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Kvalita, dizajn a jedinečnosť,
to je Fieldmann
Na slovenský trh sme prišli v podobe osviežujúceho vánku, ktorý
priniesol kvalitné, bezpečné, ľahko ovládateľné a v tvaroch dôsledne
ergonomické stroje. Takéto vyhovujú dynamický a moderne mysliacim
ľuďom.
Už šiestym rokom sú naše výrobky pripravené na prácu okolo domu,
na záhrade, ale aj v byte, dielni alebo garáži. A to za dostupné ceny.
Preferujeme moderné trendy, osobitný dizajn a predovšetkým efektivitu
našich výrobkov. Inžinieri v našich vývojových centrách sú si dobre
vedomí dôležitosti svojej práce. Vedia, že ich ﬁnálne produkty musia
vyhovovať každému zákazníkovi, uľahčiť mu život a hlavne mu pomáhať
v dosahovaní jeho zámerov a cieľov. Všetky stroje našej značky preto
veľmi dobre sadnú do každú ruky a dokážu robiť presne to, čo sa od
nich očakáva. Ich ovládanie je intuitívne a jednoduché, používanie
je zábavné.
Podstatnou výhodou výrobkov Fieldmann je veľmi ľahká orientácia
v celej šírke sortimentu - o všetkom podstatnom vás prehľadne informujú
piktogramy, vďaka nim sa okamžite a bez dlhého hľadania dozviete
dôležité informácie ako sú parametre a funkcie výrobku.
V roku 2016 naviac pripravujeme rozšírenie a inováciu sortimentu
predovšetkým v oblasti odpočinku a spoločenského života na záhrade.
Môžete sa tešiť na atraktívnu ponuku záhradného nábytku a grilov.
Objavujú sa tiež úplne nové kategórie v upratovaní domu a starostlivosti
o záhony.
Značka Fieldmann je ideálny partner pre každého, kto si chce svoj dom
a záhradu užívať a starať sa o ne.
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Rotačné kosačky
Sú ľudia, ktorý vyznávajú dôsledne strihaný trávnik bez jedinej
geometrickej nezrovnalosti. A sú tiež takí, ktorí nechávajú trávu voľne
dýchať a dávajú prednosť jej prirodzenému vývoju, čím usmerňujú
nenápadnú a ohľaduplnú starostlivosť. Ale asi nikoho neteší pohľad
na zarastenú, zanedbanú a škaredú záhradu. Pravidelná údržba
okrasného trávnika je naozaj potrebná. A to nie len z hľadiska vzhľadu,
ale tiež z hľadiska zdravého vývoja, hustoty a sily trávy. A k tomu
potrebujete poriadnu rotačnú kosačku.
Našťastie už sú dávno preč časy, keď sme v slovenských záhradách
mohli vídavať doma vyrobené mašiny. Dnešné kosačky sa s nimi
nedajú vôbec porovnávať, či už technickými parametrami a ani
kvalitou. Príznačným rysom súčastnosti je snaha vyrábať stroje, ktoré
prácu maximálne uľahčujú, sú ľahké, tiché, užívateľsky komfortné
a sú vybavené množstvom praktických funkcií. Aspoň pre kosačky
Fieldmann to tak platí. Vaša úloha je vlastne jednoduchá - povedať
nám, k čomu presne kosačku potrebujete..
Pokiaľ sa staráte o menšie trávnaté plochy, bude vašou ideálnou
voľbou elektrická kosačka. Je veľmi tichá, obratná, servisne
nenáročná, má nízke zriaďovacie náklady. Pokiaľ sa ale staráte
o stredné a veľké parcely, doporučujeme vám benzínovú kosačku.
Pre dosiahnutie maximálneho pohodlia pri práci budú najvhodnejšie
modely s pojazdom. S nimi ľahko zvládnete nielen rozľahlé,
ale aj nerovné plochy s hustým porastom.
Technologický vývoj ide v tomto segmente vpred nevídanou
rýchlosťou. Pre ilustráciu uveďme napríklad systém 4v1, ktorý dává
na výber, ako naložiť s pokosenou trávou (zber do koša, mulčovanie,
zadné a bočné odhadzovanie), variabilná rýchlosť pojazdu alebo
výkonné motory z americkej dielne Briggs & Stratton.
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Elektrické
rotačné kosačky
Svoje uplatnenie nájdu predovšetkým na pred
záhradkách a iným menších pozemkoch. Nemusí to
však byť pevne daným pravidlom, v našej ponuke
nájdete aj elektrické modely, ktoré sa nestratia
ani na väčších plochách. K hlavným výhodám
elektrických kosačiek patrí hlavne nízka nákupná
cena, tichá a ekologická prevádzka, jednoduchá
manipulácia, minimálne nároky na údržbu, nízka
hmotnosť a nenáročné podmienky na skladovanie.
Isté obmedzenie existuje, hlavne pri kosení väčších
záhrad a to s prívodom elektrickej energie.

Spínač cez celú
rukoväť
Spínač cez celú šírku rukoväte umožňuje pohodlné
ovládanie oboma rukami.

Vysypanie bez zbytkov
Integrovaný jazyk koša presne
zapadne do vyhadzovacieho
tunela. Po vyprázdnení koša
zostanú zbytky trávy na tomto
jazyku a nie pod kosačkou.
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Sklopná rukoväť
Sklopná rukoväť uľahčí skladovanie. Úchyt kábla zabraňuje
nechcenému uvoľneniu
elektrickej zástrčky.

Centrálne nastavenie
výšky kosenia
Jedným pohybom páky
nastavíte požadovanú
výšku pre všetky
kolieska súčasne.

Elektrická
kosačka

Elektrická
kosačka

Elektrická
kosačka

Elektrická
kosačka

FZR 2010-E

FZR 2020-E

FZR 2030-E

FZR 2040-E

• príkon elektromotora 1 000 W

• príkon elektromotora 1 200 W

• príkon elektromotora 1 500 W

• príkon elektromotora 1 800 W

• záber kosenia 32 cm

• záber kosenia 32 cm

• záber kosenia 36 cm

• záber kosenia 42 cm

• vhodné pre menšie trávnaté
plochy

• vhodné pre menšie trávnaté
plochy

• centrálne nastavenie výšky
kosenia - 5 pozícií

• centrálne nastavenie výšky
kosenia - 11 pozícií

• nastavenie výšky kosenia
v 3 polohách

• nastavenie výšky kosenia
v 3 polohách

• plastový kôš s objemom 40 l

• plastový kôš s objemom 50 l
a ukazovateľom naplnenia

• textilný kôš s objemom 30 l

• textilný kôš s objemom 30 l

• skladacia rukoväť pre ľahké
skladovanie

• skladacia rukoväť pre ľahké
skladovanie

• skladacia rukoväť pre ľahké
skladovanie

• transportná rukoväť v ťažisku
kosačky

• transportná rukoväť v ťažisku
kosačky

• transportná rukoväť v ťažisku
kosačky

• nenáročná na údržbu a
servis

• doporučená plocha kosenia
250 m2

• doporučená plocha kosenia
450 m2

• doporučená plocha kosenia
700 m2

•

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• žací nôž 32 cm

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 36 cm

• žací nôž 32 cm

• výškovo nastaviteľná rukoväť s možnosťou úplného
sklopenia
• spínač cez celú rukoväť
umožňuje ovládanie oboma
rukami
• transportná rukoväť v ťažisku
kosačky
• doporučená plocha kosenia
900 m2

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 42 cm

MODEL

Príkon
motora

Záber

Materiál
podvozku

FZR 2010-E

1 000 W

32 cm

plast

FZR 2020-E

1 200 W

32 cm

FZR 2030-E

1 500 W

FZR 2040-E

1 800 W

Nastavenie
výšky kosenia

Výška kosenia

Objem
koša

Sklopná
rukoväť

Hmotnosť

Doporučená
plocha

3 pozície

25–55 mm

30 l

áno

10,0 kg

250 m2

plast

3 pozície

25–62 mm

30 l

áno

10,0 kg

450 m2

36 cm

plast

5 pozícií

25–65 mm

40 l

áno

11,5 kg

700 m2

42 cm

plast

11 pozícií

25–85 mm

50 l

áno

16,4 kg

900 m2
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Benzínové
rotačné kosačky
Zrodené na kosenie väčších trávnatých plôch. Vďaka výkonným benzínovým motorom si poradia aj s hustou
a rozrastenou trávou. Väčšina strojov našej modelovej rady disponuje systémom 4v1. Vďaka nemu máte štyri
možnosti, čo urobiť s pokosenou trávou:

Zber do koša
Základná funkcia kosačky, keď pokosená tráva prúdi do vnútorného priestoru
podvozku cez vyhadzovací tunel do koša
Mulčovanie
Umožňuje rozsekať trávu na jemnú drť, ktorá zapadne do trávniku,
kde pôsobí ako prírodné hnojivo a zabraňuje vysychaniu povrchu.
Zadné odhadzovanie
Po zložení zberného koša trávu úhľadne uloží za kosačkou.
Bočné odhadzovanie
Po nasadení mulčovacej záslepky a bočného deflektora
vylietava tráva bočným otvorom v podvozku. Dochádza
k jej rozptýleniu na pokosenej ploche.

Pre kosačky
Fieldmann
doporučujeme
oleje MOL.

Motory Briggs & Stratton

Elektrický štart

Aj v roku 2016 je možné nájsť na kosačkách Fieldmann agregáty renomovanej americkej spoločnosti Briggs &
Stratton. Nájdete medzi nimi najmodernejšie modely rady E–Series, motory s
ventilovým rozvodem
aj automatickým sytičom
.

Pohodlné štartovanie
pomocou elektrického štartéru.
Stačí iba otočiť kľúčikom.

Nastavenie rukoväte
Pri väčšine modelov kosačiek je možné výškovo nastaviť rukoväť a urobiť
tak prácu pohodlnú pre všetkých
členov rodiny.
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4rýchlosti pojazdu
Vybrané modely umožňujú
meniť rýchlosť pojazdu.
Vyberať môžete zo 4 rýchlostí. Zmena rýchlosti nemá
vplyv na otáčky noža.

Benzínová
kosačka

Benzínová
kosačka

Benzínová
kosačka

FZR 4010-B

FZR 4611-B

FZR 4616-B

• základný model benzínovej kosačky
s oceľovým podvozkom a pojazdom

• kosačka s vlastným pojazdom
a oceľovým podvozkom

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

• štvortaktný motor OHV s objemom
99 cm3

• štvortaktný motor 139 cm3 s ventilovým
rozvodom OHV

• štvortaktný motor OHV s objemom
139 cm3

• záber kosenia 40 cm

• záber kosenia 46 cm

• centrálne nastavenie výšky kosenia
- 10 pozícií

• centrálne nastavenie výšky kosenia
v rozsahu 25–75 mm

• oceľový podvozok so záberom
kosenia 46 cm

• látkový kôš 45 l redukujúci priepustnosť
prachu

• 50 l textilný kôš

• kolesá uložené na guličkových ložiskách

• možnosť mulčovania – záslepka súčasťou balenia

• možnosť sklopenia rukoväte

• sklopná rukoväť s mäkčeným poťahom

• doporučená plocha kosenia 800 m2

• kolesá uložené na guličkových ložiskách

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 40 cm

• doporučená plocha kosenia 1 000 m2

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 46 cm

• centrálne nastavenie výšky kosenia
v rozsahu 25–75 mm
• delený kôš (plast/textil) 55 l
• výškovo nastaviteľná rukoväť
s mäkčeným poťahom
• držiak nápojov a drobností v paneli
rukoväťe
• kolesá uložené na guličkových ložiskách
• predná rukoväť pre ľahšiu manipuláciu
pri čistení
• doporučená plocha kosenia 1 000 m2

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 46 cm
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Benzínová
kosačka

Benzínová
kosačka

Benzínová
kosačka

FZR 4618-BV

FZR 4616-BES

FZR 4625-BV

• benzínová kosačka s variabilnou
rýchlosťou pojazdu

• benzínová kosačka s elektrickým
štartérom – iba otočiť kľúčikom

• benzínová kosačka s variabilnou
rýchlosťou pojazdu

• motor s objemom 139 cm3 s ventilovým
rozvodom OHV

• ideálne pre starších či fyzicky menej
zdatnejších užívateľov

• motor Briggs & Stratton 500 E Series OHV

• 4 voliteľné rýchlosti pojazdu

• motor o objemu 139 cm3 s ventilovým
rozvodom OHV

• kvalitný oceľový podvozok so záberom
kosenia 46 cm

• kvalitný oceľový podvozok so záberom
kosenia 46 cm
• systém 4v1 – bočné a zadné odhadzovanie, mulčovanie a zber do koša
• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 5 pozícií
• delený kôš na pokosenú trávu
s objemom 55 l
• kolesá uložené na guličkových ložiskách
• predná rukoväť pre ľahšiu manipuláciu
pri čistení
• držiak nápojov a drobností v paneli
rukoväte
• doporučená plocha kosenia 1 200 m2

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 46 cm
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• kvalitný oceľový podvozok so záberom
kosenia 46 cm
• systém 4v1 – bočné a zadné odhadzovanie, mulčovanie a zber do koša
• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 5 pozícií
• delený kôš na pokosenú trávu
s objemom 55 l
• výškovo nastaviteľná rukoväť
s mäkčeným poťahom
• kolesá uložené na guličkových ložiskách
• predný rám využiteľný aj ako rukoväť
pri čistení
• doporučená plocha kosenia 1 200 m2

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 46 cm

• 4 voliteľné rýchlosti pojazdu

• systém 4v1 – bočné a zadné odhadzovanie,
mulčovanie a zber do koša
• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 5 pozícií
• delený kôš na pokosenú trávu
s objemom 55 l
• kolesá uložené na guličkových ložiskách
• predná rukoväť využiteľná pri čistení
• ergonomické zakončenie ovládacích
prvkov
• doporučená plocha kosenia 1 400 m2

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 46 cm

Benzínová
kosačka

Benzínová
kosačka

FZR 5110-B

FZR 5125-B

• kosačka so záberom kosenia 51 cm
a vlastným pojazdom

• kosačka poháňaná motorom
Briggs & Stratton 750 DOV

• štvortaktný motor s objemom 140 cm3
s rozvodom OHV

• motor s označením splňuje najprísnějše
emisné normy EU

• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 6 pozícií

• automatický sytič zaručuje pohodlný štart

• delený zberný kôš 75 l s ukazateľom
zaplnenia

• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 5 pozícií

• záber kosenia 51 cm

• plne zložiteľná rukoväť s priehradkou
na drobnosti a držiakom nápojov

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

• možnosť nastavenia výšky rukoväte

• delený kôš s objemom 55 l

• predná rukoväť pre jednoduchú manipuláciu pri čistení

• predný nárazník s rukoväťou pre jednoduché čistenie

• kolesá uložené na guličkových ložiskách

• mäkčený poťah rukoväte tlmiaci vibrácie

• doporučená plocha kosenia 1 800 m2

• doporučená plocha kosenia 2 000 m2

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• žací nôž 51 cm

• žací nôž 51 cm

MODEL

Motor

Výkon
motora

Systém
4v1

Záber

Materiál
podvozku

Nastavenie
výšky kosenia

Počet pozícií
výšky kosenia

Objem
koša

Sklopná
rukoväť

Hmotnosť

Doporučená
plocha

FZR 4010-B

OHV, 99 cm3

1,75 kW

nie

40 cm

oceľ

centrálne

10 pozícií

45 l

áno

26,5 kg

800 m2

FZR 4611-B

OHV, 139 cm3

2,5 kW

nie

46 cm

oceľ

centrálne

5 pozícií

50 l

áno

30,0 kg

1 000 m2

FZR 4616-B

OHV, 139 cm3

2,5 kW

áno

46 cm

oceľ

centrálne

5 pozícií

55 l

áno

32,0 kg

1 200 m2

FZR 4618-BV

OHV, 139 cm3

2,5 kW

áno

46 cm

oceľ

centrálne

5 pozícií

55 l

áno

33,0 kg

1 200 m2

FZR 4616-BES

OHV, 139 cm3

2,5 kW

áno

46 cm

oceľ

centrálne

5 pozícií

55 l

áno

35,0 kg

1 200 m2

FZR 4625-BV

Briggs & Stratton
500 Series

2,0 kW

áno

46 cm

oceľ

centrálne

5 pozícií

55 l

áno

32,0 kg

1 200 m2

FZR 5110-B

OHV, 140 cm3

2,7 kW

áno

51 cm

oceľ

centrálne

6 pozícií

75 l

áno

34,0 kg

1 800 m2

FZR 5125-B

Briggs & Stratton
750 DOV 161 cm3

3,2 kW

áno

51 cm

oceľ

centrálne

5 pozícií

55 l

áno

36,0 kg

2 000 m2
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Vertikutátory
Chcete mať krásný a zdravý trávnik?
Potom sa bez vertikutácie nezaobídete. Ide aj tak o neoddeliteľnú súčasť
starostlivosti o trávnik ako kosenie, hnojenie alebo zavlažovanie. Pojem
vertikutácia vychádza zo zloženiny dvoch anglických slov, a to "vertical"
(vertikálne) a "cut" (nôž či rez). Voľne preložené ako "vertikálny rez", čo je veľmi
výstižné, pretože vertikutátory nemajú nože uložené horizontálne ako kosačky,
ale vertikálne. A nejde iba o jeden či dva nože, ale o viacero menších
nožov. Ich úlohou je narezať pôdu, trávne drny a ich korene,
ktoré sa potom rozvetvujú a trávnik hustne. Štandardom pre modely
Fieldmann je výbava v podobe vymeniteľného valca s pružinkami,
ktoré z trávniku vyčesávajú mach, zostatky starej a odumretej trávy
a trávnu plsť. Vďaka tomu sa ku koreňom jednotlivých stebiel môžu
ľahšie dostávať dôležité živiny, voda a vzduch. Trávnik potom
rýchle a prirodzene posilňuje a stáva sa odolnejším.

Kedy vertikutovať?
Aby sme docielili výstavného trávnika, je nutné prevádzať
vertikutáciu aspoň dva krát do roka (jar, jeseň). Dôležitá
je predovšetkým jarná obnova, kedy je treba rýchla
regenerácia trávnika po zime.

Zásady správnej vertikutácie
Na začiatku všetkého je potrebné trávnik pokosiť.
Raz - dvakrát. Až potom vertikutujeme,
ale nikdy nie do väčšej hĺbky ako sú 3 mm,
čím sa vyhneme možnému poškodeniu
trávnika. Po vertikutácii je potrebný čas
na hnojivo a osivo.

Nastavenie hĺbky
vertikutácie
V súvislosti s opotrebením
nožov môžete nastaviť polohu
tak, aby hĺbka vertikutácie
bola vždy optimálna,
tj. 2–3 mm.
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Zberný kôš
Pri vertikutácii môžete
podobne ako pri kosačke
využiť zberný kôš.

Valec s nožmi

Valec s pružinami

Pri dodržaní správnej hĺbky
vertikutácie nože jemne
narúšajú povrch a podporujú
tak rast koreňového systému.
Tým dochádza k omladzovaniu
trávnika.

Pružiny efektívne odstránia
trávnu plsť, ktorá vzniká zo
zbytkov pokosenej trávy a tiež
mulčovaním. Odstránením
trávnej plsti sa trávnik prevzdušní
a zabraňuje sa šíreniu buriny a
machu.

Elektrický
vertikutátor

Elektrický
vertikutátor

Elektrický
vertikutátor

FZV 2003-E

FZV 4001-E

FZV 4005-E

• elektrický vertikutátor vhodný
pre stedne veľké plochy

• robustný vertikutátor
s pevným plastovým podvozkom

• elektrický vertikutátor
určený pre väčšie plochy

• príkon elektromotora 1 500 W

• príkon elektromotora 1 300 W

• príkon elektromotora 1 500 W

• šírka záberu vertikutácie 32 cm

• šírka záberu vertikutácie 32 cm

• šírka záberu vertikutácie 38 cm

• súčasťou sú dva vymeniteĺné valce

• súčasťou sú dva vymeniteĺné valce

• ssúčasťou sú dva vymeniteĺné valce

• nastavenie hĺbky práce v 4 polohách
podĺa opotrebenia nožov či pružin

• nastavenie hĺbky práce v 4 polohách
podĺa opotrebenia nožov či pružin

• nastavenie hĺbky práce v 4 polohách
podĺa opotrebenia nožov či pružin

• vertikutačný valec s 20 nožmi

• vertikutačný valec s 18 nožmi

• vertikutačný valec s 20 nožmi

• prevzdušňovací valec s 16 pružinami

• prevzdušňovací valec s 18 pružinami

• prevzdušňovací valec s 22 pružinami

• kôš s objemom 40 l

• kôš s objemom 40 l

• výškovo nastaviteľná rukoväť

• doporučená pracovná plocha 800 m2

• doporučená pracovná plocha 800 m2

• käš s objemom 50 l
• doporučená pracovná plocha
1 200 m2
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Strunové kosačky,
vyžínače a krovinorezy
Strunové kosačky sú praktickým nástrojom na úpravu okrajov trávnikov
a miest, do ktorých sa rotačná kosačka nedostane. Posekáte nimi porast
okolo plotov, stien, schodov, záhonov alebo napr. pod lavičkami
či okolo stromov.
V našej ponuke nájdete dva typy strunových kosačiek: elektrické
a akumulátorové, pričom v oboch prípadoch ide o tiché, ekologické
a prevádzkovo nenáročné alternatívy.
Obdobu strunových kosačiek predstavujú elektrické vyžínače,
ktoré sa však zásadne líšia vyšším výkonom. Preto sú vhodné
aj pre prácu v náročnejších podmienkach a kosiť s nimi
možno aj rozľahlejšie plochy.
Vrcholom rady sú potom krovinorezy, ktoré k výhodám
spomenutých v súvislosti s vyžínačmi a strunovými
kosačkami pridávajú ešte schopnosť kosenia
vysokej trávy na veľkých plochách a tiež
schopnosť likvidácie náletových drevín,
konárov alebo iných slabších drevín.
Súčasťou balenia preto nie len strunová
hlava, ale aj oceľový trojzubec.

Nastavenie uhla
hlavy kosačky
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Strunová hlava

Uhol žacej hlavy strunovej kosačky
je možné nastaviť a udržiavať
tak horšie dostupné miesta.

Strunu je možné vysunúť
do maximálne prípustnej
dĺžky poklepaním strunovej
hlavy o povrch.

Delený hriadeľ

Oceľový trojzubec

Uvoľnením jednoduchého
mechanizmu možno rozdeliť
hriadeľ vyžínača či krovinorezu.
Rozložený stroj sa výrazne
lepšie preváža a skladuje.

Všetky krovinorezy a vyžínače
sú štandardne vybavené oceľovým
trojzubcem pre kosenie odolných tráv
a náletových drevín.

Akumulátorová
Elektrická
Elektrická
strunová kosačka strunová kosačka strunová kosačka
FZS 1001-A

FZS 2000-E

FZS 2001-E

• ideálna všade tam, kde nie je v dosahu
elektrická energia

• príkon elektromotora 250 W

• základný model s príkonom
motora 350 W

• ľahko vymeniteľná batéria Li-Ion
18 V / 1 300 mAh

• poloautomatická strunová hlava

• batériu je možné použiť aj v iných
vybraných AKU výrobkoch Fieldmann
• teleskopická rukoväť umožňuje
optimálne nastavenie pre každého
• poloautomatická strunová hlava
s možnosťou nastavenia uhla
• podporné kolieska a nastavenie uhla
strunovej hlavy pre ľahšiu manipuláciu

• záber kosenia 20 cm
• nastaviteľná rukoväť
• hmotnosť 1,2 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 15 m / 1,0 mm

• záber kosenia 26 cm
• poloautomatická strunová hlava
• teleskopická rukoväť
• hmotnosť 2,6 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 4 m / 1,4 mm
• náhradná struna 15 m / 1,4 mm
• náhradná struna 60 m / 1,4 mm

• hmotnosť 2,25 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná batéria Li-Ion 18 V
• náhradná struna 4 m / 1,4 mm
• náhradná struna 15 m / 1,4 mm
• náhradná struna 60 m / 1,4 mm

LI-ION BATÉRIA
bez pamäťového efektu
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Elektrická
strunová kosačka

Elektrický
vyžínač

FZS 2002-E

FZS 2050-E

• model s výkonnejším motorom
s príkonom 500 W

• výkonný elektromotor 1 400 W

• záber kosenia 30 cm s možnosťou
nastavenia uhla strunovej hlavy

• poloautomatická strunová hlava

• záber kosenia 42 cm
• oceľový trojzubec

• teleskopická rukoväť 92–114 cm

• delený hriadeľ pre lepšie skladovanie
a transport

• podporné kolieska
• distančný oblúk pre ochranu
ostatných rastlín

• výškovo nastaviteľná rukoväť
• ramenný popruh v balení

• hmotnosť 2,4 kg

• hmotnosť 6,0 kg

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradná struna 4 m / 1,4 mm

• náhradná struna 60 m / 1,6 mm

• náhradná struna 15 m / 1,4 mm

• oceľový trojzubec

• náhradná struna 60 m / 1,4 mm
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Záber
kosenia

Priemer
struny

Nastavenie
uhlu hlavy

Teleskopická
rukoväť

Podporné
kolieska

Distančný
oblúk

Hmotnosť

23 cm

1,4 mm

áno

áno

áno

áno

2,25 kg

250 W

20 cm

1,0 mm

nie

nie

nie

nie

1,2 kg

elektromotor

350 W

26 cm

1,4 mm

nie

áno

nie

nie

2,6 kg

FZS 2002-E

elektromotor

500 W

30 cm

1,4 mm

áno

áno

áno

áno

2,4 kg

FZS 2050-E

elektromotor

1 400 W

42 cm

1,6 mm

nie

nie

nie

nie

6,0 kg

MODEL

Typ motora

FZS 1001-A

AKU

FZS 2000-E

elektromotor

FZS 2001-E

Príkon
-

Benzínový
krovinorez

Benzínový
krovinorez

Benzínový
krovinorez

FZS 3002-B

FZS 3020-B

FZS 4003-B

• ľahký a jednoducho ovládateľný
krovinorez

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

• výkonný krovinorez určený
do náročných podmienok

• dvojtaktný motor s objemom 25,4 cm3
s výkonom 0,75 kW

• záber kosenia 42 cm

• vhodný pre likvidáciu náletových drevín

• záber kosenia 42 cm

• poloautomatická strunová hlava
• oceľový trojzubec na kosenie odolných
rastlín

• dvojtaktný motor s objemom 42,3 cm3
a výkonom 1,25 kW

• poloautomatická strunová hlava
s dvoma strunami
• oceľový trojzubec na kosenie
odolných rastlín

• ergonomicky tvarovaná dvojitá rukoväť
• delený hriadeľ pre dobré skladovanie
a transport

• dvojitá nastaviteľná rukoväť
a popruh

• ramenný popruh
• hmotnosť 6,6 kg

• hmotnosť 5,8 kg

• náhradná struna 2,4 mm / 15 m
• náhradná struna 2,4 mm / 60 m
• oceľový trojzubec
• strunová hlava Twist & Go – ľahké
doplnenie novej struny
• pracovné rukavice

• strunová hlava a oceľový trojzubec
súčasťou balenia
• objemná palivová nádrž pre prácu
bez prerušenia
• hmotnosť 7,5 kg

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• dvojitá rukoväť s ergonomickými
držadlami

• náhradná struna 2,4 mm / 15 m
• náhradná struna 2,4 mm / 60 m
• oceľový trojzubec
• strunová hlava Twist & Go – ľahké
doplnenie novej struny
• pracovné rukavice

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná struna 2,4 mm / 15 m
• náhradná struna 2,4 mm / 60 m
• oceľový trojzubec
• strunová hlava Twist & Go – ľahké
doplnenie novej struny
• pracovné rukavice

MODEL

Typ motora

Objem
motora

Výkon
motora

Záber
kosenia

Strunová hlava

Priemer
struny

Oceľový
trojzubec

Dvojitá
rukoväť

Hmotnosť

FZS 3002-B

2taktný

25,4 cm3

0,75 kW

42 cm

poloautomatická

2,4 mm

áno

áno

5,8 kg

FZS 3020-B

2taktný

32,5 cm3

1,15 kW

42 cm

poloautomatická

2,4 mm

áno

áno

6,6 kg

FZS 4003-B

2taktný

42,3 cm3

1,25 kW

42 cm

poloautomatická

2,4 mm

áno

áno

7,5 kg
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Reťazové píly

Pre mazanie reťazí píl a
prípravu palivovej zmesi

Stroje, ktoré budete využívať naozaj často pri rôznych
prácach na záhrade alebo v dielni. Asi najčastejšie

doporučujeme oleje MOL
Dynamic.

si nájdu využitie pri príprave palivového dreva.
Elektrické modely sú vhodné predovšetkým pre
drobné činnosti v dielni alebo na rezanie konárov

Všetky píly Fieldmann sa vyznačujú vysokým výkonom

a kmeňov menšieho priemeru. Nie len v týchto

spaľovacieho dvojtaktného agregátu, dokonalým

prípadoch oceníte jednoduché ovládanie, výbornú

vyvážením, ktoré zlepšuje komfort pri práci a svojou

ergonómiu a predovšetkým nízku hmotnosť.

spoľahlivosťou. Splňujú najprísnejšie požiadavky

Teritórium elektrických píl je deﬁnovaný

na bezpečnosť, pretože do ich štandardnej výbavy

dostupnosťou elektrickej energie.

patrí bezpečnostná brzda a spojka. Samozrejmosťou
je aj automatická olejová pumpa, ktorá minimalizuje

Benzínové modely si ľahko poradia s najnáročnejšími

opotrebenie lišty a reťaze.

úlohami, keď je potreba spracovať veľké množstvo
dreva. Vďaka nezávislosti na elektrickej energii
sa s nimi dá pracovať kdekoľvek.

Bezpečnostná brzda
Štandardným vybavením
všetkých reťazových píl Fieldmann
sú bezpečnostné prvky,
ako je protišmyková rukoväť,
bezpečnostná brzda
alebo spojka.
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Systém zapaľovania
C.D.I.
Tento systém výrazne uľahčuje
štart studenej píly. Jeho výhody
oceníte tiež v zimnom období.

Napínanie reťaze

Príslušenstvo

Vybrané elektrické píly Fieldmann
sú vybavené systémom,
ktorý umožňuje manipuláciu
s reťazou a lištou píly bez použitia
náradia.

Benzínové a elektrické reťazové
píly je možné kombinovať s rôznymi
typmi líšt rôznych dĺžok. To isté platí
aj pre reťaze.

Elektrická
reťazová píla

Elektrická
reťazová píla

FZP 2000-E

FZP 2020-E

• príkon elektromotora 1 800 W

• príkon elektromotora 2 400 W

• lišta Fieldmann s dĺžkou 35 cm

• lišta a reťaz Oregon s dĺžkou 40 cm

• bezpečnostná brzda reťaze

• výborné vyváženie vďaka unikátnej konštrukcii

• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti

• systém rýchleho napínania reťaze

• vizuálna kontrola stavu oleja

• bezpečnostná brzda reťaze

• automatická olejová pumpa

• pogumovaná protišmyková rukoväť

• hmotnosť 4,0 kg

• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti
• automatická olejová pumpa

Voliteľné príslušenstvo:

• hmotnosť 4,0 kg

• náhradná lišta 35 cm
• náhradná reťaz

Voliteľné príslušenstvo:

• olej na mazanie reťaze

• Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a reťaz

• pracovné rukavice

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz
• olej na mazanie reťaze
• pracovné rukavice

Benzínová
reťazová píla

Benzínová
reťazová píla

Benzínová
reťazová píla

FZP 3714-B

FZP 4516-B

FZP 5016-B

• dvojtaktný motor s objemom 37 cm3

• dvojtaktný motor s objemom 45 cm3

• dvojtaktný motor s objemom 50,4 cm3

• lišta Fieldmann s dĺžkou 35 cm

• lišta Fieldmann s dĺžkou 40 cm

• lišta Oregon s dĺžkou 40 cm

• bezpečnostná brzda reťaze

• reťaz Oregon

• reťaz Oregon

• systém štartovania C.D.I

• bezpečnostná brzda reťaze

• japonský karburátor Walbro

• pumpička pre nástrek paliva

• systém štartovania C.D.I.

• bezpečnostná brzda reťaze

• kalibrovaná nádoba pre správne
miešanie palivovej zmesi

• kalibrovaná nádoba pre správne
miešanie palivovej zmesi

• nastaviteľné automatické mazanie reťaze

• hmotnosť 4,3 kg

• hmotnosť 5,1 kg

• Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a reťaz
• Oregon: lišta 35 a 40 cm a reťaz
• olej pre mazanie reťaze
• olej pre dvojtaktné motory
• pracovné rukavice

• hmotnosť 5,75 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• Fieldmann: lišta 35, 40 a 45 cm a reťaz

Voliteľné príslušenstvo:

• Oregon: lišta 35 a 40 cm a reťaz

• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz

• olej pre mazanie reťaze

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

• olej pre dvojtaktné motory

• olej pre mazanie reťaze

• pracovné rukavice

• olej pre dvojtaktné motory
• pracovné rukavice

MODEL

Objem motora/príkon

Dĺžka lišty

Bezpečnostná
brzda

Bezpečnostná
spojka

Automatické
mazanie reťaze

Regulácia
mazania reťaze

Hmotnosť**

FZP 2000-E

1,8 kW

35 cm

áno

áno

áno

áno

4,0 kg

FZP 2020-E

2,4 kW

40 cm

áno

áno

áno

áno

4,0 kg

FZP 3714-B

37 cm3/1,2 kW

35 cm

áno

áno

áno

áno

4,3 kg

FZP 4516-B

45 cm3/1,7 kW

40 cm

áno

áno

áno

áno

5,1 kg

FZP 5016-B

50,4 cm3/2,0 kW

40 cm

áno

áno

áno

áno

5,75 kg

* v prípade elektrickej píly sa jedná o príkon motora
** hmotnosť je udávaná bez lišty a reťaze

Voliteľné príslušenstvo:

• kalibrovaná nádoba pre správne
miešanie palivovej zmesi
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Nožnice na živý plot
Záhradné náradie, ktoré najviac využijete od mája do septembra, kedy
sa vykonáva zostrih väčšiny okrasných drevín a živých plotov. Práca s nimi
je v porovnaní s klasickými záhradnými nožnicami výrazne ľahšia a presnejšia.
Túto vlastnosť oceníte najmä pri údržbe rozsiahlejších živých plotov alebo
pri úprave väčšieho množstva okrasných drevín. Všetky typy nožníc Fieldmann
sú tiež štandardne vybavené systémom bezpečnostných spínačov a ochranným
krytom lišty pre bezpečné skladovanie.
Teleskopické plotové nožnice uľahčia prácu a urobia ju bezpečnejšou.
Tam, kde ste v minulosti potrebovali rebrík, môžete teraz pohodlne pracovať
zo zeme. S teleskopickou rukoväťou dosiahnete až do výšky 2,5 m, nastavenie
uhla strižnej hlavy umožní aj pohodlnú úpravu hornej plochy živých plotov.

Nastavenie uhla strihu
Vybrané modely umožňujú
nastavenie uhla lišty ako
v horizontálnej tak aj vertikálnej
polohe. Túto funkciu využijete
hlavne pri tvarovaní a údržbe
horšie dostupných miest.

Rozmanité využitie
Nožnice možno využiť k údržbe
všetkých druhov kríkov a okrasných
drevín. Konštrukcia lišty umožňuje
strih konárov až do priemeru 16 mm.

19

Bezpečnosť

Krok 1

Bezpečnostný systém zdvojených
spínačov nedovolí náhodné zapnutie
stroja. K spusteniu dôjde iba pri
zopnutí oboch spínačov súčasne.

Krok 2
Zaistenie prívodného
kábla
Otvory v zadnej rukoväti slúžia
k zaisteniu prívodného kábla.
Zaistenie zabráni neželanému
odpojeniu od prívodu elektrickej
energie.

Elektrické
nožnice
na živý plot

Elektrické
nožnice
na živý plot

Elektrické
nožnice
na živý plot

FZN 2000-E

FZN 2001-E

FZN 2002-E

• základný model s príkonom 500 W

• príkon elektromotora 500 W

• dĺžka lišty 40 cm

• dĺžka lišty 46 cm

• nožnice s možnosťou nastavenia
polohy rukoväti

• bezpečnostný obojručný spínač
motora

• bezpečnostný obojručný spínač
motora

• bezpečnostná brzda

• bezpečnostná brzda

• strih konárov do priemeru 16 mm

• ochranný kryt lišty

• ochranný kryt lišty

• strih konárov do priemeru 16 mm

• hmotnosť 2,25 kg

• hmotnosť 2,75 kg

• 8 pozícií nastavenia uhla strihu
• 3 horizontálne pozície nastavenia
rukoväti
• príkon 550 W
• dĺžka lišty 51 cm
• strih konárov do priemeru 16 mm
• bezpečnostná brzda
• hmotnosť 3,40 kg

8 POZÍCIÍ
nastavenia uhla strihu

MODEL

Typ motora

Príkon/
Výkon

Dĺžka lišty

Maximálny
priemer strihu

Bezpečnostný
systém snímača

Bezpečnostná
brzda

Hmotnosť

FZN 2000-E

elektromotor

500 W

40 cm

16 mm

áno

áno

2,25 kg

FZN 2001-E

elektromotor

500 W

46 cm

16 mm

áno

áno

2,75 kg

FZN 2002-E

elektromotor

550 W

51 cm

16 mm

áno

áno

3,40 kg
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Nožnice na konáre
Ručné nožnice by nemali chýbať vo výbave žiadneho záhradkára. Pre najbežnejší typ záhrady,
ktorá je kombináciou ovocných drevín, kríkov, ihličnatých a listnatých stromov, zvoľte dvojčepeľové
nožnice na konáre. Pohodlnejšiu prácu zaistia typy posilnené jednoduchým pákovým prevodom.
Najdôležitejším parametrom nožníc je maximálna hrúbka konáru pre strih - vyberajte ich teda tak,
aby priemer konárov, ktoré striháte najčastejšie, bol zhruba uprostred tohto udávaného rozsahu.
Ručné nožnice so šmykovými čepeľami, šetrné ku kapiláram rastlín, sú ideálne na čerstvé konáre
a umožňujú tiež strihanie konárov v tesnej blízkosti kmeňa. Strih je veľmi presný a čistý. Teleskopický
typ nožníc umožňuje jednoduché strihanie aj vo výške. Dlhé rukoväte naviac zvyšujú strižnú silu.
Kovovú konštrukciu nožníc Fieldmann doplňujú držadlá s pogumovaným povrchom, ktorý zaistí,
aby sa nožnice ani pri zvýšenej námahe v rukách nešmýkali.
Aby sa živý plot stal skutočnou ozdobou záhrady, potrebuje presný strih, pravidelné
strihanie a prerezávanie. Len vďaka pravidelnému strihaniu neprerastie
a nezaberá veľa miesta, zároveň však ponúkne prirodzenú ochranu
pred zvedavými pohľadmi okolo idúcich a vhodne doplní vzhľad
záhrady. Tvarovaním podľa potreby či fantázie môže plot
tvoriť originálnu súčasť záhrady.

Hliníkové rukoväte

Teleskopický systém

Rukoväte s hliníkovej zliatiny
sú ľahké a zároveň pevné.

Teleskopický systém umožňuje
nastavenie nožníc až v piatich
dĺžkach.

Čepele s nerezovej
zliatiny SK5

Pákový systém

Čepele sa pýšia svojou vysokou
ostrosťou a pohodlným strihom
konárov až do priemeru 15 mm.
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Pákový systém uľahčí strih
aj hrubších konárov.

Pákové
nožnice
na konáre

Pákové
nožnice
na živý plot

Pákové
nožnice
na konáre

Pákové
nožnice
na živý plot

FZNR 1010

FZNR 1011

FZNR 1020

FZNR 1021

• dĺžka nožníc 680 mm

• dĺžka nožníc 580 mm

• teleskopické nožnice

• teleskopické nožnice

• hmotnosť 860 g

• hmotnosť 780 g

• dĺžka nožníc 700-1 020 mm

• dĺžka nožníc 620-820 mm

• strih konárov do 30 mm

• strih konárov do 5 mm

• hmotnosť 1 610 g

• hmotnosť 1 100 g

• hliníková rukoväť

• hliníková rukoväť

• strih konárov do 30 mm

• strih konárov do 5 mm

• pogumované držadlá

• pogumované držadlá

• hliníkové rukoväte

• hliníková rukoväť

• pogumované držadlá

• pogumované držadlá

Nožnice
na kríky

Nožnice
na kríky

FZNR 1001

FZNR 1004

Sada
záhradného
náradia

FZNR 1022

• dĺžka 185 mm

• dĺžka 200 mm

• teleskopické nožnice

• maximálna hrúbka
mokrého konáru 8 mm

• maximálna hrúbka
mokrého konára 15 mm

• oceľová rukoväť

• nerez oceľ SK 5

Pákové
nožnice
na konáre
• dĺžka nožníc 680-920 mm
• hmotnosť 1 980 g
• strih konárov do priemeru
50 mm

• hliníková rukoväť

FZNR 1101
• plast zo silnými
polyamidovými vláknami
• vysoká tepelná odolnosť
• vysoká pevnosť

• oceľová rukoväť
• pogumované držadlá
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Nožnice na trávu a kríky,
prerezávače stromov
Tieto zdanlivo malé, ale dostatočne účinné nástroje sú vhodné predovšetkým
k úprave okrajov trávnikov, tvarovaniu kríkov a prestrihávaniu konárov stromov.
Nožnice na trávu a kríky s otočnou rukoväťou možno používať samostatne, alebo
s teleskopickou tyčou, ktorá spoločne s kolieskami značne uľahčí úpravu dlhých
okrajov trávnikov. Po výmene lišty získate ideálny nástroj na úpravu a tvarovanie
všetkých druhov okrasných drevín.
Teleskopické nožnice na živý plot uľahčia prácu. Tam, kde ste kedysi potrebovali
rebrík, dnes môžete pohodlne pracovať zo zeme. S teleskopickou rukoväťou
dosiahnete až do výšky 2,5 metra. Nastavením sklonu strihacej hlavy môžete
upravovať aj horné časti živých plotov.
Pravidelné prerezávanie a úprava konárov sú nevyhnutné pre zdravý rast
každého stromu. Pomocou teleskopického prerezávača pohodlne a bezpečne
omladíte aj stromy vyššieho vzrastu. Vďaka možnosti nastavenia sklonu strihacej
hlavy dosiahnete aj na inak neprístupné konáre.
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Nastavenie uhla strihu

Úpravy a tvarovanie

Aj v tomto prípade je možné
nastaviť uhol strižnej hlavy pre
efektívne tvarovanie a prácu
v neprístupných miestach.

Pri práci s nožnicami môžete využiť
dva typy líšt. Jedna je hlavne určená
na zastrihávanie a úpravu trávnikov
a druhá pre tvarovanie okrasných
drevín.

Efektivita a pohodlie

Všestranné využitie

Vďaka možnosti nastavenia uhla
stričnej či rezacej hlavy dokážete
dosiahnuť aj na neprístupné
miesta.

Teleskopickú rukoväť prerezávača
možno nastaviť až do dĺžky 2,8 m.
S teleskopickými plotovými nožnicami
dosiahnete až do výšky 2,5 m.

Akumulátorové nožnice
na trávu
a kríky

Akumuláto- Teleskopické Teleskopický
rové nožnice plotové
prerezávač
na trávu
nožnice
konárov
FZN 6005-E
FZP 6005-E
a kríky

FZN 4000-A

FZN 4001-A / FZN 4002-AT

• Li-Ion batéria
3,6 V / 1 300 mAh
• doba chodu cca 30 min
• doba nabíjania 4 hod
• 2 lišty - jednoduchá výmena
• lišta na kríky 100 mm
• lišta na trávu 70 mm
• bezpečnostný spínač
• indikátor stavu nabitia
batérie
• hmotnosť 0,60 kg

• ideálny nástroj pre údržbu
okrajov trávnikov a tvarovanie okrasných drevín

• príkon elektromotora 450 W

• príkon elektromotora 600 W

• dĺžka strihacej lišty 46 cm

• lišta a reťaz Oregon

• maximálny priemer strihu
konárov 16 mm

• dĺžka lišty 25 cm

• Li-Ion batéria
3,6 V / 1 300 mAh

• 8 pozícií nastavenia uhla
žacej hlavy

• otočná hlava so 4 pozíciami

• nastaviteľná teleskopická
rukoväť 1,9–2,5 m

• lišta na strihanie trávy
so šírkou 80 mm
• lišta na úpravu okrasných
drevín s dĺžkou 110 mm

• ramenný popruh súčasťou
balenia
• hmotnosť 3,85 kg

• 3 pozície nastavenia uhla
reznej hlavy
• nastavenie teleskopickej
rukoväte v rozsahu 2,2–2,9 m
• ramenný popruh súčasťou
balenia
• hmotnosť 3,8 kg

• indikátor stavu nabitia batérie
• hmotnosť 0,60 kg
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Drviče
a štiepkovače
Nenahraditeľný pomocníci pri efektívnom
a ekologickom likvidovaní záhradného odpadu.
Tieto stroje možno využiť ku spracovaniu všetkého
záhradného odpadu rastlinného pôvodu.
Postarajú sa o konáre s max. priemerom až 45 mm.
Drviče majú disk s dvomi nožmi, ktoré rozdrvia
materiál na malé kúsky. Takto vzniknutá drť
je v závislosti na type stroja zachytená do plastového
boxu alebo látkového vreca. Podrvený odpad
sa rýchlejšie rozkladá v kompostéry, prípadne
nájde ďalšie využitie ako drť v okolí okrasných
kvetín a drevín.
Štiepkovače využívajú na spracovanie odpadu
ozubený valec. Štiepky sú hrubšie ako drť, hodia
sa napríklad na kúrenie v peci alebo v kotloch.
Do štandardnej výbavy štiepkovačov Fieldmann
patrí spätný chod, ktorý pomôže uvoľniť zaseknutý
konár. Ochrana proti preťaženiu je samozrejmosťou.

Široké vstupné otvory

Systém dvoch nožov

Záhradné drviče Fieldmann
sa dokážu popasovať s konármi
až do priemeru 45 mm.

Zaisťuje dokonalé rozdrvenie
odpadu, ktorý nie je nutné
iba kompostovať. Možno
ho využiť ako mulč, ktorý
zabraňuje rastu buriny.

Práca
bez upratovania

Systém rezného valca

Súčasťou drviča je aj objemný box,
prípadne vrece, do ktorého
sa drť zachytí.
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Materiál je drvený pomocou
pomaly sa otáčajúceho rezného
valca. Vznikajúci materiál, štiepka,
je väčší a po uschnutí je možné
ho spáliť.

Elektrický drvič

Elektrický drvič

FZD 4010-E

FZD 4020-E

• drvič s dvoma nožmi a príkonom
motora 2 500 W

• príkon elektromotora 2 500 W

• vstupný otvor umožňuje drvenie
konárov do priemeru 4 cm

• drvenie odpadu až do priemeru 4 cm

• ochrana proti preťaženiu
• oceľový rám zvyšuje stabilitu drviča
pri práci
• kolieska umožňujú ľahkú manipuláciu
• súčasťou balenia je aj plunger
na posun drveného materiálu
a objemný vak na drť

• nožový systém drvenie - 2 nože
• ochrana proti preťaženiu
• pevná oceľová konštrukcia
s kolieskami pre ľahkú manipuláciu
• box s objemom 50 l s bezpečnostnou
poistkou pre ľahkú manipuláciu
s rozdrveným materiálom
• hmotnosť 14,1 kg

Elektrický
štiepkovač
FZD 5010-E
• príkon elektromotora 2 800 W
• drvenie pomocou ozubeného valca
• box na odpad s objemom 50 l
• drvenie záhradného odpadu
do priemeru 4,5 cm
• ochrana proti preťaženiu a spätný chod
• robustná oceľová konštrukcia
s kolieskami pre lepšiu manipuláciu
• hmotnosť 27,6 kg

• hmotnosť 10 kg

MODEL

Príkon

Systém drvenia

Maximálny priemer
drveného materiálu

Funkcia
samovťahovania

Kolieska

Objem
boxu

Hmotnosť

FZD 4010-E

2 500 W

dva nože

40 mm

nie

áno

-

10,0 kg

FZD 4020-E

2 500 W

dva nože

40 mm

nie

áno

50 l

14,1 kg

FZD 5010-E

2 800 W

ozubený valec

45 mm

áno

áno

50 l

27,6 kg
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Záhradné vysávače
a fukáre
Ďalšie z rady výrobkov, ktoré vám urobia radosť hlavne pri
upratovaní záhrady. Aj keď sú záhradné vysávače a fukáre
primárne konštruované na boj so spadnutým lístím, ušetrí váš
čas a námahu aj pri ostatných činnostiach. Z chodníkov okolo
domu s nimi pohodlne odfúknete zostatky trávy po kosení.
Môžete vysávať piliny, ktoré zostali po príprave palivového
dreva a určite vám pomôžu aj v zime s čerstvo napadnutým
snehom.
Elektrický vysávač Fieldmann je tiež vybavený funkciou drvenia.
Objem takto spracovaného odpadu sa niekoľko krát zmenší
a drť sa zároveň rýchlejšie rozkladá. Túto vlastnosť oceníte
hlavne pri kompostovaní. Manipuláciu s odpadom uľahčuje
zberný vak, do ktorého sa všetky nečistoty zachytia.
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Pracovné režimy

Prepínanie chodu

Vysávačom môžete lístie
či iné nečistoty vysávať,
alebo nafúkať na hromadu.
V režime vysávania je naviac
odpad minimalizovaný drvením.

Jedným pohybom páčky zmeníte
režim z vysávania na fúkanie
a naopak. Pri zmene nie je potrebné
meniť hubicu vysávača.

Oporné koliesko

Plynulá regulácia výkonu

Hubica vysávača je zakončená
podporným kolieskom,
ktoré zvyšuje komfort pri práci.

Plynulú reguláciu výkonu využijete
hlavne pri upratovaní miest, ktoré
sú pokryté drvenou kôrou alebo
jemným štrkom. Výkon jednoducho
nastavíte tak, aby ste povysávali či
odfúkli iba spadnuté lístie.

Elektrický
záhradný vysávač

Elektrický
záhradný vysávač

FZF 4010-E

FZF 4020-E

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej
regulácie výkonu

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej
regulácie výkonu

• príkon elektromotora 2 500 W

• príkon elektromotora 3 000 W

• 3 - funkcie - fúkanie, vysávanie, drvenie

• Soft štart - plynulý rozbeh motora

• rýchlosť prúdenia vzduchu až 250 km/h

• plynulá regulácia rýchlosti prúdenia
vzduchu

• výkon sania až 10,7 m3/min

• rýchlosť prúdenia vzduchu až 270 km/h

• pomer drveného odpadu 10:1

• výkon sania až 13 m3/min

• objem zberného vaku 40 l

• pomer drveného odpadu 10:1

• vodiace koliesko

• objem zberného vaku 45 l

• ramenný popruh súčasťou balenia

• vodiace koliesko

• hmotnosť 2,7 kg

• ramenný popruh súčasťou balenia
• hmotnosť 3,5 kg

MODEL

Príkon

Funkcia 3 v 1

Plynulá regulácia

Rýchlosť prúdenia
vzduchu

Výkon
sania

Oporné
kolieska

Objem
vaku

Hmotnosť

FZF 4010-E

2 500 W

áno

áno

250 km/h

10,7 m3/min

áno

40 l

2,7 kg

FZF 4020-E

3 000 W

áno

áno

270 km/h

13 m3/min

áno

45 l

3,5 kg
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Ponorné čerpadlá
Voda je život. Život bez vody neexistuje. Ani záhradu bez vody si nedokážeme
predstaviť. Vodu na záhrade môžeme čerpať, prečerpávať a aj premiestňovať.
A k tomu nám slúžia čerpadlá.
Ponorné čerpadlá sa využívajú na prečerpanie čistej vody z nádrží, bazénov
a sudov, ale tiež kalnej vody zo zatopených priestorov, pivníc, atď.
Elektrické čerpadlá Fieldmann patria k špičke vo svojom segmente. Majú
plavákový spínač, ktorý pri zvýšení hladiny zaistí automatické odčerpávanie
vody. Tak isto dokáže čerpadlo ochrániť pred
poškodením. Je totiž neustále v kontakte
s hladinou čerpanej kvapaliny a pri jej poklese
pod bezpečnú úroveň čerpadlo automaticky
vypne. Vďaka tomu nepríde k prehriatiu
a prípadnému poškodeniu elektromotora
v dôsledku chodu "na sucho". Mimoriadnu
životnosť a odolnosť elektromotora proti
preťaženiu zaisťuje medené vinutie elektromotora.
Vstupný otvor čerpadla chráni plastový kryt,
ktorý zabraňuje vstupu väčších pevných častíc
do priestoru lopatiek čerpadla. Koncovka výstupu
čerpadla umožňuje pripojenie hadíc rôznych
priemerov a je možné použiť aj prípojku
s vnútorným závitom rovnakého rozmeru.
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Plavákový spínač

Univerzálny výstup

Je neustále v kontakte s hladinou
čerpanej kvapaliny a pri jej poklese
pod určitú hladinu čerpadlo
automaticky vypne. Chráni ho
tým proti chodu na sucho.

K čerpadlám Fieldmann
možno pripojiť 1´ či 2´ hadicu,
prípadne coulovú prípojku
so závitom.

Ochranný kryt

Hadicové pripojenie

Vstupný otvor čerpadla je
chránený plastovým krytom,
ktorý zabraňuje vstupu väčších
pevných častíc do priestoru
lopatiek čerpadla.

K čerpadlu do suda je možné hadicu
pripojiť štandardnou hadicovou
rýchlospojkou.

Čerpadlo
na čistú vodu

Čerpadlo
na kalovú vodu

Čerpadlo
na kalovú vodu

FVC 2001- EC

FVC 2003-EK

FVC 4001-EK

• plavákové čerpadlo
s príkonom 250 W

• univerzálne čerpadlo
s príkonom 400 W

• výkonné kalové čerpadlo
s príkonom 750 W

• maximálny výtlak 6 m

• maximálny výtlak 5 m

• maximálny výtlak 8 m

• maximálna hĺbka ponoru 5 m

• maximálna hĺbka ponoru 5 m

• maximálna hĺbka ponoru 8 m

• maximálne dopravované množstvo
vody 5 000 l/h

• maximálne dopravované množstvo
vody 7 500 l/h

• maximálne dopravované množstvo
vody 12 000 l/h

• maximálna veľkosť
pevných častíc 5 mm

• maximálna veľkosť
pevných častíc 35 mm

• maximálna veľkosť pevných
častíc 35 mm

• možnosť pripojenia 1´
alebo 2´ hadice

• možnosť pripojenia 1´
alebo 2´hadice

• možnosť pripojenia 1´
alebo 2´ hadice

Čerpadlo
na kalovú vodu

Čerpadlo
do suda

FVC 4002-EK

FVC 3002-ED

• ponorné kalové čerpadlo
s odolným nerezovým telom

• príkon 250 W

• príkon elektromotora 900 W

• maximálna hĺbka ponorenia 8 m

• maximálny prietok 2 000 l/h

• maximálny výtlak 10 m

• maximálny výtlak 9 m

• maximálny ponor 8 m

• maximálna veľkosť pevných
častí 3 mm

• maximálne dopravované
množstvo vody 14 000 l/h

• dĺžka prívodného kábla 10 m

• maximálna veľkosť pevných
častíc 25 mm

• plavákový spínač

• možnosť pripojenia 1´
alebo 2´ hadice
• vnútorný priemer 12,5 mm
• vonkajší priemer 18 mm

MODEL

Príkon

Maximálny
prietok

FVC 2001-EC

250 W

5 000 l/hod

FVC 2003-EK

400 W

FVC 4001-EK

Maximálny
výtlak

Maximálna
hĺbka ponoru

Maximálna
teplota média

Maximálna veľkosť
pevných častíc

Dĺžka prívodného
kábla

6m

5m

35 °C

5 mm

10 m

7 500 l/hod

5m

5m

35 °C

35 mm

10 m

750 W

12 000 l/hod

8m

8m

35 °C

35 mm

10 m

FVC 4002-EK

900 W

14 000 l/hod

10 m

8m

35 °C

25 mm

10 m

FVC 3002-ED

250 W

2 000 l/hod

9m

8m

35 °C

3 mm

10 m
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Elektrický kultivátor
Zahoďte svoj starý rýľ. Elektrický kultivátor (alebo tiež
rotavátor) dnes využívajú všetci záhradkári a pestovatelia
pri jarnej či jesennej obnove záhonov. Rotujúce oceľové
nože perfektne skypria zľahnutú pôdu a pripravia ju tak
pre novú výsadbu či siatie. Kultivátor tiež dokáže efektívne
premiešať zeminu s kompostom alebo hnojivom.
Vďaka vynikajúcej ovládateľnosti ho možno použiť aj pre
prípravu záhonov v skleníkoch. Tento stroj si zaručene
zamilujete.
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Prevodová skriňa

Oceľový kryt

Kvalitné oceľové prevody
kultivátora zaisťujú stály pohon
kultivačných nožov. Prevodová
skriňa, ktorá chráni prevodové
súkolie je vyrobená zo zliatiny
hliníka.

Kvalitný oceľový kryt nožov
chráni obsluhu pred kameňmi,
ktoré môžu byť odhadzované
rotujúcimi nožmi.

Podporné kolieska

Kvalitné nože

Kolieska kultivátora neslúžia
iba na pohodlný transport,
ale možno s nimi tiež obmedziť
hĺbku kultivácie.

Oceľové nože s priemerom
21 cm výrazne uľahčia nepríjemnú
prácu s prípravou pôdy na novú
sezónu. Možno s nimi tiež zeminu
premiešať s hnojivom alebo
kompostom.

Elektrický
kultivátor

Elektrický
kultivátor

FZK 2002-E

FZK 2005-E

• príkon elektromotora 750 W

• príkon elektromotora 1 400 W

• pracovný záber 32 cm

• pracovný záber 40 cm

• hlníková prevodová skriňa

• hliníková prevodová skriňa

• oceľové prevody

• oceľové prevody

• 4 oceľové nože

• 6 oceľových nožov

• priemer noža 20 cm

• priemer noža 21 cm

• sklopná rukoväť

• sklopná rukoväť

• hmotnosť 8 kg

• podporné transportné kolieska
• hmotnosť 11 kg

MODEL

Príkon

Pracovný
záber

Počet nožov

Priemer noža

Sklopná
rukoväť

Pomocné
kolieska

Hmotnosť

FZK 2002-E

750 W

32 cm

4

20 cm

áno

nie

8,0 kg

FZK 2005-E

1 400 W

40 cm

6

21 cm

áno

áno

11,0 kg
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Motorový
olej

Motorový
olej

Motorový
olej

Olej na mazanie reťazí

MOL Dynamic
GARDEN 2T

MOL Dynamic
GARDEN 4T

MOL Essence

MOL Dynamic
FOREST

• olej určený na miešanie
palivovej zmesi pre dvojtaktné motory

• určený pre mazanie
štvortaktných
benzínových motorov

• olej pre mazanie
štvortaktných
benzínových motorov

• olej určený na mazanie
reťazí reťazových píl

• zaisťuje čistotu motora
a znižuje tak jeho opotrebenie

• zachováva si výborné
vlastnosti
aj pri nízkych teplotách

• vysoká termo-oxidačná
stabilita

• zabraňuje poškodeniu
sviečok

• vhodný pre celoročné
používanie

• vhodný pre záhradnú
techniku

• viskozitná trieda SAE 10W-30

• vhodný pre záhradnú
techniku

• obsah 0,6 l

• vhodný pre záhradnú
techniku

• viskozitná trieda SAE 15W-40

• obsah 1 l

• vhodný pre celoročné
používanie v benzínových
a elektrických pílach
• znižuje teplotu trenia
a zmierňuje opotrebenie
reťaze a lišty
• pre pohodlné nalievanie
opatrený integrovaným
lievikom

• obsah 0,6 l

• obsah 0,6 l

Motorový
olej

Motorový
olej

Servisná
sada

Briggs & Stratton 0,5 l

Briggs & Stratton 1,0 l

Briggs & Stratton 500 E

• originálny značkový olej
B&S určený pre 4-taktné
motory

• originálny značkový olej
B&S určený pre 4-taktné
motory

• servisná sada určená pre
motory B&S 500 E Series

• vysoké čistiace vlastnosti
a maximálna ochrana
motora

• vysoké čistiace vlastnosti
a maximálna ochrana
motora

• obsah balenia 0,5 litra

• obsah balenia 1 litra

• viskozitná trieda SAE30

• viskozitná trieda SAE30

• vhodné pre všetky 4-taktné
motory B&S a Fieldmann

• vhodné pre všetky 4-taktné
motory B&S a Fieldmann

• objem zodpovedá jednej
náplni motora B&S 500 E
Series
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• sada obsahuje:
olej SAE30 0,6 l,
vzduchový ﬁlter
zapaľovacia sviečka

Pracovné
rukavice

Pracovné
rukavice

FZO 6010 / FZO 6011

FZO 5010

FZO 4001-E

• zosilnená výstelka dlane
za účelom tlmenia vibrácií

• certiﬁkované ochranné rukavice

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

• spodná dlaňová časť vyrobená
zo syntetickej kože
• horná časť vyrobená z pružnej
a priedušnej syntetickej tkaniny
• zaisťovací pásik na zápästí
zabraňuje skĺznutiu
• veľkosť 10" (XL)/11"(XXL)

• dlaňová a prstová časť z jemnej
kozej kože
• vrchná časť z elastickej syntetickej
tkaniny
• pásik na suchý zips k uchyteniu
na zápästí

Záhradný
vozík
• stabilná konštrukcia a ľahká
manipulácia
• vymeniteľný plastový vak
s objemom 80 l
• nosnosť vozíka 25 kg

• veľkosť 10"/XL
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Záhradný nábytok
Nábytok z akácie
Akácia - exotické drevo, pochádzajúce z ázijských tropických
lesov. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti poveternostným
vplyvom, starnutiu, biologickej degradácii a škodcom. Olivovo
hnedá a šedo hnedá farba s jemnou textúrou dodáva tomuto
ušľachtilému drevu skutočne atraktívny vzhľad.
Vďaka svojej trvanlivosti, sile a tuhosti je drevo akácie
ako stvorené na výrobu záhradného nábytku.
Pre ošetrenie a dlhodobo krásny vzhľad doporučujeme
natierať nábytok aspoň
dvakrát ročne špeciálnym olejom.

Starostlivosť a údržba záhradného nábytku
Výberom vhodného záhradného nábytku to nekončí. Vždy je potrebné myslieť tiež na jeho
primeranú údržbu. Ale nebojte sa, nejde o nič hrozného.
Záhradný nábytok je vystavovaný rôznym
poveternostným vplyvom, slnečnému žiareniu
alebo biologickým škodcom. To všetko
môže nábytok oslabovať a poškodzovať ho.
Pravidelná starostlivosť ale tieto prejavy účinne
eliminuje. Základom je pravidelné čistenie.
K tomu postačí mydlový roztok a hubka,
prípadne kefka. Na veľmi znečistený povrch
ale radšej použite špeciálne prípravky.
Po dôkladnom očistení a vysušení prichádza
na rad ochranná vrstva.
Prirodzeným ochranným prostriedkom je
prírodný olej, ktorý môžete nanášať štetcom
či hubkou. Tým drevu dodáte zdravý
prirodzený vzhľad a vytvoríte ochrannú vrstvu
proti UV žiareniu a zmenám počasia. Náter
doporučujeme prevádzať dvakrát ročne.
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Balkónový set
LENA
• praktická zostava nábytku využiteľná
nie len na balkónoch
• stoličky a stolík je možné ľahko zložiť
a pohodlne uskladniť
• rozmery stôl 60 x 60 x 73 cm,
stolička 38 x 55 x 78 cm
• zostava obsahuje aj vankúše sedákov
a opierok stoličiek
• nosnosť stoličky 100 kg
• určené na vonkajšie aj vnútorné používanie, ošetrené olejových náterom
• vyrobené z dreva tropickej akácie
• balenie obsahuje 2 stoličky, stolík
a poťahy

FARBA
VANKÚŠOV

Balkónový set
BELLA
• prepracovanejšia a pohodlnejšia zostava balkónového nábytku
• ľahko skladateľný štvorcový stolík
• s rozmermi 60 x 60 x 73 cm
• 2 kusy stoličiek s rozmermi
38 x 47 x 87 cm
• nosnosť stoličky 110 kg
• možnosť dokúpenia podsedákov
• určené pre vonkajšie a vnútorné používanie, ošetrené olejovým náterom
• vyrobené z tropického dreva akácie
• balenie obsahuje 2 stoličky a stolík

FARBY
PODSEDÁKOV

Voliteľné príslušenstvo:
• podsedáky stoličiek zelenej
a krémovej farby

POISTKA STOLIČKY
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Zostava
záhradného
nábytku
EMILY
• zostava sa skladá zo 4 stoličiek
a skladacieho stola
• stôl s rozmermi 120 x 70 x 74 cm
s možnosťou zloženia
• otvor na slnečník
• skladacie, ergonomicky tvarované
stoličky s rozmermi 49 x 57 x 94 cm
• nosnosť stoličky 110 kg
• možnosť dokúpenia podsedákov
• určené na vonkajšie aj vnútorné používanie, ošetrené olejovým náterom

FARBY
PODSEDÁKOV

• vyrobené z dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:
• podsedáky stoličiek zelenej
a krémovej farby

Zostava
záhradného
nábytku
HOLLY
• zostavu tvoria 4 stoličky a oválny stôl
• rozmery stola 120 x 74 cm
• otvor na slnečník
• rozmer stoličky 46 x 55 x 90 cm
• nosnosť stoličky 110 kg
• možnosť dokúpenia podsedákov
stoličiek
• stôl a stoličky je možné zložiť, zložené
stoličky možno zasunúť pod stôl
a minimalizovať nároky
na skladovanie celej zostavy
• určené na vonkajšie a vnútorné
používanie, ošetrené olejovým náterom
• vyrobené z dreva tropickej akácie

FARBY
PODSEDÁKOV

Voliteľné príslušenstvo:
• podsedáky stoličiek zelenej
a krémovej farby
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Zostava
záhradného
nábytku
CALYPSO
• zostavu tvoria 4 kreslá a obdĺžnikový
stôl s rozmermi 90 x 150 cm
• operadlo ergonomicky tvarovaného
kresla je možné nastaviť do 5 polôh
• lakťové opierky kresla zvyšujú komfort
sedenia
• kreslá je možné zložiť a minimalizovať
tak nároky na uskladnenie

FARBY
POŤAHOV

• stôl má otvor na slnečník
• vyrobené z dreva tropickej akácie
• vhodné na vonkajšie používanie

Voliteľné príslušenstvo:

Zostava
záhradného
nábytku

• poťahy kresiel v zelenej a krémovej
farbe

CARMEN I
• zostava sa skladá zo 6-tich kresiel
a rozťahovacieho stola
• stôl s rozmermi 150 x 90 cm možno
roztiahnuť až na dĺžku 200 cm
• otvor pre slnečník
• skladacie ergonomicky tvarované
kreslá s lakťovými opierkami
• možnosť nastavenie sklonu operadla
do 5-tich nastavenia
• vyrobené z dreva tropickej akácie

FARBY
POŤAHOV

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel v zelenej a krémovej
farbe

Zostava
záhradného
nábytku
CARMEN II
• rozšírená zostava Carmen I umožňuje
spoločné sedenie až 7 ľudí
• základom zostavy sú 4 kreslá, trojmiestna
ľavica a rozťahovací stôl
• stôl s rozmermi 150/200 x 90 cm
s otvorom pre slnečník
• skladacie kreslá s polohovateľnou
opierkou chrbta a opierkami ľakťov
• pohodlná trojmiestna lavica
s opierkou chrbta
• vyrobené z tropického dreva akácie

FARBY
POŤAHOV

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel v zelenej a krémovej
farbe
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Kovový nábytok
Dôvodom neustálej stúpajúcej popularity kovového
nábytku nie je iba moderný dizajn. Tento nábytok je tiež
obľúbený vďaka skoro nulovým nárokom na údržbu
a vďaka mimoriadnej odolnosti proti rôznymi klimatickým
podmienkam.
Vzhľadom k jeho nízkej hmotnosti sa s ním ľahko manipuluje,
je elegantný a hodí sa v podstate na ktorúkoľvek záhradu.
A aj na tú zimnú.
Pre tohto ročnú jar a leto sme pre vás pripravili niekoľko
nových zostáv, jednotlivé komponenty si však môžete
zakúpiť aj samostatne a vytvoriť tak zostavu, ktorá bude
plne vyhovovať vašim požiadavkám.

Syntetická textília

Kvalitné spracovanie

Výplň kovového nábytku
je z kvalitného syntetického
materiálu. Tento materiál nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu.

Na nábytok Fieldmann kladieme
dôraz na kvalitné spracovanie
a dlhú životnosť.

Umiestnenie slnečníka

Ovládanie
pomocou kľuky

Všetky kovové stoly majú otvor
na slnečník
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Slnečník je možné pohodlne
roztiahnuť alebo zložiť pomocou
kľuky

Zostava
záhradného
nábytku
ELLA
• zostava hliníkového nábytku zložená
zo 4 kresiel a stola
• stôl s rozmermi 150 x 96 x 71 cm
s doskou z číreho tvrdeného skla
• rozmery kresiel 55 x 71 x 93 cm
• výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
• možnosť umiestniť slnečník
do pripraveného otvoru na stole
• úplne bezúdržbový

Zostava
záhradného
nábytku

• vhodné na vonkajšie aj vnútorné
používanie

RUBY
• zostava zložená z 6 kresiel, stola
a slnečníka
• rozmer stola 150 x 96 x 71 cm s doskou
z čierneho tvrdeného skla
• rozmer kresiel 55 x 71 x 93 cm
• vyplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
• slnečník s priemerom 2,7 m,
poťah polyester 160 g
• ovládanie slnečníku kľučkou,
možnosť nastavenia uhlu sklonu
• tento nábytok nevyžaduje žiadnu
zvláštnu údržbu
• určené pre vonkajšie aj vnútorné
používanie

Zostava
záhradného
nábytku
MELISA
• luxusný set zložený zo 6 polohovateľných kresiel, stola so sklenenou doskou
a slnečníka
• rozmer stola 150 x 71 x 93 cm
• výplň čierne tvrdené sklo
• chrbtovú opierku kresla je možné
nastaviť v 5 polohách
• dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny
umožňuje pohodlný posed
aj bez podsedákov
• slnečník s priemerom 2,7 m
ovládaný kľučkou
• poťah slnečníka 100 %
polyester 160 g/m2
• nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
• určené pre vonkajšie aj vnútorné
používanie
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Záhradný Záhradný Záhradný Záhradná Záhradná
stôl
stôl
stôl
lavica
lavica
FDZN 4011

FDZN 4002

FDZN 4004

FDZN 4013

FDZN 4006

• záhradný stôl
s rozmermi
120 x 70 x 74 cm

• obdĺžnikový stôl
s rozmermi
150 x 90 cm

• rozťahovací
záhradný stôl

• dvojmiestna
záhradná lavica

• trojmiestna
záhradná lavica

• otvor na slnečník

• ideálna kombinácia
4 kreslá, pripadne
2 kreslá a lavica

• základný rozmer
150 x 90 cm, po rozložení až 200 x 90 cm

• rozmery
122 x 57 x 85 cm

• rozmery
150 x 61 x 90 cm

• pohodlné sedenie,
možnosť dokúpenia
poťahov

• vyrobené z dreva
tropickej akácie

• možnosť zloženia stola
• určené na vonkajšie
a vnútorné používanie
• ošetrené olejovým
náterom
• vyrobené z dreva
tropickej akácie

• otvor pre slnečník
• vyrobené z dreva
tropickej akácie
• vhodné na vonkajšie
aj vnútorné používanie

• vhodné v kombinácii
so 6-timi kreslami,
prípadne 4-mi kreslami a lavicou
• možnosť umiestniť
slnečník v rozloženom
stave
• vyrobené z dreva
tropickej akácie
• vhodné na vonkajšie
a vnútorné používanie

Skladacia
stolička
FDZN 4012

• určené na vonkajšie
a vnútorné používanie
• vyrobené z dreva
tropickej akácie

Voliteľné
príslušenstvo:

• určené na vnútorné
a vonkajšie používanie

Voliteľné
príslušenstvo:
• poťah zelenej
a krémovej farby

• poťah zelenej
a krémovej farby

Polohovateľ- Záhradné
lehátko
né kreslo
FDZN 4001
Adria

Záhradné
lehátko
Classic

• stolička s rozmermi
49 x 59 x 94 cm

• polohovateľné kreslo
s lakťovými opierkami

FDZN 4009

FDZN 4007

• nosnosť 110 kg

• 5 polôh nastavenia
chrbtovej opierky

• moderný dizajn,
ergonomicky tvarované

• polohovateľné lehátko
s rozmermi 190 x 70 cm
• možnosť nastavenia chrbtovej opierky a podpery
na nohy

• v zloženom stave minimálne
nároky na skladovanie

• rozmery 71 x 56 x 108 cm

• rozmery 182 x 64 x 63 cm

• možnosť dokúpenia
podsedáku

• vyrobené z dreva tropickej
akácie

• po zložení má minimálne
nároky na skladovanie

• vhodné na vonkajšie
a vnútorné používanie

• vhodné na vonkajšie
a vnútorné používanie

• vhodné na vonkajšie
a vnútorné používanie

• ošetrené olejovým náterom

• balenie obsahuje 2 kusy

• vyrobené z dreva tropickej
akácie

• vhodné na vonkajšie
a vnútorné používanie

Voliteľné
príslušenstvo:

Voliteľné
príslušenstvo:

• balenie obsahuje 2 kusy
• vyrobené z dreva tropickej
akácie

Voliteľné
príslušenstvo:
• podsedák zelenej
a krémovej farby
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Voliteľné
príslušenstvo:
• poťah zelenej
a krémovej farby

• poťah zelenej
a krémovej farby

• vyrobené z dreva tropickej
akácie

• poťah zelenej
a krémovej farby

Kovový
stôl so
sklenenou
doskou

Kovový
Kovová
stôl so
stolička
sklenenou FDZN 5010 AL
doskou

Polohova- Zahradní
teľné
lehátko
FDZN 5012
kreslo
FDZN 5015

• rozmery
183 x 61 x 90 cm

FDZN 5020 AL

FDZN 5030 AL

• polohovateľné kreslo
s lakťovými opierkami

• rozmery
150 x 96 x 71 cm

• rozmery
150 x 96 x 71 cm

• kvalitná oceľovo-hliníková konštrukcia
vypletená syntetickou
tkaninou

• doska stola s priehľadného tvrdeného skla

• doska stola s čierneho
tvrdeného skla

• možno kombinovať
až so 6 stoličkami
FDZN 5010 AL a slnečníkom FDZN 5005

• možno kombinovať
až so 6 stoličkami
FDZN 5010 AL a slnečníkom FDZN 5005

• vhodné na vonkajšie
a vnútorné používanie

• vhodné na vonkajšie
a vnútorné používanie

• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

• ekonomické riešenie
posedenia na vašej
záhrade
• rozmery
55 x 73 x 91 cm
• výplň z odolnej
syntetickej textílie
• vhodné na vonkajšie
a vnútorné používanie
• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

• 5 polôh nastavenia
chrbtovej opierky
• rozmery
55 x 105 x 47 cm
• výplň z odolnej
syntetickej textílie
• vhodné na vonkajšie
a vnútorné používanie
• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

• možnosť nastavenie
sklonu chrbtovej
opierky do 4 pozícií
• hrúbka nosných proﬁlov 45 x 25 x 1,2 mm
• vhodné na vonkajšie
a vnútorné používanie
• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

Slnečník

Slnečník

Slnečník

Podstavec

FDZN 5005

FDZN 4015

FDZN 4014

FDZN 9011

• priemer 2,7 m

• luxusný slnečník
s drevenou konštrukciou

• luxusný slnečník
s drevenou konštrukciou

• liatinový podstavec
štvorcového tvaru

• priemer 3 metre,
impregnovaná tkanina

• priemer 3 metre,
impregnovaná tkanina

• rozmery 43 x 43 cm

• krémová farba

• zelená farba

• vhodné na vonkajšie
a vnútorné používanie, ošetrené olejovým náterom

• vhodné na vonkajšie
a vnútorné používanie,
ošetrené olejovým náterom

• hmotnosť 12 kg

• vyrobené z dreva tropickej
akácie

• vyrobené z dreva tropickej
akácie

• čierny poťah zo
100 % polyesteru
• ovládanie pomocou kľučky
• možnosť nastavenia sklonu
tienenia
• priemer tyče 3,8 cm
• vhodné na vonkajšie
používanie

• výška 38 cm
• variabilný priemer otvoru
pre slnečník 32/38/48 cm
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Úložné boxy
Náradie, ktoré na záhrade často používate, môžete mať stále po ruke vďaka plastovým záhradným boxom
a skriniam. V nich nájdu úkryt ale aj sedáky či poťahy k záhradnému nábytku, veci na upratovanie, potreby
k bazénu alebo detské hračky.
Materiál z ktorého sú vyrobené je odolný plat, zaručuje úplnú bezúdržbovosť, pevnosť, stabilitu a dokonalú
vode odolnosť všetkých typov. Týchto pomocníkov tak možno použivať nielen v interiéry, napr. v garáži,
ale aj v exteriéry, na balkóne, terase či kdekoľvek na záhrade, napr. blízko záhonov, bazénov, alebo lavičky.
Pre ľahšiu manipuláciu, napr. na terase,
vyberajte modely s kolieskami. Veká
vybraných boxov sú tvarované tak,
aby poskytli aj možnosť posedenia.
Dizajnové boxy a skrine okrem praktických
vlastností aj dobre vyzerajú a svojim
elegantným vzhľadom dotvoria útulnu
atmosféru všade, kam ich postavíte.
K uskladneniu väčšieho objemu
záhradnických potrieb a náradia sa hodí
priestranne dvojdverová záhradná skriňa
s niekoľkými poličkami.
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Kolieska

Rukoväte

Ľahká manipulácia

Umožňujú jednoduchšiu
manipuláciu

Sedenie

Poličky

Vďaka vysokej pevnosti je možné
box použiť aj ako sedenie.

Optimálne výškovo nastavené
pre uloženie rôznych domácich
potrieb.

Úložný box

Úložný box

Úložný box

Úložný box

FDD 1001-G

FDD 1002-G

FDD 1002-B

FDD 1003-B

• dizajnový plastový
záhradný box

• dizajnový plastový
záhradný box s kolieskami

• dizajnový plastový
záhradný box s kolieskami

• dizajnový plastový
záhradný box so sedením

• farba béžová a zelená

• jednoduchá manipulácia

• jednoduchá manipulácia

• farba latte/čokoláda

• vhodný na ukladanie
poťahov, záhradného
nábytku a náradia

• farba béžová/zelená

• farba latte/čokoláda

• vhodný na ukladanie
poťahov, záhradného
nábytku a náradia

• vhodný na ukladanie
poťahov, záhradného
nábytku a náradia

• vhodný na ukladanie
poťahov, záhradného
nábytku a náradia

• rozmery 114 x 51 x 56 cm

• rozmery 114 x 51 x 56 cm

• rozmery 119 x 53,5 x 57 cm

• rozmery
118,5 x 61,5 x 62,5 cm

Úložná skriňa

Úložná skriňa

Úložný box

FDD 1004-G

FDD 1005-B

FDD 1006-B

• dizajnová plastová záhradná
skriňa so 4 policami

• dizajnová plastová záhradná
skriňa so 4 policami

• dizajnový plastový záhradný
box so sedením

• farba béžová/zelená

• farba latte/čokoláda

• farba latte/čokoláda

• vhodná na ukladanie záhradného
náradia, čistiacich prostriedkov
a iných predmetov

• vhodná na ukladanie záhradného
náradia, čistiacich potrieb a iných
predmetov

• vhodný na ukladanie
poťahov, záhradného
nábytku a náradia

• rozmery 75 x 52,5 x 180/187 cm

• rozmery 75 x 52,5 x 180/187 cm

• rozmery 118,5 x 61,5 62,5 cm
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Vonkajšie grily
Príprava jedla v prírode na otvorenom ohni sa stala fenoménom modernej doby. Zaobstarajte si kvalitné grily
zn. Fieldmann a prekvapte rodinu alebo priateľov skvelými pochúťkami. Na výber je celá rada grilov od veľkých
pojazdných, ktoré sú vhodné na záhradnú párty, až po malé prenosné, ktoré jednoducho zložíte do tašky
a môžete ich zobrať zo sebou na dovolenku alebo na výlet.
Pre univerzálne použitie sa hodí napríklad model FZG 1005 s priemerom ohniska 54 cm, ktorý má stabilný podstavec
na nohe so zásobníkom na popol, výškovo nastaviteľný nerezový rošt, rukoväte z nerezovej ocele a dve drevené
odkladacie plochy. Jeho výhodou je aj držiak na grilovacie náradie.
Ale ak mávate často väčšiu spoločnosť, vsaďte
na model FZG 1008, jeho prednosťou je
výškovo nastaviteľné ohnisko 55 x 41 cm,
chrómový rošt, veko, teplomer
a odkladací stôl.
Hitom posledných rokov sa stali stolné
grily, ktoré majú široké uplatnenie
a poslúžia vám rovnako dobre
na balkóne mestského bytu
alebo na záhrade. Majú stabilné
nohy a chrómové rošty. Na ohnisku
s priemerom 34 cm rýchlo pripravíte
večeru pre dvoch, ale aj pre celú rodinu
(neprehliadnuteľný je zvlášť model
FZG 1000-G v zeleno-čiernej kombinácii).
Riešenie 2 v 1 potom predstavuje gril
FZG 1006, ktorý sa po otočení zmení
na ohnisko s rozmermi 50 x 50 cm.
Ak radi cestujete a nechcete sa pripraviť
o možnosť grilovania, odporúčame
vám skladací cestovný gril FZG 1003.
Má chrómový rošt, priemer ohniska 25 cm a jeho
súčasťou je aj termo taška na chladenie nápojov.

Nastaviteľná výška
ohniska
Gril je vybavený výškovo nastaviteľným ohniskom pre dosiahnutie optimálneho grilovania.
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Gril s ohniskom
Gril, ktorý svojou multifunkčnosťou
poslúži nielen ako gril, ale aj ako
ohnisko.

Kolieska

Ľahké zapálenie uhlia

Kolieska zaručia pohodlnú
manipuláciu s grilom.

Elektrický podpalovač zapáli
drevené uhlie alebo brikety behom
niekoľkých minút. Je to veľkou
výhodou hlavne pri potrebe
opakovaného zapálenia uhlia.

Záhradný gril
Záhradný gril
Záhradný gril
na drevené uhlie na drevené uhlie na drevené uhlie
FZG 1008

FZG 1006

FZG 1005

• veľkosť grilovacej nádoby 61 x 45,5 cm

• veľkosť ohniska 50 x 50 cm

• priemer ohniska - priemer grilu 54 cm

• plocha na grilovanie 55,6 x 41,5 cm

• veľkosť roštu 46 x 46 cm

• výška grilovacej plochy 50 cm

• grilovacia výška 78 cm

• výška grilovacej plochy 80 cm

• hrúbka plechu 1,4 mm

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

• hrúbka plechu 1,4 mm

• odolný náter proti vysokým teplotám

• ohrievací rošt 53,5 x 24 cm

• odolný náter proti vysokým teplotám

• pochrómované grilovacie rošty

• stabilný podstavec

• stabilný podstavec na nohe
so zásobníkom na popol

• veko

• zásobník na popol

• teplomer

• výškovo nastaviteľný nerezový rošt

• rukoväte z nerezovej ocele

• dve drevené odkladacie plochy
• ohnisko na drevo v otočenom stave

• výškovo nastaviteľný nerezový rošt
• dve drevené odkladacie plochy
• držiak na grilovacie náradie

Obal na gril
FZG 9002
• pre model FZG 1008
• nepremokavý materiál
• rozmery 100 x 50 x 106 cm

Ohnisko alebo gril?
Gril FZG 1006 je možné použiť
v otočenom stave ako ohnisko
na drevo
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Záhradný gril
Záhradný gril
Záhradný gril
na drevené uhlie na drevené uhlie na drevené uhlie
FZG 1004

FZG 1007

FZG 1009

• veľkosť grilu 57 x 20 cm

• veľkosť grilu 76 x 42 cm
• veľkosť ohniska 71 x 38 cm

• veľkosť grilovacej nádoby 41,5 cm

• výška grilovacej plochy 68 cm
• veľkosť grilovacej plochy 54,5 cm

• výška grilovacej plochy 78 cm

• chrómový rošt

• veľkosť roštu 72 x 42 x 0,4 cm

• veko

• veľkosť ohrievacieho roštu
68 x 20 x 0,4 cm
• chrómový rošt

• grilovacia plocha 41 cm
• grilovacia výška 58 cm
• grilovací rošt 41 x 0,5 cm
• pochrómované grilovacie rošty
• kryt

• veko
• teplomer

Podpalovač
uhlia a brikiet

Elektrický podpalovač
uhlia a brikiet

FZG 9000-U

FZG 9001-E

• štartér na drevené uhlie a brikety

• veľkosť 50 x 19,5 x 8,5 cm

• priemer 19 cm, výška 30,5 cm
s roštom

• napätie 230 V / 50 Hz, 800 W

• mriežka na uhlie

• dĺžka kábla 1,5 m

• bočná rukoväť s ochranou
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• nerezová žhaviaca špirála

Stolný gril
Cestovný gril
Ohnisko
na drevené uhlie na drevené uhlie FZG 1010
FZG 1000 / FZG 1000G

FZG 1003

• veľkosť grilu 35,5 cm

• veľkosť grilu 26 cm, výška 12,5 cm

• hrúbka plechu 0,8 mm

• veľkosť ohniska 34 cm

• veľkosť ohniska 25 cm

• odolný náter proti vysokým teplotám

• výška grilovacej plochy 22 cm

• termo taška s rozmermi 29,5 x 18,5 cm

• stabilný podstavec

• chrómový rošt

• termo taška na chladenie nápojov

• ohnisko na drevo

• veko

• chrómový rošt

• priemer 75 cm
• veľkosť ohniska 51 cm

• prenosný

Kefa
na čistenie grilu

Vešiak na
grilovacie náradie

Sada náradia
na grilovanie 3 ks

FZG 9003

FZG 9004

FZG 9005

• dĺžka 36 cm

• vešiak na 5 ks náradia

• vidlička, lopatka a kliešte

• oceľová kefa

• polohovateľné na rovné
a oblé plochy

• dĺžka náradia 35 cm

• rozmer 21 x 8 x 10 cm

• rozmery 37 x 10 x 8 cm

• brúsna hubka
• škrabka

• hliníkový kufrík
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Ručné náradie
Bez poriadneho ručného náradia sa nezaobíde
žiadna domácnosť, nie to ešte dielňa alebo garáž.
Nechajte sa inšpirovať ponukou značky Fieldmann
a zaobstarajte si okrem základnej výbavy aj ďalšie
praktické nástroje, ktoré pri svojej práci dobre
využijete.
S dostatočnou zásobou rôznych druhov náradia,
skrutkovačov, rační alebo bitov sa môžete pustiť
do akejkoľvek práce v dome alebo na záhrade
a vždy budete mať istotu, že máte po ruke ten
správny pracovný nástroj.
Ak patrí k vašim koníčkom práca s drevom, bude
sa vám hodiť naša vŕtačka a vrtáky, priamočiara
alebo kotúčová píla.
Ak trávite veľa času v garáži, najskôr oceníte pestrú
ponuku klasických či imbusových kľúčov, klieští,
skrutkovačov a gola sád.
Rovnako ako pri ďalších výrobkoch značky Fieldmann
aj pre ručné náradie sú typické premyslené
ergonomické tvary rukovätí, vďaka ktorým
sa s nástrojmi pohodlne pracuje.
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AKU náradie
Pri práci s AKU náradím pohodlne dosiahnete kamkoľvek,
nie ste obmedzovaný dĺžkou prívodného kábla. Môžete
si vybrať medzi AKU vŕtačkou a AKU skrutkovačom.
Vŕtačka je aj s batériou veľmi ľahká
a vyvážená. Naviac je vybavená
pohodlnou ergonomickou
rukoväťou, takže sa s ňou veľmi
dobre a ľahko pracuje.
Vŕtačka má rýchloupínacie
skľučovadlo s brzdou,
2 rýchlosti, 19 stupňov krútiacich
momentov a 1 stupeň pre vŕtanie
a príklep.
Vŕtačka sa môže pochváliť aj špeciálnymi
doplnkami, ako je zabudované LED osvetlenie
pracovnej plochy, čo spríjemňuje prácu pri
zhoršených svetelných podmienkach.
Akumulátorový skrutkovač je vybavený hlavicou
so 6 bitmi upevnenými na vyklápacích ramenách,
čo umožňuje ľahkú výmenu jednotlivých bitov.
Samozrejmosťou je prepínač smeru otáčok, LED
indikácia nabitia batérie a bezpečnostná poistka
zabraňujúca nechcenému spusteniu.

Kapacita
100 %
Li-Ion

50 %
Ostatné batérie

Čas
1 mesiac
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6 mesiacov

Vodováha

Unikátny systém

AKU vŕtačka je vybavená
vodováhou pre rýchlu
kontrolu sklonu vŕtania.

Systém skrutkovača umožňuje
meniť tvar stroja a zaistí stálu
dostupnosť často používaných
nástavcov.

Li-Ion batéria

Samostatné bity

Batéria má istenie proti
samovoľnému vysunutiu
a manipulácia s ňou
je veľmi ľahká a intuitívna.

Bity si viete zakúpiť ako náhradné
diely. Možno ich používať
samostatne - ľahko sa s nimi
dostanete aj na horšie dostupné
miesta.

AKU vŕtačka

AKU vŕtačka

FDV 1002-A

FDV 1004-A

• 14,4 V Li-Ion / 1 300 mAh

• 14,4 V Li-Ion batéria1 300 mAh

• 2 rýchlosti 0–400/0–1400 ot/min

• 2 rýchlosti 0–350/0–1 250 ot/min

• 3 stupňová LED indikácia nabitia batérie

• krútiaci moment 15 Nm

• doba nabíjania 1–1,5 hod

• 25 stupňov krútiacich momentov
a 1 stupeň pre vŕtanie

• 19 stupňov krútiacich momentov
a 1 stupeň pre vŕtanie

• 3stupňová LED indikácia nabitia batérie

• príklep

• doba nabíjania 3–5 hod

• max. priemer vŕtania 13 mm

• rýchloupínacie skľučovadlo

• hmotnosť 1,5 kg

• maximálny priemer vŕtania 10 mm

• plastový kufrík

• hmotnosť 1,3 kg

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradná Li-Ion batéria

• náhradná Li-Ion batéria

LI-ION BATÉRIA

LI-ION BATÉRIA

bez pamäťového efektu

bez pamäťového efektu

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

AKU skrutkovač

AKU skrutkovač

AKU skrutkovač

FDS 1006-A

FDS 1012-A

FDS 1013-A

• 4,8 V Ni-Cd batéria

• 3,6 V Li-Ion batéria

• 7,2 V Li-Ion batéria 1 300 mAh

• hlavica so 6 bitmi upevnenými
individuálne na otočných ramenách

• otočná rukoväť – 2 polohy

• krútiaci moment 10 Nm

• otočná rukoväť – 2 polohy

• prepínač smeru otáčok

• nastavenie krútiaceho momentu

• prepínač smeru otáčok

• rýchloupínacia hlavica
na 50 mm bity

• LED osvetlenie

• LED osvetlenie

• 9 stupňov krútiacich momentov

• LED indikácia nabíjania batérie

• LED osvetlenie

• doba nabíjania 3-5 hod

• doba nabíjania 3–5 h

• LED indikácia nabíjania batérie

• hmotnosť 0,49 kg

• doba nabíjania 3–5 h

Voliteľné príslušenstvo:

• LED indikácia nabíjania batérie
• hmotnosť 0,6 kg
• plastový kufrík

• hmotnosť 0,49 kg
• plastový kufrík

• náhradné bity

Voliteľné príslušenstvo:
• sada náhradných bitov

LI-ION BATÉRIA

LI-ION BATÉRIA

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

bez pamäťového efektu

súčasťou balenia

bez pamäťového efektu

súčasťou balenia
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AKU 18V náradie
na rovnakú batériu
Praktické výhody a šetrenie nákladov ponúka rada
AKU náradia s napäťovou triedou 18 V. Jediná výkonná
lithium-iontová batéria môže byť zdrojom energie až pre
osem rôznych typov náradia. Podľa aktuálnej potreby
stačí jednoducho prehodiť batériu z vŕtačky do vŕtacieho
kladiva, kotúčovej, priamočiarej píly, uhlovej brúsky
či multifunkčného náradia.
Vďaka aku technológii je možné náradie z tejto rady
využívať doslova kedykoľvek a kdekoľvek, napr. v pivnici,
kde nie je zásuvka, vo výške, kde by kábel prekážal pri práci,
alebo úplne mimo domu.
Zákazníci tiež uvítajú možnosť výberu z dvoch variant batérie
(18 V / 1,3 Ah alebo 2 Ah). ktorú možno kúpiť samostatne.
Cenovo zvýhodnený štartovací set zahŕňa AKU vŕtačku,
batériu (1,3 Ah) a nabíjačku. Po použití náradia sa batéria
jednoducho odloží do rýchlonabíjačky. Táto
nabíjačka nabije batériu na plnú hodnotu približne
za hodinu, čo je akurát čas na prestávku pri práci
a kľudné vypitie kávy. Batéria pomocou indikátora
so svetelnou signalizáciou priebežne informuje
o stave nabitia.
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Batéria

Rýchlonabíjačka

Univerzálna až pre osem
rôznych zariadení uľahčí prácu
a čas s nabíjaním.

Nabije batériu na 100 % svojej
kapacity behom 1 - 1,5 hodiny.

Taška

LED svetlo

Vhodná pre rôzne použitie,
nielen na náradie.

Veľký pomocník pri práci v tmavých
kútoch, skriniach a pod.

AKU vŕtačka − štartovací set
nabíjačka + batéria
FDUV 50100-A
• 18 V Li-Ion batéria 1 300 mAh
• rýchlosť bez zaťaženia
0–350/0–1 250 ot/min
• krútiaci moment 35 Nm
• 19 stupňov nastavenia krútiacich momentov a 1 moment
pre vŕtanie
• skľučovadlo 13 mm s brzdou
• príklep
• smer otáčok vľavo, vpravo
• rýchlonabíjačka

AKU
vŕtačka

AKU
rotačné
kladivo

AKU
kotúčová
píla

• 18 V

FDUV 50201-0

FDUK 50301-0

FDUP 50401-0

• rýchlosť bez zaťaženia
0-350/0-1 250 ot/min

• 18 V

• 18 V

• 18 V

• rýchlosť bez zaťaženia
0-900 ot/min

• rýchlosť bez zaťaženia
0-3 800 ot/min

• rýchlosť bez zaťaženia
0-2 400 ot/min

• počet príklepov 0-4 300/min

• priemer kotúča 136 mm

• sila úderu 0,9 J

• úkos 0-50°

• maximálna hĺbka rezu
drevo 51 mm, kov 2 mm

• SDS skľučovadlo

• hĺbka rezu 45°=29 mm,
0°=38 mm

FDUV 50101-0

• krútiaci moment 35 Nm
• 19 stupňov nastavenia
krútiacich momentov
a 1 moment pre vŕtanie
• skľučovadlo 13 mm s brzdou
• príklep
• smer otáčok vľavo, vpravo
• bez batérie

• bez batérie

• bez batérie

AKU
priamočará
píla

• dĺžka ťahu 19 mm
• uhol rezu 0-45°
• bez batérie
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AKU
chvostová
píla

AKU
uhlová
brúska

AKU
AKU
multifunkčné LED
náradie
svetlo

FDUO 50501-0

FDUB 50601-0

FDUB 50701-0

FDUL 50901-0

• 18 V

• 18 V

• 18 V

• 18 V

• 6 rychlostí

• LED 3 W

• počet kmitov bez zaťaženia
4 000–18 000 ot/min

• čas svietenia 450 min

• uhol oscilácie 1,4°

• bez batérie

• počet rezov bez zaťaženia
0–2 800 ot/min
• bez batérie

• rýchlosť bez zaťaženia
0–8 000 ot/min
• veľkosť disku 115 mm
• bočná rukoväť
• bez batérie

• rychloupínacie skľučovadlo

• svietivosť 300 lm

• bez batérie

Rýchlo
AKU
nabíjačka batéria
FDUZ 50000-0
18 V
• napätie 230 V/ 50 Hz
• výstup 21 V/2,2 A
• doba nabitia
1 300 mAh batéria
1–1,5 hod

AKU
batéria
18 V

Malá
taška na
náradie

Velká
taška na
náradie

FDUZ 50001-0

FDUZ 50002-0

FDUA 59010-0

FDUA 59020-0

• 18 V/1 300 mAh

• 18 V/2 000 mAh

• 1–3 ks náradia

• 3–6 ks náradia

• Li-Ion

• Li-Ion

• veľkosť
35 x 21 x 25 cm

• variabilné prepážky

• pre modely batérií:
FDUZ 50001, FDUZ 50002

Sada príslušenstva
pre multifunkčné náradie

• 40 ks príslušenstva

FDUB 59701

• špachlové nože

• pieskový papier
• pilové listy (drevo, kov)
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• diamantové nože (keramika atd.)

• veľkosť
51 x 24 x 20 cm
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Elektrické
ručné náradie
Bez elektrickej vŕtačky, pílky, brúsky alebo hoblíka si už práce doma alebo
v dielni ani nevieme predstaviť. Pre moderné náradie zn. Fieldmann je
typická dostatočná sila motora, vďaka nej si poradí aj s tvrdšími materiálmi
a tiež ergonomické tvary jednotlivých prístrojov, ktoré umožňujú
ľahkú manipuláciu. Pre uskladnenie a bezproblémové
prenášanie náradia naviac slúžia praktické plastové
kufríky.
Uhlovú brúsku využijete pri rezaní kovových,
keramických alebo porcelánových
materiálov. Vďaka ergonomickej rukoväti
môžete ľahko rezať či brúsiť v akčnom
uhle 180°. K jemnému brúseniu plôch
sa potom hodí vibračná brúska,
ku ktorej je možné pripojiť aj vysávač.
Aj elektrická vŕtačka s príklepom
šetrí námahu. Komfort zvyšuje ľahko
ovládateľné skľučovadlo a plynulá
regulácia otáčok zvyšujúca presnosť
vŕtania.
Skvelým pomocníkom sa isto stane aj kotúčová
píla s 1 300 wattovým motorom s medeným
vinutím, na ktorej môžete nastaviť rôzne uhly rezu
pre presné napasovanie materiálov do seba. Pocit istoty
pri rezaní dreva, plastu či kovu vám potom zaručí priamočiara píla.
Napríklad v momente použitia laserového lúča, ktorý udáva istý smer
aj keď sa pri pílovom liste hromadia piliny ...
Tak isto aj multifunkčné náradie ponúka úžasnú variabilitu použitia. Silný
motor 300 W a 6 rýchlostných stupňov si poradia s akýmkoľvek materiálom
a nadstavce na rôzne použitie si poradia s rôznymi druhmi materiálu,
či už k úprave ich povrchu alebo ich rezanie aj v tých najmenej prístupných
miestach.

Rýchloupínacie
skľučovadlo
Pohodlná manipulácia pri častejšej
výmene vrtákov či bitov.

Skľučovadlo
s upínacou kľukou
Spoľahlivo poslúži používateľovi
pri vŕtaní do tvrdších materiálov.

Nastavenie uhla rezu
Zaručí vedenie požadovaného uhla rezu tak, aby spájaný
materiál presne zapasoval
hranou na hranu
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Laserový ukazovateľ
Pomocou laserového lúča
je orientácia pri rezaní oveľa
ľahšia aj cez pilinami zakrytú
nakreslenú čiaru rezu.

Variabilita multifunkčného zariadenia
Vzhľadom k veľkému množstvu
možných nadstavcov užívateľa
neprekvapí úprava rôznych
materiálov.

Príklepová
vŕtačka
s kufrom

Príklepová
vŕtačka
s kufrom

FDV 2002- E

FDV 2003- E

• napätie 230 V/50 Hz

• napätie 230 V/50 Hz

• príkon 810 W

• príkon 1 050 W

• rýchloupínacie skľučovadlo
do 13 mm

• 2 rýchlosti

• otáčky motora bez zaťaženia 0–3 000 ot/min
• bočná ergonomická rukoväť
• medené vinutie motora
• komfortné ovládacie
spínače

Obsah balenia:
• vŕtačka, ergonomická
rukoväť, kufrík

• otáčky motora bez zaťaženia 0–1 100/0–2 800 ot/min
• bočná ergonomická rukoväť
• ukazovateľ dorazu
• medené vinutie motora

Obsah balenia:
• vŕtačka, ergonomická
rukoväť, uťahovací kľúč,
kufrík

Príklepová
vŕtačka

Príklepová
vŕtačka

FDV 2004- E

FDV 2005- E

• napätie230 V/ 50 Hz

• napätie230 V/ 50 Hz

• príkon 500 W

• príkon 650 W

• rýchloupínacie skľučovadlo
do 13 mm

• rýchloupínacie skľučovadlo
do 13 mm

• otáčky motoru bez zaťaženia
0–3 000 ot/min

• otáčky motoru bez zaťaženia
0–3 000 ot/min

• vŕtanie alebo príklepové
vŕtanie

• vŕtanie alebo príklepové
vŕtanie

• regulácia rýchlosti otáčok

• regulácia rýchlosti otáčok

• bočná ergonomická rukoväť

• bočná ergonomická rukoväť

• komfortné ovládacie
spínače

• komfortné ovládacie spínače

• deklarovaná úroveň hluku
100 dB(A)

• deklarovaná úroveň hluku
100 dB(A)

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčas'tou balenia

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčas'tou balenia
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Uhlová
brúska
s kufrom

Uhlová
brúska
s kufrom

FDB 2002- E

FDB 2003- E

• napätie 230 V/50 Hz

• napätie 230 V/50 Hz

• príkon 650 W

• príkon 1 150 W

• otáčky motora
bez zaťaženia
11 000 ot/min

• otáčky motora
bez zaťaženia
11 000 ot/min

• bočná ergonomická
rukoväť

• bočná ergonomická
rukoväť nastaviteľná
do 3 polôh

• priemer kotúča
115 mm
• medené vinutie
motora

Obsah balenia:
• brúska, ergonomická
rukoväť, 1 ks brúsneho
kotúča, kufrík

• priemer kotúča
115–125 mm
• medené vinutie
motora

Obsah balenia:
• brúska, ergonomická
rukoväť, 1 ks brúsneho
kotúča, kufrík

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčas'tou balenia

Rezacie kotúče
FDK 9003
Sada kotúčov (A, B)
pre dvoj-kotúčovu pílu
FDK 2003-E o veľkosti
125 mm.
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Kotúčová
píla

Kotúčová
píla

FDK 2001- E

FDK 2002- E

• napätie 230 V/50 Hz

• napätie 230 V/50 Hz

• príkon 710 W

• príkon 1 300 W

• otáčky motora
bez zaťaženia
4 600 ot/min

• otáčky motora
bez zaťaženia
4 700 ot/min

• pohodlná rukoväť

• priemer kotúča
185 mm

• medené vinutie
motora
• priemer kotúča
140 mm

Obsah balenia:
• kotúčová píla,
pravouhlý držiak
vzdialenosti rezu,
1 ks rezacieho
kotúča

• medené vinutie
motora

Obsah balenia:
• kotúčová píla,
pravouhlý držiak
vzdialenosti rezu,
1 ks rezacieho
kotúča

Dvojkotúčová
píla
FDK 2003- E
• napätie 230 V/ 50 Hz
• príkon 1 050 W
• otáčky motora
bez zaťaženia
5 500 ot/min
• priemer kotúča 125 mm
• 2 ks pilových kotúčov
na drevo a kov
• hĺbka rezu 31 mm
• deklarovaná úroveň
hluku 112 dB(A)

Obsah balenia:
• dvojkotúčová píla,
držadlo, kufrík

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

súčas'tou balenia

súčas'tou balenia

Mazacie tyčinky
FDK 9004
10 ks voskových mazacích
tyčiniek pre FDK 2003-E

Priamočará Vibračná
píla s kufrom brúska

Multifunkčné
náradie

Elektrický
hoblík

FDP 2002- E

FDB 2004- E

FDB 2005- E

FDH 2001-E

• napätie 230 V/50 Hz

• napätie 230 V/50 Hz

• napätie 230 V/50 Hz

• príkon 150 W

• príkon 300 W

• príkon 750 W

• otáčky naprázdno
11 000 ot/min

• otáčky naprázdno
10 000–18 500 ot/min

• otáčky naprázdno
16 500 ot/min

• plocha brúsky 187 x 90 mm

• premenlivé otáčky
• rezanie, brúsenie, atď

• objem hoblovania
82 x 2 mm

Obsah balenia:

Obsah balenia:

• napätie 230 V/50 Hz
• príkon 800 W
• otáčky motora bez
zaťaženia 0–2 800 ot/min
• maximálna hĺbka rezu
80–100 mm
• medené vinutie motora
• rýchloupínacie skľučovadlo
• laserový ukazovateľ smeru
rezu

Obsah balenia:
• brúska, brúsny papier

• multifunkčné náradie,
11 ks príslušenstva

• hoblík, kufrík

Obsah balenia:
• priamočiara píla, pravouhlý
držiak vzdialenosti rezu,
1 ks pílového listu, kufrík

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

Sada príslušenstva
pre multifunkčné
náradie
FDB 9002

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

40 ks príslušenstva, 6 ks pílový list, trojuholníková rašpla, delta brúska, diamantový kotúč,
polkruhový kotúč na maltu, semipilový kotúč,
27 ks brúsny papier, E škrabka, brúsna hubka

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia
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Gola sada

Gola sada

FDG 5000-32R

FDG 5001-108R

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

• 18x ¼” hlava nástrčná s bitmi: SL 4, 5.5,
6.5; PH 1, 2; PZ 1,2;
H 3, 4, 5, 6, T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 mm

• 2x ½" hlava na sviečky: 16, 21 mm

• 13x ¼” hlava nástrčná: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

• 2x ½" predlžovák: 125, 250 mm
• 1x ½" kĺb
• 1x ½" račňa
• 6x ½" hlava nástrčná (12 pt):
10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
• 1x kufrík

• 8x ¼” hlava nástrčná predĺžená: 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 mm
• 5x ¼” hlava nástrčná: E4, E5, E6, E7, E8
• 2x ¼” predlžovák: 50, 75 mm
• 1x ¼” kĺb račňový
• 1x ¼” trhák
• 1x ¼” skrutkovacia rukoväť s vnútorným
štvorhranom

Gola sada
s náradím
FDG 5002-54R
• 14x nástrčkové kľúče 3/8": 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm
• 1x násada račne 3/8" s poistkou
• 2x skrutkovač SL 6x100 mm a PH 6x100 mm
• 22x nástavce / držiak
• 1x kliešte s dlhými čeľusťami 6"
• 1x kliešte s posuvným kĺbom 10"
• 1x diagonálne kliešte 6"
• 9x kľúč do vnútorného šesťhranu:
1,5–10 mm / držiak
• 1x rukoväť pre nástrčkové kľúče 1/4"

• 1x ¼” račňa

• 1x univerzálny kĺb 3/8"

• 17x ½” hlava nástrčná:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 27, 30, 32 mm

• 1x spojovací člen 1/4"

• 5x ½” hlava nástrčná predĺžená: 14, 15,
17, 19, 22 mm
• 8x ½” hlava nástrčná: E10, E11, E12, E14,
E16, E18, E20, E24
• 2x ½” predlžovák: 125, 250 mm
• 1x ½” kĺb račňový
• 1x ½” račňa
• 2x ½” hlava na sviečky 16, 21 mm
• 3x kľúč imbus: 1.5, 2, 2.5 mm
• 1x adaptér na bity
• 17x bit: SL 8, 10, 12; T 40, 45, 50, 55, 60;
PH 3, 4 PZ 3, 4;
H 7, 8, 10, 12, 14
• 1x kufrík
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CR-V

CR-V

CR-V

32 ks

108 ks

54 ks

Gola sada
s náradím

Gola sada
s náradím

Gola sada
s náradím

FDG 5003-65R

FDG 5005-85R

FDG 5006-60R

• 12x nástrčkové kľúče 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 mm

• 1x kombinované kliešte 7"

• 1x 8" nastaviteľný kľúč

• 11x nástrčkové kľúče 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 19, 21, 22, 24 mm

• 1x kliešte s dlhými čeľusťami 6"

• 1x odlamovací nôž

• 1x kliešte s posuvným kĺbom 10"

• 1x 6" diagonálne kliešte

• 2x skrutkovač: SL 6x100 mm a PH 6x100 mm

• 1x 6" kombinované kliešte

• 1x rukoväť pre nástrčkové kľúče

• 1x 3m meriace pásmo

• 8x otvorený stranový kľúč: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27 mm

• 9x imbusových kľúčov: 1,5-10 mm

• 1x nôž 18 mm so 3 britmi

• 1x 1/4" momentový kľúč

• 2x univerzálny kĺb: 1/4" a 3/8"
• 2x nástrčkový kľúč na zapaľovacie sviečky
3/8": 16 a 21 mm
• 2x nástavec k nástrčkovému kľúču 3/8": 3" a 6"
• 1x nástavec k nástrčkovému kľúču 1/4" 3"
• 2x rukoväť s račňou s naklápacou hlavou:
1/4" a 3/8"
• 1x spojovací člen
• 2x skrutkovač SL 6x100 mm a PH 6x100 mm
• 20x bity x dĺžka 25 mm: PH 0, 1, 2, 3; SL 2, 3, 4,
5, 6, 7; TX 0, 1, 2, 3; H 2, 3, 4, 5, 6, 7; S 0, 1, 2, 3; T
10, 15, 20, 25, 30, 40
• 1x kliešte s dlhými čeľusťami 6"
• 1x kliešte s posuvným kĺbom 10"

• 1x meracie pásmo 5 m
• 16x nástrčkové kľúče 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
• 2x rukoväť s račňou s naklápacou hlavou: 1/4"
a 1/2"
• 2x nástavec k nástrčkovému kľúču 1/2": 5" a
10"

• 1x 340g tesárske kladivo
• 1x držiak bitov
• 1x 9" vodováha
• 32x 1" bitov
• 1x magnetický držiak bitov

• 1x 3cestný nástavec: 1/2"(M) x 3/8"(F)
• 2x univerzálny kĺb: 1/4" a 1/2"

• 1x štiepacie kliešte 7"

• 2x nástrčkový kľúč na zapaľovacie sviečky
1/2":
16 a 21 mm

• 5x otvorený stranový kľúč: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 17 mm

• 12x nástrčkové kľúče 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 mm

• 1x rukoväť pre nástrčkové kľúče

• 1x spojovací člen

• 1x diagonálne kliešte 6"

• 9x 1/4" hlavice: 5-13 mm

• 6x hlboká nástrčka 1/4": 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 1x nástavec k nástrčkovému kľúču 1/4" 3"
• 1x posuvná tyč 1/4"
• 1x kladivo 300 g
• 20x bity x 25 mm s držiakom
• 2x priebojník (špičák a ploché dláto)

CR-V

CR-V

CR-V

65 ks

85 ks

60 ks
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Sada bitov so Sada bitov so Sada bitov so Sada bitov so
skrutkovačmi skrutkovačmi skrutkovačom skrutkovačom
FDG 5004-79R

FDS 1008-94R

FDS 1007-11R

FDS 1010-58R

Bity 6 mm:

Bity 6 x 25 mm:

Bity 6 mm:

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" hlavica nástrčná:
M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,10.0,
11.0, 12.0, 13.0

SL 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7
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, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6
SQ 0, 1, 2, 3

SL 3, 4, 5, 6, 7
PH 0, 1, 2, 3

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

• skrutkovač

¼" hlavica nástrčná:

Bity 6 x 50 mm:

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

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

• skrutkovač s račňou
• flexibilný nástavec

¼" hlavica nástrčná:
M 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Skrutkovače:
SL 1 (75mm), 2 (100mm), 3 (150mm)
SL 000, 00, 0, 1
PH 5 (75mm), 6 (100mm), 8 (150mm)
PH 1.5, 2.0, 2.5, 3.0

CR-V
11 ks

CR-V
79 ks

CR-V
CR-V
94 ks
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58 ks

Sada bitov
zo skrutkovačom
FDS 1004-33R
Bity 4 mm:

Sada bitov
Sada bitov
zo skrutkovačom zo skrutkovačmi
FDS 1011-22R

FDS 1005-65R

Bity 6 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

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

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, 2.5, 3.0, 4.0

H 3, 4, 5, 6

H 0.7, 0.9, 1.3 1.5, 2.0

• skrutkovač s predlžovacím nadstavcom

• skrutkovač s račňou

• flexibilný nadstavec

• predlžovací nadstavec 50 mm

• lupa

CR-V

CR-V

33 ks

22 ks

Sada bitov
FDS 9002-67R
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

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

¼" hlavica nástrčná:
M 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,10.0, 11.0,
12.0, 13.0

CR-V
65 ks

Sada bitov
so skrutkovačom

Sada hobby
nožov

FDS 1009-41R

FDN 1002-16R

Bity 6 mm:

• 13 ks nožov

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

• 2 ks rysovacie ihly
• magnetický prúžok
• rukoväť

H 2, 3, 4, 5, 6

SQ 0, 1, 2, 3

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

CR-V
67 ks

CR-V

16 ks

41 ks
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Sada
skrutkovačov

Sada
skrutkovačov

Sada
skrutkovačov

FDS 5001-18R

FDS 5003-18R

FDS 5004-37R

• 8 ks skrutkovačov plochých
a krížových v CR-V kvalite

• 8 ks skrutkovačov plochých
a krížových v CR-V kvalite

• 4x krížový skrutkovač

• 10 ks malých skrutkovačov
s točňou na ukazovák

• 10 ks malých skrutkovačov
s točňou na ukazovák

• 8x malý skrutkovač

• držiak upevniteľný na stenu
či nástennú dosku

• držiak upevniteľný na stenu
či nástennú dosku

• 4x plochý skrutkovač
• 1x skrutkovač na bity

CR-V

CR-V

CR-V

18 ks

18 ks

37 ks

Sada
skrutkovačov

Sada
skrutkovačov

Sada kľúčov

FDS 1002-6R

FDS 5002-9R

• stranové kľúče s očkom
vyhnutým do uhla

• 6 ks skrutkovačov plochých
a krížových

• 9 ks skrutkovačov plochých
a krížových v CR-V kvalite

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

• držiak na stenu či nástenný
panel

• prenosný držiak s penovou
ﬁxáciou

• závesná plachta
s možnosťou zrolovania
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FDN 1010

CR-V

CR-V

CR-V

6 ks

9 ks

12 ks

Sada klieští

Sada vrtákov

FDN 1020

FDV 9005

• kliešte kombinované 150 mm

• sada vrtákov a bitov (23 ks)

• sada vrtákov Cobalt a bitov (23 ks)

• kliešte kombinované 150 mm

• vrtáky do železa 2 , 3, 4, 5, 6, 8

• vrtáky do železa 2, 3, 4, 5, 6, 8

• kliešte štiepacie 150 mm

• vrtáky do muriva 4, 5, 6, 8, 10

• vrtáky do muriva 4, 5, 6, 8, 10

• vrtáky do dreva 3, 4, 5, 6, 8

• vrtáky do dreva 3, 4, 5, 6, 8

• 6 ks skrutkovacích bitov
so skrutkovacou hlavou

• 6 ks skrutkovacích bitov
so skrutkovacou hlavou

Sada vrtákov
FDV 9007

Premium

COBALT

23 ks

23 ks

Sada vrtákov

Sada vrtákov

Sada vrtákov

FDV 9004

FDV 9006

FDV 9008

• sada vrtákov HSS do železa 6 ks

• sada vrtákov do muriva 6 ks

• sada vrtákov Cobalt do železa 6 ks

• veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10

• veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10

• veľkosť 3, 4, 5, 6, 8, 10

• 6 ks skrutkovacích bitov

• 6 ks skrutkovacích bitov

• 6 ks skrutkovacích bitov

12 ks

Premium
12 ks

COBALT
12 ks
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Univerzálne
vysávače
Univerzálne vysávače si na rozdiel od tých, ktoré sa bežne
používajú v domácnosti poradia nielen s prachom,
ale aj s hrubými nečistotami, tekutinami alebo popolom.
Značka Fieldmann ponúka kombinované vysávače na popol,
suché vysávanie alebo na mokré a suché vysávanie.
Univezálny vysávač je vybavený ﬁltrom z pevnej bavlny,
alebo možnosťou použiť HEPA ﬁlter a veľkou nerezovou
nádobou. K jeho prednostiam patrí
aj zabudovaná zásuvka na pripojenie
ďalšieho elektrického zariadenia.
K výhodám univerzálnych vysávačov
patria aj otočné kefy, predlžovacia
trubica a dlhé prívodné káble
pre ľahkú manipuláciu.
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Nádoba

Elektrická zásuvka

Nádoba s dostatočným objemom
zachytí všetko, čo prejde vysávacou
hadicou priamo do nádoby
bez nutnosti použitia sáčkov,
čo je obrovskou výhodou zvlášť
pri mokrom vysávaní.

Elektrická zásuvka slúži k ľahšiemu
pripojeniu ďalšieho zariadenia.
Pri pripojení potom stačí spúšťať
pripojené zariadenie a vysávač
sa zapne automaticky.

Hadica

Kolieska s podstavcom

Hadicu s dĺžkou až 2,5 metra
ocení užívateľ hlavne pri vysávaní
schodíšť, dvorov, pavučín
z podhľadov striech a tiež
pri vysávaní ťažších materiálov.

Kolieska s podstavcom zaisťujú plnú
mobilitu vysávača po zemi, ale môžu
nastať chvíle, keď sa kolieska tak
úplne nehodia ako napríklad pri vysávaní schodiska. Preto možno ľahko
celý podstavec odobrať od nádoby
a schodište pohodlne povysávať.

Vysávač
na mokré
a suché
vysávanie

Vysávač
na mokré
a suché
vysávanie

FDU 2003-E

FDU 2004-E

• príkon 1 400 W

• príkon 1 400 W

• pevný bavlnený ﬁlter

• zásuvka na prídavné zariadenie
do 2 000 W

• kovová nádoba 30 l
• plastová hadica 1,5 m
• 2x plastová predlžovacia trubica 0,85 m
• podlahový nástavec
• zúžený nástavec
• guľatá kefa

• pevný bavlnený ﬁlter
• kovová nádoba 30 l
• plastová hadica 2,5 m
• hliníková predlžovacia trubica 0,77 m
• podlahová hubica (hladké vysávanie,
alebo s kefami)
• podlahová hubica (kefa + stierka)
• hubica na čalúnenie
• zúžená hubica
• guľatá kefa
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Vysávač na popol
a suché vysávanie
Kombinované vysávače na popol a suché vysávanie
sa bežne používajú v domácnosti. Poradia si s prachom
a aj s hrubými nečistotami a popolom.
Upratovanie pece a krbu umožňujú špeciálne konštruované
vysávače vybavené kovovými nádobami na zber odpadu
16 alebo 20 l, kovovými hadicami a výkonným HEPA ﬁltrom,
ktoré dovoľujú vysávať popol do 40 °C.
S ich pomocou zostane pec, krb
a ich okolie vždy perfektne čisté.
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Kovová nádoba

Príslušenstvo

Nádoba je kapacitne optimálna
pre vysávanie popola z krbu,
alebo pre upratovanie automobilu
či v garáži, ale tiež nezaberie veľa
miesta pri uskladnení.

Variabilita príslušenstva uľahčuje
dosah pri vysávaní a poriadku
pomocou rôznych nadstavcov
aj v náročne prístupných miestach.

HEPA ﬁlter

Kolieska

Konštrukčná charakteristika materiálu
HEPA ﬁltra zachytí aj najjemnejšie
častice ako je popol alebo jemný
prach, ktorý nikto v interiéri
nepotrebuje víriť.

Kolieska zaručujú ľahkú manipuláciu
pri upratovaní, hlavne garáže,
bez nutnosti vysávač prenášať.
Avšak ich pomerne ľahkú demontáž
užívateľ ocení hlavne pri vysávaní
kaskádovitého terénu,
ako je napríklad schodište.

Vysávač
na popol
a suché
vysávanie

Vysávač
na popol
a suché
vysávanie

FDU 2002-E

FDU 2006-E

• príkon 1 200 W

• príkon 1 000 W

• vysávanie popola do 40°C

• vysávanie popola do 40°C

• HEPA ﬁlter

• kovová nádoba 20 l

• kovová nádoba 20 l

• kovová hadica 1 m

• kovová hadica 1 m

• hliníková hubica 0,15 m

• hliníková hubica 0,15 m

• hmotnosť 4 kg

• kolieska

• prívodný kábel 4,3 m

• prívodný kábel 4,3 m

• deklarovaná úroveň hluku 80 dB(A)

• deklarovaná úroveň hluku 80 dB(A)

Súčasťou balenia je FDU 9002:

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradný HEPA ﬁlter

• plastová hadica 1,5 m
• predlžovacia trubica 0,85 cm
• podlahová hubica
• nástavec zúžený
• otočná kefa

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradný HEPA ﬁlter
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Vysokotlakové
umývačky
Vysokotlakové umývačky predstavujú modernú pomoc
pri upratovaní záhrady, okolo domu, dvora či terasy,
alebo umývaní automobilu. Ich použivanie je jednoduché
a pritom efektívne. Za okamih a bez námahy s nimi
odstránite aj veľmi zájdenú špinu.
Pre rýchlosť a kvalitu čistenia je rozhodujúci príkon, tlak
a prietok vody. V aktuálnej ponuke nájdete napríklad
výkonné umývačky s príkonom 2 000 W, tlakom
140 barov a prietokom 390 l za hodinu.
K nezanedbateľným výhodám vysokotlakových umývačiek
patrí aj nízka spotreba vody. Vďaka presne cielenému
prúdu vody sa náklady na vodu znižujú až o desiatky
percent oproti bežnému umývaniu. Striekacie pištole
umývačiek Fieldmann sú vybavené
nastaviteľnými troj alebo štvorcestnými
tryskami s funkciou turbo.
Výhody vysokotlakových umývačiek
ocenia tiež motoristi, ktorý s nimi
ľahko vyčistia aj zle dostupné miesta,
ako sú podvozky áut alebo
prevodníky na bicykloch.
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Kolieska

Štvorcestná tryska

Pri práci je potrebné mať vždy
maximálne pohodlie. Kolieska
na vysokotlakových umývačkách
Fieldmann zaručujú maximálny
komfort pri manipulácii so strojom.

Ideálna kombinácia štyroch
v jednom zaistí maximálne hladký
priebeh umývania, pri ktorom stačí
pootočením hrotu prepnúť požadovanú trysku, či sa už jedná o bodovú,
plochú, rotačnú turbo trysku
či šampónovanie.

Šampónovanie

Navijak na hadicu

Súčasťou procesu kvalitného umytia
je zaručene možnosť použitia šampónu. Pri umývačkách Fieldmann
je to možné pomocou integrovanej
alebo externej nádoby na šampón.
Následným opláchnutím prúdom
vody je dosiahnutý vytúžený efekt
umývania.

Veľkou výhodou navijaku na hadicu
je úspora priestoru a hadica je stále
súčasťou stroja, takže sa nestane,
že by ste hadicu niekde stratili,
alebo mechanicky poškodili.

Vysokotlako- Vysokotlaková Vysokotlako- Vysokotlaková
vá umývačka umývačka
vá umývačka umývačka
FDW 2004-E

FDW 2001-E

FDW 2002-E

FDW 2003-E

• príkon 1 200 W

• príkon 1 200 W

• príkon 1 500 W

• príkon 2 000 W

• maximálny tlak 90 barov

• maximálny prietok 310 l/h

• maximálny tlak 110 barov

• maximálny tlak 140 barov

• maximálny prietok 330 l/h

• prívodný kábel 5 m

• maximálny prietok 340 l/h

• maximálny prietok 390 l/h

• prívodný kábel 5 m

• dĺžka vysokotlakovej
hadice 3 m

• funkcia samonasávania

• funkcia samonasávania

• striekacia pištoľ s nadstavcom a nastaviteľnou tryskou

• prívodný kábel 5 m

• prívodný kábel 5 m

• dĺžka vysokotlakovej
hadice 5 m

• dĺžka vysokotlakovej
hadice 7 m

• striekacia pištoľ s trojcestnou
tryskou

• navijak na hadicu

• dĺžka vysokotlakovej hadice
3m
• striekacia pištoľ s nadstavcom a nastaviteľnou tryskou
• kolieska

Voliteľné príslušenstvo:
• turbo tryska

• prípojná nádoba
na šampón

Voliteľné príslušenstvo:
• rotačná kefa
• štvorcestná turbo tryska
• vysokotlaková hadica 7 m

• prípojná nádoba
na šampón

• striekacia pištoľ so štvorcestnou tryskou a funkciou turbo
• integrovaná nádoba
na šampón

Voliteľné príslušenstvo:
• rotačná kefa

Voliteľné príslušenstvo:

• štvorcestná turbo tryska

• rotačná kefa

• vysokotlaková hadica 7 m

MODEL

Príkon

Maximálny
tlak

Maximálny
prietok

Tryska

Tlaková
hadica

Funkcia
samonasávania

Kolieska

Prívodný
kábel

FDW 2001-E

1 200 W

100 barov

310 l/hod

nastaviteľná

3m

nie

áno

5m

FDW 2002-E

1 500 W

110 barov

340 l/hod

trojcestná

5m

áno

áno

5m

FDW 2003-E

2 000 W

140 barov

390 l/hod

štvorcestná
turbo

7m

áno

áno

5m

FDW 2004-E

1 200 W

90 barov

330 l/hod

nastaviteľná

3m

nie

áno

5m
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Záhradné hadice
Medzi základnú starostlivosť, ktorú každý majiteľ venuje
svojej záhrade patrí pravidelné a dostatočné zavlažovanie.
Bez nej rastliny rýchlo chradnú a strácajú svoj svieži vzhľad.
V dnešnej dobe nie je ťažké zaobstarať si záhradnú hadicu
- ponuka na trhu je obrovská. O to ťažšie je vybrať si správne.
To znamená postrážiť si kvalitu, ktorú zaručuje dostatočná
sila hadice, pravidelnosť jej textilného tlakového výpletu
a prevádzkového tlaku a pod.
Značka Fieldmann je stávka na istotu - v sortimente tohto výrobcu
nájdete odolné záhradné hadice aj s prenosnými navijákmi
a to pre dĺžky 20, 30 a 50 metrov. Samozrejmosťou sú rôzne typy
koncoviek a rozprašovacia pištoľ.
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A nemusíte sa obávať, že by toto náradie pôsobilo vo vašej
záhrade nevhodne. Naopak - zeleno-žltá kombinácia, tak
typická pre značku Fieldmann je v okolitej zeleni primerane
nenápadná a pritom pôsobí moderne a elegantne. Výhodou
sú aj ergonomické tvary rukovätí, vďaka ktorým sa s nástrojmi
pohodlne pracuje.

Navijak/vozík Záhradná
na záhradnú hadica s prísluhadicu
šenstvom

Záhradná
hadica
s navijakom

Záhradná
hadica
s navijakom

FZH 1020

FZH 1030

FZH 1050

FZH 9050

• možnosť použiť hadicu (1/2")
v dĺžke až 30 m

• možnosť použiť hadicu (1/2")
v dĺžke až 30 m

• možnosť použiť hadicu (1/2")
v dĺžke až 60 m

• záhradná hadica 50 m

• hliníková rukoväť

• hliníková rukoväť

• hliníková rukoväť

• odolnosť proti korózii

• odolnosť proti korózii

• odolnosť proti korózii

• jednoduchá montáž

• jednoduchá montáž

• jednoduchá montáž

• ľahká konštrukcia

• ľahká konštrukcia

• ľahká konštrukcia

• pohodlné prenášanie

• pohodlné prenášanie

• pohodlné prenášanie

• vnútorný priemer 12,5 mm

• po skončení práce možno
konektor hadice jednoducho upevniť do úchytky

• po skončení práce možno
konektor hadice jednoducho upevniť do úchytky

• po skončení práce možno
konektor hadice jednoducho upevniť do úchytky

• vonkajší priemer 18 mm
• 4x koncovka

• úsporné skladovanie

• úsporné skladovanie

• úsporné skladovanie

• rozprašovacia pištoľ

HADICA

• prevádzková teplota trojvrstvovej hadice z PVC 5°C až
65°C
• prevádzkový tlak 5 bar
• tlak pri roztrhnutí 30 bar

• adaptér 1/2" ah 3/4"

HADICA

• záhradná hadica 20 m

• záhradná hadica 30 m

• prevádzková teplota
trojvrstvovej hadice
z PVC 5°C až 65°C

• prevádzková teplota
trojvrstvovej hadice
z PVC 5°C až 65°C

• prevádzkový tlak 5 bar

• prevádzkový tlak 5 bar

• tlak pri roztrhnutí 30 bar

• tlak pri roztrhnutí 30 bar

• vnútorný priemer 12,5 mm

• vnútorný priemer 12,5 mm

• vonkajší priemer 18 mm

• vonkajší priemer 18 mm
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Teleskopické
rebríky
Rebríky sa môžu pochváliť minimálnymi nárokmi
na priestor, sú skladné a manipulácia s nimi
je aj vďaka nízkej hmotnosti ľahká a pohodlná.
Špeciálna konštrukcia a vhodne zvolené materiály zaručujú vysokú stabilitu aj pri plnom rozložení.
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Teleskopický
rebrík

Teleskopický
rebrík

Teleskopický
rebrík

FZZ 4002

FZZ 4004

FZZ 4005

• unikátny teleskopický systém

• unikátny teleskopický systém

• unikátny teleskopický systém

• rozmery v rozloženom stave
320 x 48 x 8 cm

• rozmery v rozloženom stave 260 x 47 x 9 cm • rozmery v rozloženom stave
380 x 48 x 9 cm
• rozmery v zloženom stave 75 x 47 x 9 cm

• rozmery v zloženom stave 81 x 48 x 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

• vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
• hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm
• maximálne zaťaženie 150 kg
• maximálna dĺžka 2,6 m
• počet priečok 9

Teleskopické
štaﬂe/rebrík

Teleskopické
štaﬂe/rebrík

FZZ 4003

FZZ 4006

• unikátny teleskopický systém

• unikátny teleskopický systém

• rozmery v zloženom stave
87 x 67 x 15 cm

• rozmery v zloženom stave 90 x 49 x 18 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 29 cm

• hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm

• maximálne zaťaženie 150 kg
• maximálna dĺžka rebríka 3,2 m
• maximálna dĺžka štaflí 1,6 m
• počet priečok 10
• hmotnosť iba 11,5 kg

• 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

• hmotnosť iba 9,2 kg

• hrúbka hliníka 1,3–1,5 mm

• rozmery v zloženom stave 87 x 48 x 9 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 29 cm
• maximálne zaťaženie 150 kg
• maximálna dĺžka rebríka 4,2 m
• maximálna dĺžka štaflí 2,2 m
• počet priečok 14
• hmotnosť iba 15 kg
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Auto škrabka

Auto zmeták

Auto zmeták

FZO 5011

FZO 5012

FZO 5013

• mrazuvzdorný plast ABS

• 2 v 1 zmeták a škrabka

• 3 v 1 zmeták, škrabka a stierka

• zmäkčená rukoväť

• dĺžka 60 cm

• teleskopická rukoväť 81–120 cm

• dĺžka 31,5 cm

• hliníková rukoväť

• hliníková rukoväť

• šírka 11,5 cm

• ABS škrabka

• ABS škrabka

• PVC štetiny

• PVC štetiny

Oceľová
skladacia lopata

Hliníková
skladacia lopata

FPL 4001

FPL 4002

• hrúbka ocele 1,5 mm

• rozložený rozmer 82 cm

• oceľová rukoväť

• zložený rozmer 66 cm

• rozložený rozmer 57 cm

• hliníková lopata s eloxovaným
povrchom s rozmermi 21 x 28 cm

• zložený rozmer 23,5 cm
• max. doporučená váha 23 kg
• hmotnosť 0,99 kg
• šírka lopaty 15 cm
• súčasťou balenia prenosné púzdro

• ergonomická rukoväť pre ľahšiu
manipuláciu
• maximálna doporučená váha 15 kg
• bezpečnostné zámky proti
samovoľnému zloženiu
• hmotnosť 0,6 kg
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POĽSKO
ČESKO

MAĎARSKO

Servisná sieť
Stroje, ktoré vám predávame dokážeme aj opraviť. V našej sieti servisných centier
prevádzkujeme záručný aj pozáručný servis a to vždy za použitie originálnych náhradných
dielov. Môžete využiť ponuky preventívnej kontroly a tiež posezónnych prehliadok.
Viac informácií o najbližšom servisnom stredisku nájdete na webovej stránke
www.ﬁeldmann.sk

Výrobca:: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy
Produkty v tomto katalógu sa môžu z dôvodov technických zdokonalení, úprav farebných špeciﬁkácii a skladovej dostupnosti
v jednotlivých krajinách meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca nezodpovedá za chyby tlače.
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www.ﬁeldmann.sk

Vaš predejca:

