, elektroautá,
• autá-hračky, námorníkov, apod s 6V/12V

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

• napätie: 230 V/50 Hz
• príkon: 1 100 W
• vzduchový kompresor bez oleja a nádrže
• sacia kapacita: 180 l/min
• dĺžka rúrky pvc: 3 m
• 8 ks príslušenstva

• pištoľ na hustenie pneumatík s manometrom
• adaptér a ihly na nafukovanie hračiek
• špirálová PU hadica 5m

• pištoľ na hustenie pneumatík s tlakomerom
• ofukovacia pištoľ
• adaptéry a ihly na nafukovanie hračiek
• špirálová PU hadica 5m

Vzduchový kompresor

FDAK 201522-E

Vzduchový kompresor
FDAK 12011

Nabíjačka autobatérie 6V/12V

FDAN 12002

Vzduchový kompresor

FDAK 201101-E
Sada príslušenstva ku kompresorom

FDAK 901503-E

Sada príslušenstva ku kompresorom

FDAK 901504-E

24 l

V ponuke tiež 
akumulátorový 

kompresor v rámci 
programu 

FAST POWER 20 V,
str. 4-7

• zástrčka do 12 V zapaľovača cigariet
• merač tlaku v baroch s presnosťou 0,1 baru
• priemer valca 30 mm

napájací kábel 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



92
všetko pre váš dom a záhradu

Príslušenstvo / Autopríslušenstvo

• kovový regál s 5 policami
• rozmery: 90 × 40 × 180 cm
• rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 

0,7 mm
• polica: MDF doska s hrúbkou 5 mm
• max. zaťaženie každej police: 175 kg
• výšku police je možné nastaviť podľa
• svojich potrieb
• ľahké a rýchle zloženie - bez použitia 

skrutiek
• všestranné využitie: do dielne, garáže,
• pre skladové priestory
• aj do kancelárie
• plastové chrániče rohov
• hmotnosť: 16 kg

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

0,7 mm
• polica: MDF doska s hrúbkou 5 mm
• max. zaťaženie každej police: 175 kg
• výšku police je možné nastaviť podľa
• svojich potrieb
• pomáha maximalizovať využitie vášho 

priestoru
• ľahké a rýchle zloženie - bez použitia 

skrutiek
• všestranné využitie: do dielne, garáže, 

pre skladové priestory aj do kancelárie
• plastové chrániče rohov
• hmotnosť: 17 kg

• rohový regál s 5 policami
• rozmery: 90 × 40 × 180 cm
• rám: pozinkovaná oceľ s hrúbkou 

0,7 mm
• polica: MDF doska s hrúbkou 5 mm
• max. zaťaženie každej police: 175 kg
• výšku police je možné nastaviť podľa 

svojich potrieb
• pomáha maximalizovať využitie vášho 

priestoru
• ľahké a rýchle zloženie - bez použitia 

skrutiek
• všestranné využitie: do dielne, garáže, 

pre skladové priestory aj do kancelárie
• plastové chrániče rohov

• rozmery 1 300 × 600 mm
• hlavne na letné použitie
• blokuje škodlivé UV lúče
• znižuje vnútornú teplotu

• rozmery 1 300 × 600 mm
• hlavne na zimné použitie
• blokuje škodlivé UV lúče
• znižuje námrazu na skle

Kovový regál
FDR 1800

Kovový regál
FDR 1820

Kovový regál
FDR 1840R

Ochrana čelného skla
proti slnku a námraze
FDAZ 6001

Ochrana čelného skla
proti slnku a námraze
FDAZ 6002

rozmery 1 300 × 600 mm

Ochrana čelného skla
proti slnku a námraze
FDAZ 6002

výšku police je možné nastaviť podľa 
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Príslušenstvo / Autopríslušenstvo

• so škrabkou
• 2 v 1 zmeták a škrabka
• ABS plast
• celková dĺžka je 52 cm
• dĺžka štetiny 5 cm

• meranie vzorky pneumatík, hĺbky
• závitu, vyvŕtaných otvorov
• autokalibrácia
• rozsah do 25 mm

• stierka na okná 1 ks
• stierka na ventilátory
• 2 v 1 (mäkká bavlna/mriežkovaná
• štruktúra)
• umývacie rukavice 2 v 1 (mikrovlákno/

mriežkovaná štruktúra)
• mikrovláknová utierka

• univerzálna
• jednoduchá inštalácia
• bodové upnutie
• zlepšuje vnútorné prostredie vozidla

• so škrabkou
• 2 v 1 zmeták a škrabka
• zmäkčená hliníková rukoväť
• ABS plast
• celková dĺžka je 60 cm
• dĺžka štetín: 5 cm

• skladací organizér do automobilu
• množstvo úložných priehradok
• do batožinového priestoru aj na upevnenie
• na voľnú sedačku

• materiál: gumové vlákna
• 8 ks
• dĺžka: 20–120 cm
• hrúbka: 8 mm

• autokalibrácia
• rozsah do 12 barov
• odchýlka 0,05 baru
• LCD displej
• jednotky: bar, kPa, psy, kg/cm2

Auto zmeták/škrabka
FZO 5014

Hĺbkomer
FDAM 0201

Umývacia súprava 6 ks
FDAC 1001

Organizér na sedačku 
FDAP 60401

Auto zmeták/škrabka
FZO 5015

Organizér do auta
FDAP 60301

Gumicuk 8 ks
FDAG 1001

Merač tlaku v pneumatikách
FDAM 0101
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Príslušenstvo / Voliteľné príslušenstvo, náhradné diely

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

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

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

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

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

FZS 2050 E FZS 9020 50001689 FZS 9015 50001691

18 V SÉRIA
ONE BATTERY
FOR ALL

2 Ah BATÉRIA KÓD 4 Ah BATÉRIA KÓD RÝCHLONABÍJAČKA KÓD

FDUZ 50020 50002986 FDUZ 50040 50002987 FDUZ 51000 50003960

FDUZ 50003 50003293 FDUZ 50000 50002121

FDUZ 50004 50003996

20 V SÉRIA
FAST POWER
20 V

2 Ah BATÉRIA KÓD 4 Ah BATÉRIA KÓD RÝCHLONABÍJAČKA KÓD

FDUZ 79020 50004543 FDUZ 79040 50004544 FDUZ 79100 50004602

FDUZ 79110 50004603

AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE BATÉRIA KÓD

FZN 4101-2 A/AT FZO 9003 50001967

FZN 5101-A FZO 9005 50003792

ELEKTRICKÉ KOSAČKY ŽACÍ NÔŽ KÓD

FZR 2015-E FZR 9030-E 50003805

FZR 2021-E FZR 9021-E 50002348

FZR 2025-E FZR 9021-E 50002348

FZR 2028-E FZR 9028-E 50003595

FZR 2035-E FZR 9024-E 50003263

FZR 2046-E FZR 9027-E 50003594

AKU NÁRADIE NABÍJAČKA KÓD BATÉRIA KÓD

FDV 10252-A FDV 90252 50004687

FDV 10253-A FDV 90252 50004687  

FDV 10201-A FDV 90201RN 50003044 FDV 90201 50003043

FDV 10251-A FDV 90251RN 50003574 FDV 90251 50003573

FDV 10301-A FDV 90301N 50003655 FDV 90301 50003654

FDV 10351-A FDV 90351 50002153

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

FDV 10401-A FDV 90401 50004244

BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR PRUŽINOVÝ VÁLEC KÓD

FZV 6050-B FZV 9050-B 50004371

KROVINOREZY STRUNA  
NYLON 60 m KÓD STRUNOVÁ 

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

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

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

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

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

 FZS 5025-B FZS 9021 50001690 FZS 9016 50001683 FZS 9023 50004708 FZS 9004 50000519 FZS 9052 50003133

AKUMULÁTOROVÉ KOSAČKY ŽACÍ NÔŽ KÓD BATÉRIA KÓD

FZR 2110 Li FZR 9031-Li 50004053 FZR 9110 50004381

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

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

FZR 70435-A 2×20V FZR 9037-A 50005270 tabulka 20V

AKU STRUN. KOSAČKA CIEVKA + KRYT KÓD

FZS 70105-0 20V FZS 9105 50004707

AKU STRUNOVÁ KOSAČKA FZS 1025-A

BATÉRIA FZO 9006 50004821

STRUNA NYLON 60 m FZS 9019 50001705

CIEVKA FZS 9025 50003392

KRYT FZS 9026 50003393

AKU STRUNOVÁ KOSAČKA FZS 1005-A

BATÉRIA FZO 9004 50003982

STRUNA NYLON 60 m FZS 9019 50001705

CIEVKA FZS 9029 50003870

KRYT FZS 9028 50003981

AKU PÍLY LIŠTA FIELDMANN 20cm KÓD REŤAZ FIELDMANN KÓD

FZP 70505-0 20V FZS 9030 50004981 FZP 9031 50004982

FZP 70805-0 FZP 9028-A 50004948 FZP 9029-A 50004949

REŤAZOVÉ PÍLY REŤAZ FIELDMANN KÓD LIŠTA FIELDMANN KÓD REŤAZ OREGON KÓD LIŠTA OREGON KÓD

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

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

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

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

Elektrická píla FZP 2025-E FZP 9032-E 50005312 FZP 9033-E 50005313

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

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

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

Benzínová píla FZP 5816-B FZP 9027-B 50004745 FZP 9026-B 50004744 

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

BENZÍNOVÉ KOSAČKY ŽACÍ NÔŽ KÓD

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

FZR 4005-127BH FZR 9018-B 50001714

FZR 4210-B FZR 9033-B 50004342

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

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

FZR 4615 LiBES FZR 9015-BES 50004422

FZR 5115-170B FZR 9020-B 50002080

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

FZR 5611-B FZR 9032-B 50004343
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Kontakt

Autorizovaný servisWWW.FIELDMANN.SK/SERVIS-SK

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

Produkty v tomto katalógu sa môžu z dôvodu tech-
nických zdokonalení, úprav farebných špecifikácií 
a skladovej dostupnosti v jednotlivých krajinách me-
niť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca ne-
zodpovedá za chyby tlače. Stroje, ktoré vám predá-
me, vieme aj opraviť! V našej sieti servisných centier, 
vykonávame záručný aj pozáručný servis a to vždy 
za použitia originálnych náhradných dielov. Môžete 
tiež využiť ponuky preventívnych kontrol či pose-
zónnych prehliadok. Viac informácií o najbližšom 
servisnom stredisku nájdete na webových stránkach

WWW.FIELDMANN.SK

Prečo FIELDMANN?
FIELDMANN predstavuje značku záhradnej tech-
niky a náradia pre byt, dom aj záhradu, ktorá je 
vlastnou značkou spoločnosti FAST ČR. Výrobky 
FIELDMANN sú navrhnuté a skonštruované tak, 
aby zodpovedali aj požiadavke náročného spotrebi-
teľa: uľahčujú prácu a šetria čas, sú kvalitné, ergo-
nomické, bezpečné, ľahko a intuitívne ovládateľné, 
prinášajú najnovšie trendy a poskytujú maximálny 
komfort pri práci na záhrade, v dome aj dielni.

www.fieldmann.sk




