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Kvalita, dizajn a jedinečnosť, to je Fieldmann!

Už siedmy rok vychádza značka FIELDMANN ústrety všetkým tým, ktorí
pri starostlivosť o dom či záhradu potrebujú spoľahlivých pomocníkov
najmä z oblasti záhradnej techniky a náradia.
Aktuálna ponuka FIELDMANN, ktorú si Vám dovoľujeme predstaviť
ďalej, vychádza už tradične z potrieb a požiadaviek našich zákazníkov.
Sortiment svojou šírkou komplexne pokrýva starostlivosť o okolie domu,
záhradu, ale aj byt, dielňu alebo garáž a ponúka všetko potrebné
vybavenie - od pomocníkov pre údržbu trávnikov, stromov a kríkov,
upratovanie v dome aj na záhrade, po vybavenie pre domácich
majstrov - elektrické, aku a ručné náradie, hadice, alebo rebríky.
A pre zaslúžený odpočinok po práci aj ucelený rad záhradného nábytku
a bohatý výber grilov.
Naším cieľom je vždy vysoká kvalita spracovania, optimálne parametre,
zároveň však dostupné a zmysluplné ceny. Výrobky FIELDMANN vynikajú
premyslenými ergonomickými tvarmi a ponúkajú tak maximálne
pohodlnú prácu. Zároveň rešpektujú súčasné trendy a spĺňajú
aj požiadavky na atraktívny dizajn, takže už pohľad na ne poteší.
Inžinieri v našich vývojových centrách sú si vedomí dôležitosti svojej
práce a prichádzajú s produktami, ktoré zákazníkom vyhovujú, uľahčia
a spríjemnia im prácu. Aj preto je ovládanie všetkých strojov FIELDMANN
intuitívne a jednoduché. Náradie vyniká dostatočnou silou motora,
takže si poradí aj s tvrdšími materiály, a je vždy vybavené funkciami,
ktoré zákazník nielen očakáva, ale aj uvíta.
Rok 2017 je pre značku Fieldmann v znamení rozšírenia sortimentu
výrobkov určených pre odpočinok a spoločenský život na záhrade.
Pripravili sme pre Vás nové modely grilov i prepracované novinky
z oblasti záhradného nábytku. Využijete ich napríklad pri prevádzke
a údržbe strojov z rozšíreného benzínového programu FIELDMANN, ktorý
zahŕňa nový kultivátor, plotostrihy, píly alebo kosačky.

Vďaka rozšíreniu oblasti autopríslušenstva vám môžeme
ponúknuť bežné a často nevyhnutné výrobky, ako je nabíjačka
akumulátora a autobatérií, štartovacie káble, hevery, kompresory,
ale aj špecializované produkty v podobe stropných či nástenných
držiakov, napríklad na kolesá.
Veríme, že sme existujúcim sortimentom aj aktuálnymi novinkami
naplnili aj vaše predstavy.
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Rotačné kosačky
Nie je majiteľ záhrady, ktorý by netúžil po hebkom zelenom trávniku.
Udržiavaný trávnatý koberec prináša radosť už na prvý pohľad.
A čo ešte len, keď si na neho sadnete alebo ľahnete. Navyše starostlivo
pestovaná trávnatá plocha býva doslova prestížnou záležitosťou.
Pri pestovaní a údržbe trávniku sa rozhodne nezaobídete bez kvalitnej
rotačnej kosačky. A tak ako kaderník volí rôzne druhy nožníc podľa typu
strihaných vlasov, tiež pre rôzne druhy trávnikov sa hodia rôzne typy
kosačiek. Značka Fieldmann prináša široký výber moderných strojov,
ktorých prednosťou je vysoká kvalita materiálov aj ich spracovanie,
praktický moderný dizajn, ale aj bezpečnostné prvky, komfortné
ovládanie a jednoduchá údržba. Kosačky Fieldmann sú vyladené do
detailov. Napríklad fakt, že šasi všetkých kosačiek Fieldmann, laicky
povedané priestor, kde sa točí nôž, presahuje šírku koliesok, takže
trávu kosíte naozaj až po okraj, vám ušetrí čas a prácu s inak nutnou
ručnou úpravou okrajov trávnikov.
Ergonomicky tvarované madlá kosačiek Fieldmann zvyšujú komfort
pri práci, rovnako ako centrálne nastavenie výšky kosenia, kedy
jednou páčkou ovládate všetky kolieska súčasne. Priestranné koše
kosačiek Fieldmann sú vyrobené buď z kvalitnej textílie, ktorá znižuje
priepustnosť prachu a odolá aj letiacim kamenkom, alebo z vysoko
odolného plastu s ukazovateľom zaplnenia. Stačí si už len vybrať,
či vám a vašej záhrade bude vyhovovať elektrický alebo benzínový
stroj.
Všeobecne platí, že na menšie plochy do 1000 m2 je ideálna
elektrická kosačka. Jej prednosťou je nižšia cena, tichá prevádzka,
nižšia hmotnosť a hlavne nenáročnosť údržby, pretože na rozdiel od
tej benzínovej v podstate nepotrebuje žiadny servis. Pre elektrické
kosačky je však predpokladom mať v dosahu prívod elektriny
a ustrážiť si kábel proti preseknutiu, aj keď pre tieto situácie sú už kosačky
Fieldmann vybavené najrôznejšími zabezpečovacími prvkami.
Benzínové kosačky Fieldmann si oproti elektrickým trúfnu na
rozľahlejšie pozemky aj na hustejšiu trávu. Výkonné motory je počuť
o niečo viac, ale vďaka koľajničkám nemusíte stroj ťažko tlačiť, ide
sám a kosenie trávy na nerovnom i svahovitom teréne je nenáročné.
Niektoré modely Fieldmann sú vybavené motormi Briggs & Stratton,
čo je svetová jednotka medzi výrobcami malých spaľovacích
motorov. Tieto motory sú v USA vyrábané už dlhšie ako 100 rokov a sú
známe vysokou kvalitou. Fieldmann prináša tiež inovácie. Pokrokový
je napríklad systém 4 v 1, ktorý umožňuje užívateľovi vybrať si jeden zo
štyroch spôsobov, ako naložiť s pokosenou trávou.
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Elektrické
rotačné kosačky
Výhodou elektromotorom poháňaných modelov je veľmi tichý chod, nízka
hmotnosť a len minimálne nároky na údržbu a servis. Voľba elektrickej
kosačky však predpokladá, že budete mať v dosahu prívod elektriny
a ustrážite si prívodný kábel. Ponuka elektrických kosačiek Fieldmann
zahŕňa ako menšie modely, ktoré si zvolia skôr majitelia predzáhradiek
alebo rovinatých pozemkov, tak varianty, ktoré ponúkajú komfort
na kosenie väčších plôch a v náročnejšom teréne. Tieto modely
disponujú širším záberom kosenia, výkonnejším elektromotorom
alebo

funkciou

centrálneho

nastavenia

výšky

kosenia

do niekoľkých pozícií. Výhodou je výškovo nastaviteľné
madlo (s možnosťou úplného sklopenia) so spínačom cez
celú šírku madla, takže kosačku je možné pri štartovaní
aj pri práci ovládať oboma rukami. Pokosenú trávu
pojme plastový kôš s ukazovateľom zaplnenia
a integrovaným jazykom. Ten presne zapadne
do odhozového tunela a po vyprázdnení
koša zostanú zvyšky trávy na tomto jazyku,
nie pod kosačkou, takže nemusíte

Elektrické kosačky

naozaj nič zhrabovať.
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Držadlo je možné zložiť stlačením jedného tlačidla na
každej strane kosačky.

Integrovaný jazyk koša
presne zapadne do odhozového tunela. Po vyprázdnení koša zostanú
zvyšky trávy na tomto jazyku, nie pod kosačkou.

Plastové koše
modelov sú
ukazovateľmi
ktoré vás včas
že je kôš plný.

Výšku madla je možné
veľmi ľahko prispôsobiť
tak, aby vyhovovalo každému.

vybraných
vybavené
zaplnenia,
upozornia,
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Starostlivosť o trávnik

Elektrická kosačka
FZR 2011-E

Elektrická kosačka
FZR 2021-E

Elektrická kosačka
FZR 2025-E

• kosačka vhodná pre menšie trávniky
a predzáhradky

• kosačka vhodná pre menšie trávniky
a predzáhradky

• kosačka určená pre stredne veľké
trávnaté plochy

• príkon elektromotora 1 000 W

• príkon elektromotora 1 200 W

• príkon elektromotora 1 300 W

• záber kosenia 32 cm

• záber kosenia 32 cm

• záber kosenia 32 cm

• 3 polohy nastavenia výšky kosenia

• 3 polohy nastavenia výšky kosenia

• 3 polohy nastavenia výšky kosenia

• textilný kôš s objemom 30 l

• plastový kôš s ukazovateľom zaplnenia
s objemom 30 l

• plastový kôš s ukazovateľom zaplnenia
s objemom 30 l

• možnosť úplného zloženia madla stlačením
jedného tlačidla

• možnosť sklopenia madla

• možnosť nastavenia výšky madla

• transportné madlo v ťažisku kosačky

• transportné madlo v ťažisku kosačky

• výborne vyvážená

• jednoduché sklopenie pomocou
rýchloupínacích skrutiek

• odporúčaná plocha kosenia 250 m2

• minimálne nároky na údržbu a servis

• výborne vyvážená

Voliteľné príslušenstvo:

• odporúčaná plocha kosenia 350 m2

• odporúčaná plocha kosenia 500 m2

• žací nôž 32 cm

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• žací nôž 32 cm

• žací nôž 32 cm

Elektrické kosačky

• sklopné madlo pre ľahké skladovanie

Fieldmann 2017

6

Starostlivosť o trávnik

Elektrická kosačka
FZR 2030-E

Elektrická kosačka
FZR 2040-E

• príkon elektromotora 1 500 W

• príkon elektromotora 1 800 W

• záber kosenia 36 cm

• záber kosenia 42 cm

• centrálne nastavenie výšky kosenia - 5 pozícií

• centrálne nastavenie výšky kosenia - 11 pozícií

• plastový kôš s objemom 40 l

• plastový kôš 50 l s ukazovateľom zaplnenia

• skladacie madlo pre jednoduché skladovanie

• výškovo nastaviteľné madlo s možnosťou
úplného sklopenia

• transportné madlo v ťažisku kosačky

• spínač cez celé madlo umožňuje ovládanie
oboma rukami

• nenáročná na údržbu a servis
• odporúčaná plocha kosenia 700 m2

• transportné madlo v ťažisku kosačky

Voliteľné príslušenstvo:

• odporúčaná plocha kosenia 900 m2

• žací nôž 36 cm

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 42 cm

Model

7

Příkon
motora

Záber

Materiál šasi

Nastavenie
výšky kosenia

Výška kosenia

Objem
koša

Sklopné
madlo

Hmotnosť

Odporúčaná
plocha

FZR 2011-E

1 000 W

32 cm

plast

3 pozície

25-60 mm

30 l

áno

11,5 kg

250 m2

FZR 2021-E

1 200 W

32 cm

plast

3 pozície

20-56 mm

30 l

áno

7,25 kg

350 m2

FZR 2025-E

1 300 W

32 cm

plast

3 pozície

20-56 mm

30 l

áno

7,25 kg

500 m2

FZR 2030-E

1 500 W

36 cm

plast

5 pozícií

25-65 mm

40 l

áno

11,5 kg

700 m2

FZR 2040-E

1 800 W

42 cm

plast

11 pozícií

25-85 mm

50 l

áno

16,4 kg

900 m2

Katalóg záhradnej techniky

Benzínové
rotačné kosačky
Benzínové kosačky sa uplatnia najčastejšie pri údržbe rozľahlých trávnatých plôch a v záhradách s terénnym prevýšením. Benzínové kosačky Fieldmann sú vybavené výkonnými motormi, a to aj renomované značky Briggs & Stratton,
ktoré patria k najkvalitnejším a najspoľahlivejším na svete.
Odolnosť kosačkám Fieldmann prináša tiež oceľové šasi. Kosačky Fieldmann disponujú väčšími kolieskami, takže
dobre prekonávajú nerovnosti terénu, navyše sú kolesá uložené na guličkových ložiskách, čo predlžuje ich životnosť
a zlepšuje otáčanie kolies. Všetky modely benzínových kosačiek Fieldmann umožňujú centrálne nastavenie výšky kosenia.
Väčšina benzínových kosačiek Fieldmann je vybavená systémom 4v1, ktorý umožňuje užívateľovi vybrať si jeden zo štyroch spôsobov, ako naložiť s pokosenou trávou:
automatický zber do koša; mulčovanie = pomocou mulčovacej záslepky sa uzavrie
odhadzovací tunel, tráva zostane v priestore rotujúceho noža a je rozsekaná na
jemnú drť, ktorá je ponechaná ako prírodné hnojivo na trávniku; zadné odhadzovanie = tráva zostáva na trávniku v riadku a bočné odhadzovanie = pri nasadení záslepky a bočného deflektora tráva vylietava z boku a je rozptýlená po trávniku.
Technickú lahôdku ponúkajú vybrané modely v podobe nastavenia
rýchlosti pojazdu, čo oceníte, najmä keď je tráva prerastená, takže
môžete ísť pomalšie pre dokonalejšie kosenie, alebo jednoducho
len pre svoje pohodlie, ak chcete rýchlosť kosačky prispôsobiť
rýchlosti svojej chôdze alebo napríklad momentálnej nálade. Zmena rýchlosti jazdy nemá vplyv na otáčky noža.
Pre všetky naše
kosačky odporúčame oleje

Benzínové kosačky
čky

FIELDMANN
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Motory Briggs & Stratton

Nastavenie madla

4-rýchlostný pojazd

Elektrický štart

Aj v roku 2017 je možné nájsť na
kosačkách Fieldmann motory
renomovanej americkej spoločnosti Briggs & Stratton. Nájdete
medzi nimi najmodernejšie
modely radu E-Series, motory
s ventilovým rozvodom
i automatický sytič
.

Pri väčšine modelov kosačiek
je možné výškovo nastaviť
madlo a urobiť tak prácu
pohodlnú pre všetkých členov
rodiny.

Vybrané modely umožňujú
meniť rýchlosť pohybu.
Môžete vyberať zo 4 rýchlostí.
Zmena rýchlosti nemá vplyv
na otáčky noža.

Pohodlné štartovanie pomocou elektrického štartéra.
Stačí len otočiť kľúčikom.

Katalóg záhradnej techniky

Starostlivosť o trávnik

Benzínová kosačka
FZR 4005-BH

Benzínová kosačka
FZR 4010-B

Benzínová kosačka
FZR 4611-B

• bez pojazdu

• základný model benzínovej kosačky
s oceľovým šasi a vlastným pojazdom

• kosačka s vlastným pojazdom
a oceľovým šasi

• štvortaktný motor OHV s objemom 99 cm3

• štvortaktný motor OHV s objemom 99 cm3

• záber kosenia 40 cm

• záber kosenia 40 cm

• štvortaktný motor 139 cm3 s ventilovým
rozvodom OHV

• 3 pozície nastavenia výšky kosenia - každé
koliesko samostatne

• centrálne nastavenie výšky
kosenia - 7 pozícií

• látkový kôš s objemom 40 l

• látkový kôš 45 l redukujúci priestupnosť
prachu

• cenovo dostupná kosačka s plastovým šasi

• možnosť sklopenia madla
• odporúčaná plocha kosenia 650 m2

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 40 cm

• záber kosenia 46 cm
• centrálne nastavenie výšky kosenia
v rozsahu 25-75 mm
• 50 l textilný kôš

• možnosť sklopenia madla

• možnosť mulčovania - záslepka súčasťou
balenia

• odporúčaná plocha kosenia 800 m2

• sklopné madlo s mäkčeným poťahom

• kolesá s guličkovými ložiskami

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 40 cm

• kolesá s guličkovými ložiskami
• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

Voliteľné príslušenstvo:

Benzínové kosačky

• žací nôž 46 cm

Fieldmann 2017
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Starostlivosť o trávnik

Benzínová kosačka
FZR 4616-B/BES

Benzínová kosačka
FZR 4618-BV

Benzínová kosačka
FZR 4625-BV

• systém 4 v 1 - bočné a zadné
odhadzovanie,

• benzínová kosačka s variabilnou rýchlosťou
• pojazdu

• benzínová kosačka s variabilnou rýchlosťou pojazdu

• mulčovanie a zber do koša

• motor s objemom 139 cm3 s ventilovým

• motor Briggs & Stratton 500 E Series OHV

• štvortaktný motor OHV s objemom 139 cm3

• rozvodom OHV

• 4 voliteľné rýchlosti jazdy

• oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm

• 4 voliteľné rýchlosti jazdy

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• kvalitné oceľové šasi so záberom

• kvalitné oceľové šasi so záberom
kosenia 46 cm

• v rozsahu 25-75 mm

• kosenia 46 cm

• delený kôš (plast / textil) 65 l

• systém 4 v 1 - bočné a zadné
odhadzovanie,

• systém 4 v 1 - bočné a zadné
odhadzovanie,

• mulčovanie a zber do koša

• výškovo nastaviteľné madlo s mäkčeným
poťahom
• držiak nápojov a drobností v paneli madla

• mulčovanie a zber do koša

• kolesá s guličkovými ložiskami

• centrálne nastavenie výšky
kosenia - 5 pozícií

• predné madlo pre ľahšiu manipuláciu pri
čistení

• delený kôš na pokosenú trávu
s objemom 65 l

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

• kolesá s guličkovými ložiskami

Voliteľné príslušenstvo:

• predné madlo pre ľahšiu manipuláciu pri
čistení

• žací nôž 46 cm

• držiak nápojov a drobností v paneli madla
• odporúčaná plocha kosenia 1 200 m2

Voliteľné príslušenstvo:

• centrálne nastavenie výšky
kosenia - 5 pozícií
• delený kôš na pokosenú trávu
s objemom 65 l
• kolesá s guličkovými ložiskami
• predná rukoväť využiteľná pri čistení
• ergonomické zakončenie ovládacích
prvkov
• odporúčaná plocha kosenia 1 400 m2

Volitelné příslušenství:
• žací nôž 46 cm

• žací nôž 46 cm
• vo verzii s elektrickým štartérom

11

Katalóg záhradnej techniky

Starostlivosť o trávnik

Benzínová kosačka
FZR 5110-B

Benzínová kosačka
FZR 5125-B

Benzínová kosačka
FZR 5125-BV

• 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 spĺňa najprísnejšie emisné normy EÚ
• automatický sýtič zaručuje pohodlný štart

• rozšírené o variabilnú rýchlosť
pojazdu - 4 rýchlosti motor
Briggs & Stratton 750 DOV

• centrálne nastavenie výšky
kosenia - 6 pozícií

• záber kosenia 51 cm

• automatický sýtič motora pre ľahký štart

• centrálne nastavenie výšky
kosenia - 5 pozícií

• záber kosenia 51 cm

• delený zberný kôš 75 l s ukazovateľom
zaplnenia

• inovovaný model FZR 5125 B

• systém 4 v 1 - bočné a zadné odhadzovanie, mulčovanie a zber do koša

• plne zložiteľné madlo s priehradkou
na drobnosti a držiakom nápojov
• možnosť nastavenia výšky madla
• predná rukoväť pre ľahkú manipuláciu
pri čistení
• kolesá s guličkovými ložiskami

• centrálne nastavenie výšky
kosenia - 5 pozícií

• delený kôš s objemom 65 l

• systém 4 v 1 - bočné a zadné odhadzovanie, mulčovanie a zber do koša

• predný nárazník s rúčkou na ľahké čistenie

• centrálne nastavenie koša - 5 pozícií

• mäkčený poťah madla tlmiaci vibrácie

• delený kôš s objemom 65 l

• odporúčaná plocha kosenia 2 000 m2

• poťah madla pre tlmenie vibrácií a predný
ochranný nárazník

• odporúčaná plocha kosenia 1 800 m2

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• žací nôž 51 cm

• odporúčaná plocha kosenia 2 000 m2

Voliteľné príslušenstvo:

• žací nôž 51 cm

Model

Motor

Výkon
motora

Systém
4v1

Záber

Materiál
šasi

Nastavenie
výšky kosenia

Počet pozícií
výšky kosenia

Objem
koša

Sklopné
madlo

Hmotnosť

Odporúčaná
plocha

FZR 4005-BH

OHV, 99 cm3

1,75 kW

nie

40 cm

plast

centrálne

3 pozície

40 l

áno

17,5 kg

650 m2

FZR 4010-B

OHV, 99 cm3

1,75 kW

nie

40 cm

oceľ

centrálne

7 pozícií

45 l

áno

26,5 kg

800 m2

FZR 4611-B

3

OHV, 139 cm

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

65 l

áno

32,0 kg

1 000 m2

FZR 4618-BV

OHV, 139 cm3

2,5 kW

áno

46 cm

oceľ

centrálne

5 pozícií

65 l

áno

33,0 kg

1 200 m2

FZR 4616-BES

3

OHV, 139 cm

2,5 kW

áno

46 cm

oceľ

centrálne

5 pozícií

65 l

áno

35,0 kg

1 000 m2

FZR 4625-BV

Briggs & Stratton
500 OHV, 140 cm3

2,0 kW

áno

46 cm

oceľ

centrálne

5 pozícií

65 l

áno

32,0 kg

1 400 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

65 l

áno

36,0 kg

2 000 m2

FZR 5125-BV

Briggs & Stratton
750 DOV, 161 cm3

3,2 kW

áno

51 cm

oceľ

centrálne

5 pozícií

65 l

áno

36,0 kg

2 000 m2

Fieldmann 2017

Benzínové kosačky

• žací nôž 51 cm
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Vertikutátory
Trávnik čelí počas roka rôznym typom záťaže a jeho pravidelným užívaním dochádza k zhusťovaniu povrchu. Tvorí sa v ňom trávna plsť, ktorá trávnik upcháva a vlaha, živiny a kyslík sa potom ku korienkom nedostanú. Vertikutácia, čiže vertikálne prerezanie trávnika (z anglického
vertical cut), je jednou zo základných regeneračných metód. Prerezaním oddelíme vodorovné odnože, trávnik sa zbaví starých zvyškov posekanej trávy a machu, zvýši sa cirkulácia vzduchu, vytvorené drážky umožnia ľahšie prenikanie vzduchu, živín a vlahy ku koreňom. Vertikutácia podporí rast koreňového systému, omladenie a zahustenie trávnika.
Čím je trávnik hustejší, tým je vertikutácia potrebnejšia.
Elektrické vertikutátory Fieldmann majú štandardne dva valce - vertikutačný s nožmi a druhý prevzdušňovací s pružinami. Výmena valcov je veľmi jednoduchá.
Vertikálne nasmerované nože vertikutačného valca jemne prenikajú do zeminy do hĺbky maximálne 3 mm. Pri nastavení väčšej hĺbky totiž hrozí poškodenie trávnika. Spomínaný valec s pružinami efektívne odstráni trávnu plsť,
ktorá vzniká z pokosenej trávy a mulčovaním.
Aby sme získali výstavný trávnik, je potrebné vykonávať vertikutáciu
aspoň dvakrát do roka - na jar a na jeseň, najmä jarná obnova po
zime je dôležitá. Pretože pri prerezaní dochádza k odhaleniu korienkov trávy, je dobré vertikutáciu vykonávať v čase, keď už nehrozia mrazy. Pred vertikutáciou nezabudnite trávnik pokosiť,
po nej je potom vhodné dosiať holé miesta, ktoré môžu tým-

Vertikutátory

to procesom vzniknúť, a trávnik pohnojiť.
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Valec s nožmi

Valec s pružinami

Zberný kôš

Pri dodržaní správnej hĺbky
vertikutácie nože jemne
narúšajú povrch,a podporujú tak rast koreňového
systému.

Pružiny efektívne odstránia
trávnu plsť, ktorá vzniká zo
zvyškov pokosenej trávy
a tiež mulčovaním. Odstránenie trávnej plsti trávnik
prevzdušní a zabraňuje
šíreniu burín a machu.

Pri vertikutácii môžete
obdobne ako pri kosačke
využiť zberný kôš.

Nastavenie hĺbky
vertikutácie
V súvislosti s opotrebením
nožov môžete nastaviť
polohu tak, aby hĺbka
vertikutácie bola vždy
optimálna, t.j. 2-3 mm.

Katalóg záhradnej techniky

Starostlivosť o trávnik

Elektrický vertikutátor
FZV 2004-E

Elektrický vertikutátor
FZV 4001-E

Elektrický vertikutátor
FZV 4005-E

Vretenová kosačka
FZR 1015

• elektrický vertikutátor vhodný
pre stredne veľké plochy

• robustný vertikutátor
s pevným plastovým šasi

• elektrický vertikutátor určený
pre väčšie plochy

• ideálna najmä pre pestovanie
dokonalého trávnika

• 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

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

• súčasťou sú dva vymeniteľné
valce

• súčasťou sú dva vymeniteľné
valce

• súčasťou sú dva vymeniteľné
valce

• nastavenie hĺbky práce
v 4 polohách podľa opotrebenia nožov či pružín

• nastavenie hĺbky práce
v 4 polohách podľa opotrebenia nožov či pružín

• nastavenie hĺbky práce
v 4 polohách podľa opotrebenia nožov či pružín

• vertikutačný valec s 16 nožmi

• vertikutačný valec s 18 nožmi

• vertikutačný valec s 20 nožmi

• prevzdušňovací valec
so 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

• odporúčaná pracovná
plocha 800 m2

• odporúčaná pracovná
plocha 1 000 m2

• kôš s objemom 50 l

• záber kosenia 40 cm
• plynulé nastavenie výšky
kosenia 15-35 mm
• látkový kôš 23 l
• sklopné madlo pre ľahké
skladovanie
• vydáva minimálny hluk
• odporúčaná plocha kosenia
150 m2

Vertikutátory

• odporúčaná pracovná
plocha 1 200 m2

Fieldmann 2017
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Strunové kosačky,
vyžínače a krovinorezy
Pár neposekaných stebiel trávy okolo okraja záhonu, pri stene domu alebo na miestach ťažko dostupných pre bežnú kosačku môže pokaziť celkový dojem z dokonalého trávnika. Tieto detaily doladia akumulátorové a elektrické strunové kosačky Fieldmann. Akumulátorová varianta ponúka nezávislosť na prívode elektrickej energie, takže sa uplatní aj pri sekaní
vzdialenejších plôch, s elektrickým modelom zase nemusíte riešiť výdrž a dobíjanie batérie.
Pohodlie pri práci zvyšujú modely s teleskopickou rukoväťou. Nastaviť je tiež možné polohu hornej rukoväte a prípadne aj uhol žacej hlavy. Žacia hlava kosačky je opatrená vodítkom, ktoré zabraňuje nechcenému pokoseniu okrasných rastlín. Pre prácu na väčších plochách možno použiť podporné kolieska.
So strunovým vyžínačom pokosíte miesta, ktoré sú pre rotačnú kosačku neprístupné, a to vďaka vyššiemu
výkonu, ako majú strunové kosačky, pritom si poradí aj v náročnejších podmienkach či na väčších plochách. Hodí sa na všetky dočisťovacie práce, ako je kosenie trávnych porastov pod plotom, pri cestách alebo na obsekávanie obrubových zábran pri záhonoch.
Vrchol radu predstavujú krovinorezy. Benzínové krovinorezy Fieldmann sú vybavené ako strunovou hlavou, tak oceľovým trojzubcom, takže sa hodia nielen na sekanie prerastenej trávy, ale aj na udržiavanie rozsiahlejších plôch, ktoré sú zarastené náletovými drevinami, prípadne silno zaburinené. Dvojtaktné motory krovinorezov Fieldmann ponúkajú vysoký
výkon, ale zároveň sú ľahké. Dvojité rukoväte pripomínajúce riadidlá na bicykli zaisťujú komfortnú manipuláciu.
Ramenný popruh pomôže rozložiť váhu krovinorezu

Strunové kosačky

na celé telo, čím uľahčí najmä dlhšiu prácu.
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Nastavenie uhla hlavy
kosačky
Uhol žacej hlavy strunovej
kosačky je možné nastaviť
a udržiavať tak aj horšie
dostupné miesta.

Delený hriadeľ

Strunová hlava

Oceľový trojzubec

Uvoľnením jednoduch ho
mechanizmu je možné
rozdeliť hriadeľ vyžínača
či krovinorezu. Rozložený
stroj sa výrazne lepšie
preváži aj skladuje.

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

Všetky krovinorezy
a vyžínače sú štandardne vybavené oceľovým
trojzubcom pre kosenie
odolných tráv a nálet
vých drevín.

Katalóg záhradnej techniky
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Akumulátorová strunová kosačka

Elektrická strunová kosačka

Elektrická strunová kosačka

FZS 1002-A

FZS 2000-E

FZS 2001-E

• ideálna všade tam, kde nie je na dosah
elektrická energia

• príkon elektromotora 250 W

• základný model s príkonom motora 350 W

• záber kosenia 20 cm

• záber kosenia 26 cm

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

• poloautomatická strunová hlava

• poloautomatická strunová hlava

• batériu je možné použiť aj v ďalších vybraných AKU produktoch Fieldmann

• nastaviteľná rukoväť

• teleskopická rukoväť

• hmotnosť 1,2 kg

• hmotnosť 2,6 kg

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradná struna 15 m / 1,0 mm

• náhradná struna 4 m / 1,4 mm

• teleskopická rukoväť umožňuje optimálne
nastavenie pre každého
• poloautomatická strunová hlava s možnosťou nastavenia uhla

• náhradná struna 15 m / 1,4 mm
• náhradná struna 60 m / 1,4 mm

• podporné kolieska a nastavenie uhla strunovej hlavy pre ľahšiu manipuláciu
• 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

LI-ION BATERIE
bez pamäťového efektu

Fieldmann 2017

Strunové kosačky

• náhradná struna 60 m / 1,4 mm
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Elektrická strunová kosačka
FZS 2002-E

Elektrická strunová kosačka
FZS 2050-E

• model s výkonnejším motorom
s príkonom 500 W

• výkonný elektromotor 1 400 W

• záber kosenia 30 cm s možnosťou

• poloautomatická strunová hlava

• nastavenie uhlu strunovej hlavy

• oceľový trojzubec

• teleskopická rukoväť 92 -114 cm

• delený hriadeľ pre lepšie skladovanie
a transport

• záber kosenia 42 cm

• podporné kolieska

• výškovo nastaviteľná rukoväť

• ochranné vodítko proti pokoseniu ostatných
rastlín

• ramenný popruh v balení

• hmotnosť 2,4 kg

• hmotnosť 6 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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Model

Typ motora

Príkon

Záber
kosenia

Priemer
struny

Nastavenie uhla
hlavy

Teleskopická
rukoväť

Podporné
kolieska

Ochranné
vodítko

Hmotnosť

FZS 1002-A

AKU

-

23 cm

1,4 mm

áno

áno

áno

áno

2,25 kg

FZS 2000-E

elektromotor

250 W

20 cm

1,0 mm

nie

nie

nie

nie

1,2 kg

FZS 2001-E

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

Katalóg záhradnej techniky
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Benzínový krovinorez
FZS 3005-B
• ľahký a ľahko ovládateľný krovinorez
• dvojtaktný motor s objemom 27,2 cm3
s výkonom 0,8 kW

Benzínový krovinorez
FZS 3020-B

Benzínový krovinorez
FZS 4003-B

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

• výkonný krovinorez určený do náročných
podmienok

• záber kosenia 42 cm

• vhodný pre likvidáciu náletových drevín

• záber kosenia 42 cm

• poloautomatická strunová hlava

• nová, robustná strunová hlava s poloautomatickým posunom struny

• oceľový trojzubec na kosenie odolných rastlín

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

• ergonomicky tvarovaná dvojitá rukoväť

• dvojitá rukoväť s ergonomickými úchopmi

• oceľový nôž na kosenie odolnejších rastlín
• dvojitá nastaviteľná rukoväť a popruh

• delený hriadeľ pre ľahké skladovanie
a transport

• strunová hlava a oceľový trojzubec súčasťou balenia

• hmotnosť 5,8 kg

• ramenný popruh

Voliteľné príslušenstvo:

• hmotnosť 6,6 kg

• objemná palivová nádrž pre prácu bez
prerušenia

• náhradná struna 2,4 mm / 15 m

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradná struna 2,4 mm / 60 m

• náhradná struna 2,4 mm / 15 m

• oceľový trojzubec

• náhradná struna 2,4 mm / 60 m

• strunová hlava Twist & Go - ľahké
doplnenie novej struny

• oceľový trojzubec

• pracovné rukavice

• hmotnosť 7,5 kg

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

• strunová hlava Twist & Go - ľahké
doplnenie novej struny

• pracovné rukavice

Krovinorezy

• pracovné rukavice

Model

Typ motora

Objem
motora

Výkon
motora

Záber
kosenia

Strunová hlava

Priemer
struny

Oceľový
trojzubec

Dvojitá
rukoväť

Hmotnosť

FZS 3005-B

2-taktný

27,2 cm3

0,80 kW

42 cm

poloautomatická

2,4 mm

áno

áno

5,8 kg

FZS 3020-B

2-taktný

32,5 cm3

1,15 kW

42 cm

poloautomatická

2,4 mm

áno

áno

6,6 kg

FZS 4003-B

2-taktný

42,3 cm3

1,25 kW

42 cm

poloautomatická

2,4 mm

áno

áno

7,5 kg

Fieldmann 2017
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Reťazové píly

Pre mazanie reťazí píl
aj prípravu palivovej zmesi
odporúčame oleje
FIELDMANN.

Aby sme sa mohli každoročne tešiť z príjemného tepla od praskajúceho ohňa, je potrebné včas pripraviť palivové drevo.
S elektrickými a benzínovými pílami Fieldmann to pôjde ľahko, praktické stroje tejto značky sa navyše uplatnia v priebehucelého roka aj na záhrade a v okolí domu.
Pri voľbe medzi elektrickým a benzínovým modelom sa rozhodujeme podľa množstva dreva, ktoré s ním chcete pripravovať. Ak budete pílu používať výhradne na záhrade a narežete ročne do 5 m3 dreva, môžete siahnuť po píle elektrickej.
Jej výhodou je jednoduchšie údržba a ovládanie a tiež nižšia hmotnosť. Na záhrade vás navyše obmedzenie prívodným
káblom trápiť nebude. Ak potrebujete rezať dreva viac, prípadne plánujete pílu používať priamo v lese, vyberte si benzínovú.
Musíte však počítať so zodpovedajúcou náročnejšou údržbou a obsluhou, ako je miešanie paliva či dodržanie správneho
postupu pri štartovaní.
Elektrické reťazové píly Fieldmann sú vybavené výkonnými elektromotormi, benzínové zasa dvojtaktnými motormi, všetky píly
mnohými bezpečnostnými prvkami. Samozrejmosťou všetkých píl Fieldmann je brzda reťaze, ktorá po uvoľnení hlavného spínača pri prerušení práce okamžite zastaví reťaz píly. Zubová opierka elektrických píl zamedzuje spätnému rázu. Vybrané mo-

Reťazové píly

dely disponujú vysoko kvalitnými lištami a / alebo reťazou svetovej značky Oregon.
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Bezpečnostná brzda

Napínanie reťaze

Príslušenstvo

Systém zapaľovania

Štandardným vybavením všetkých reťazových píl Fieldmann
sú bezpečnostné prvky, ako je
protišmyková rukoväť, bezpečnostná brzda či spojka.

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

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

C.D.I.
Tento systém výrazne uľahčuje
štart nezohriatej píly. Jeho
výhody oceníte obzvlášť
v zimnom období.

Katalóg záhradnej techniky
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Benzínová reťazová píla
FZP 3714-B

Benzínová reťazová píla
FZP 4516-B

Benzínová reťazová píla
FZP 5016-B

• dvojtaktný motor s objemom 37 cm3

• dvojtaktný motor s objemom 45 cm3

• dvojtaktný motor s objemom 50,4 cm3

• lišta Fieldmann dĺžky 35 cm

• lišta Fieldmann dĺžky 40 cm

• lišta Oregon dĺžky 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
namiešanie palivovej zmesi

• kalibrovaná nádoba pre správne
namiešanie palivovej zmesi

• nastaviteľné automatické mazanie reťaze

• hmotnosť 4,3 kg

• hmotnosť 5,1 kg

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• hmotnosť 5,75 kg

• Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a reťaz

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

Voliteľné príslušenstvo:

• Oregon: lišta 35 a 40 cm a reťaz

• Oregon: lišta 35 a 40 cm a reťaz

• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz

• olej pre stratové mazanie

• olej pre stratové mazanie

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

• olej pre dvojtaktné motory

• olej pre dvojtaktné motory

• olej pre stratové mazanie

• pracovné rukavice

• pracovné rukavice

• olej pre dvojtaktné motory

• kalibrovaná nádoba pre správne namiešanie palivovej zmesi

• pracovné rukavice

Elektrická reťazová píla
FZP 2005-E

Elektrická reťazová píla
FZP 2020-B

• príkon elektromotora 1 800 W

• príkon elektromotora 2 000 W

• príkon elektromotora 2 400 W

• lišta Fieldmann s dĺžkou 35 cm

• lišta s dĺžkou 40 cm

• lišta a reťaz Oregon o dĺžke 40 cm

• bezpečnostná brzda reťaze

• systém rýchleho napínania reťaze

• výborné vyváženie vďaka unikátnej konštrukcii

• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti

• bezpečnostná brzda reťaze

• systém rýchleho napínania reťaze

• vizuálna kontrola stavu oleja

• pogumovaná protišmyková rukoväť

• bezpečnostná brzda reťaze

• automatická olejová pumpa

• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti

• pogumovaná protišmyková rukoväť

• hmotnosť 5,0 kg s lištou a reťazou

• automatická olejová pumpa

• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti

Voliteľné príslušenstvo:

• hmotnosť 5,5 kg s lištou a reťazou

• automatická olejová pumpa

• náhradná lišta 35 cm

Voliteľné príslušenstvo:

• hmotnosť 5,0 kg s lištou a reťazou

• náhradná reťaz

• Fieldmann: lišta 35 cm a reťaz

Voliteľné príslušenstvo:

• olej pre stratové mazanie

• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz

• Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a reťaz

• pracovné rukavice

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

• olej pre stratové mazanie

• olej pre stratové mazanie

• pracovné rukavice

• pracovné rukavice

Model

Objem motora/príkon

Dĺžka
lišty

Bezpečnostná
brzda

Bezpečnostná
spojka

Automatické
mazanie reťazí

Regulácia
mazania reťazí

Hmotnosť

FZP 2000-E

1,8 kW

35 cm

áno

áno

áno

áno

5,0 kg

FZP 2005-E

2,0 kW

40 cm

áno

áno

áno

áno

5,5 kg

FZP 2020-E

2,4 kW

40 cm

áno

áno

áno

áno

5,0 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

Fieldmann 2017

Reťazové píly

Elektrická reťazová píla
FZP 2000-B
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Nožnice na živý plot
Aby sa živý plot nepremenil v prales, potrebuje pravidelné strihanie a prerezávanie. Len vďaka pravidelnému strihaniu plot neprerastie a nezaberá príliš veľa miesta, zároveň ponúkne prirodzenú ochranu pred zvedavými pohľadmi okoloidúcich a vhodnedoplní vzhľad záhrady. Tvarovaním podľa potreby či fantázie môže plot tvoriť originálnu súčasť záhradnej kompozície.
Práca s elektrickými alebo benzínovými nožnicami na živý plot je ľahšia, rýchlejšia, pohodlnejšia, ale aj presnejšia než s nožnicami ručnými. Elektrické nožnice sú ideálnym riešením, ak máte živý plot v dosahu elektrického prúdu. Do miest, kde nie je zdroj
elektriny, sú vhodné nožnice na živý plot s benzínovým motorom. Konkrétny typ vyberajte vždy s ohľadom na veľkosť a tvar udržiavaných rastlín. Vďaka dlhšej lište dosiahne aj menej skúsený záhradkár u rozsiahleho plota rovný strih. Nožnice na plot s kratšou lištou uplatníte najmä pri jemnejšom strihaní malých plotov a kríkov.

Nožnice na živý plot

Otočné nožnice na živý plot umožňujú nastavenie uhla strihu, od roviny až po "ohnutie" noža do takmer pravého uhla, rôzne
polohy nastavenia má aj rukoväť. Tieto funkcie využijete najmä pri údržbe a tvarovaní miest s horšou dostupnosťou, pre pohodlný strih zvislých a horizontálnych plôch plotov a tvarovanie okrasných kríkov. Teleskopické modely výrazne uľahčia strihanie
horných partií živých plotov. Práca s nimi je tiež bezpečnejšia. Tam, kde ste v minulosti potrebovali rebrík, môžete teraz pohodlne pracovať zo zeme.
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Krok 1

Krok 2
Nastavenie uhla strihu

Rozmanité využitie

Bezpečnosť

Vybrané modely umožňujú
nastavenie uhla lišty ako
v horizontálnej, tak vo vertikálnej polohe. Túto funkciu
využijete predovšetkým pri
tvarovaní či údržbe horšie
prístupných miest.

Nožnice možno využiť na
údržbu všetkých druhov
kríkov a okrasných drevín.
Konštrukcia lišty umožňuje
strih konárov až do priemeru 16 mm.

Bezpečnostný systém
zdvojených spínačov nedovolí náhodné zopnutie
stroja. K spusteniu dôjde
iba pri zopnutí obidvoch
spínačov súčasne.

Zaistenie prívodného
kábla
Otvory v zadnej časti
rukoväte slúžia na zabezpečenie prívodného kábla.
Zaistenie zabráni nechcenému odpojeniu kábla.

Katalóg záhradnej techniky

Starostlivosť o kríky a stromy

Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2000-E

Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2001-E

Elektrické nožnice na živý plot
FZN 2002-E

• základný model
s príkonom 520 W

• príkon elektromotora 500 W

• nožnice s možnosťou
nastavenia polohy rukoväte

• dvojtaktný motor
s objemom 22,5 cm3

• dĺžka lišty 40 cm

• bezpečnostný obojručný
spínač motora

• 8 pozícií nastavenia uhla strihu

• dĺžka lišty 51 cm
• maximálny priemer strihu 22 mm

• bezpečnostná brzda

• 3 horizontálne pozície nastavenia rukoväte

• bezpečnostná brzda

• ochranný kryt lišty

• príkon 550 W

• úprava konárov
do priemeru 16 mm

• úprava konárov
do priemeru 16 mm

• dĺžka lišty 51 cm

• ochranný kryt lišty

• hmotnosť 2,75 kg

• dĺžka lišty 46 cm

• bezpečnostný obojručný
spínač motora

• nastaviteľná rukoväť pre
vertikálny strih
• systém bezpečnostných
spínačov,

• úprava konárov
do priemeru 16 mm

• ochranný predný štít

• bezpečnostná brzda

• hmotnosť 2,25 kg

Benzínové nožnice na živý plot
FZN 4002-B

• kryt lišty pre bezpečné skladovanie

• hmotnosť 3,40 kg

• hmotnosť 5,2 kg

8 POZIC

Model

Typ motora

Príkon/výkon

Dĺžka lišty

Maximálny
priemer strihu

Bezpečnostný
systém snímačov

Bezpečnostná
brzda

Hmotnosť

FZN 2000-E

elektromotor

520 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

FZN 4002-E

benzín

0,65 kW

51 cm

22 mm

áno

áno

5,2 kg

Fieldmann 2017

Nožnice na živý plot

nastavení úhlu střihu
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Nožnice na konáre
Ručné nožnice patria k základnému vybaveniu záhradkárov. Konkrétny typ vyberajte vždy s ohľadom na veľkosť a tvar udržiavaných rastlín, resp. dĺžku ich výhonov. Premyslite si preto už pred nákupom, čo s nimi budete najčastejšie strihať. Nožnice
voľte s ohľadom na ich maximálne udávaný rozsah hrúbky vetiev, ktoré striháte najčastejšie, by mal byť zhruba uprostred ich
udávaného rozsahu. Vybrané nožnice si pred nákupom vyskúšajte, aby vám dobre padli do ruky.
Pre najbežnejší typ záhrady, kde je kombinácia ovocných drevín, kríkov, ihličnanov a listnatých stromov, sú vhodné dvojčepeľové, čiže dvojsečné nožnice na konáre. Tieto dvojručné nožnice, šetrné ku kapiláram rastlín, sú ideálne na čerstvé konáre
a umožňujú tiež odstrihnutie vetiev v tesnej blízkosti kmeňa.
Silu pri práci ušetria nožnice s pákovým prevodom, vďaka ktorým ľahko odstrihnete aj silnejšie konáre. Teleskopické typy s nastaviteľnou dĺžkou umožňujú pohodlné strihanie aj vo výške. Dlhé rukoväte naviac zvyšujú strižnú silu. Pevnú kovovú konštrukciu nožníc Fieldmann dopĺňajú držadlá s pogumovaným povrchom, ktorá zabezpečia, že sa nožnice nebudú ani pri zvýšenej námahe v rukách kĺzať.
Ručné nožnice na živý plot by ste si mali zaobstarať, ak potrebujete upravovať živý plot s väčšími listami. Čepele elektrických plotových nožníc totiž často okraje listov potrhajú. Okrem toho sa ručné nožnice hodia
pre zastrihnutie skôr kratšej nízkej steny, prípadne na dostrihávanie plotu. Čepele s vlnitým výbrusom zaistia, že konáre sa nezošmykujú a dosiahnete tak požadovaný uhol strihu. Vďaka
teleskopickým rukovätiam možno bez problémov strihať i dolné partie bez ohýbania
sa, prípadne upraviť aj horné partie alebo vyššie ploty.
Jednoručné dvojčepeľové nožnice na kríky sú určené najmä pre čisté a presné zastrihnutie popínavých rastlín, výhonov, ale aj čerstvých konárov kríkov. Zvlášť sa hodia pre mimoriadne presné tvarovanie kríkov. Vďaka ľahkosti a ergonomickým
tvarom sa s nimi pracuje veľmi ľahko a rýchlo.
Rukoväte s hladkou výstelkou padnú pohodl-

Nožnice na konáre

ne do ruky pravákom i ľavákom.
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Hliníkové rukoväte
Rukoväte z hliníkovej
zliatiny sú ľahké a zároveň
pevné.

Čepele z nerezovej
zliatiny SK5
Čepele sa pýši svojou vysokou ostrosťou a pohodlným strihom konárov
až do priemeru 15 mm.

Teleskopický systém

Pákový systém

Teleskopický systém umožňuje nastavenie nožníc
až v piatich dĺžkach.

Pákový systém uľahčí
strih aj silnejších konárov.

Katalóg záhradnej techniky

Starostlivosť o kríky a stromy

Pákové nožnice
na konáre
FZNR 1010

Pákové nožnice
na živý plot
FZNR 1011

• dĺžka nožníc 680 mm

• dĺžka nožníc 580 mm

• teleskopické

• teleskopické nožnice

• teleskopické nožnice

• hmotnosť nožníc 860 g

• hmotnosť nožníc 780 g

• jednočepelové nožnice

• strih konárov
do 30 mm

• strih konárov do 5 mm

• dĺžka nožníc

• dĺžka nožníc
700 - 1 020 mm

• dĺžka nožníc
620 - 820 mm

• hliníkové rukoväte

• 680 - 920 mm

• hmotnosť nožníc 1 610 g

• hmotnosť nožníc 1 100 g

• hmotnosť nožníc 1 980 g

• strih konárov do 30 mm

• strih konárov do 5 mm

• strih konárov do 50 mm

• hliníkové rukoväte

• hliníkové rukoväte

• oceľové rukoväte

• pogumované držadlá

• pogumované držadlá

• hliníkové rukoväte

• pogumované držadlá

• pogumované
držadlá

Pákové nožnice
na konáre
FZRN 1013

Pákové nožnice
na konáre
FZNR 1020

Pákové nožnice
na živý plot
FZNR 1021

• pogumované držadlá

Pákové nožnice na konáre
FZNR 1022

Nožnice na kríky
FZNR 1001

Nožnice na kríky
FZNR 1004

• teleskopické nožnice

• dĺžka: 185 mm

• dĺžka: 200 mm

• dĺžka nožníc 680 - 920 mm
• hmotnosť nožníc 1 980 g

• maximálna hrúbka mokrej
vetvy: 8 mm

• maximálna hrúbka mokrej
vetvy: 15 mm

• strih konárov do 50 mm

• nerezová oceľ

• nerezová oceľ SK5

• oceľové rukoväte

Sada záhradného náradia
FZNR 1101
• plast so silnými polyamidovými
vláknami
• vysoká tepelná odolnosť
• vysoká pevnosť

• hliníkové rukoväte

Nožnice na konáre

• pogumované držadlá

Fieldmann 2017
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Nožnice na trávu a kríky,
prerezávače stromov
Na začisťovanie okrajov trávnika, kde na trávu nadväzuje obruba záhonov, prípadne na presné a pohodlné zastrihávanie a tvarovanie okrasných drevín sú určené akumulátorové nožnice na trávu a kríky. Akumulátorové nožnice neobmedzuje vzdialenosť
elektrickej zásuvky, batérie možno ľahko a kedykoľvek dobíjať. Otočná hlava ponúka nastavenie uhlu strihu pre efektívnu prácu v zle prístupných miestach. Praktická teleskopická rukoväť s kolieskami umožňuje pracovať v vzpriamenom postoji bez ohýbania chrbta, čo oceníte najmä pri zastrihávaní dlhých okrajov trávnika.
Jednoducho sa zbaviť poškodených, chorých a odumretých konárov, prípadne tých, ktoré prekážajú, pomôže elektrický prerezávač konárov. Pravidelné prerezávanie a úprava konárov je navyše nevyhnutná pre omladenie a ďalší zdravý rast stromov.
Pohyb po rebríku s pílou so sebou však nesie značné nebezpečenstvo. S elektrickým prerezávačom možno prerezávať vetvy

Prerezávače

vo výške, a pritom stáť pevne na zemi. Prerezávač je vlastne ľahkou elektrickou pílou s krátkou lištou a teleskopickou rukoväťou.
Vďaka možnosti nastavenia uhla reznej hlavy s ním dosiahnete aj na menej prístupné konáre.
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Nastavenie uhla strihu

Efektivita a pohodlie

Úpravy a tvarovanie

Všestranné využitie

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

Vďaka možnosti nastavenia uhla strihacej alebo
rezacej hlavy dokážete
pracovať aj na neprístupných miestach.

Pri práci s nožnicami
môžete využiť dva typy
líšt. Jedna je primárne
určená pre zastrihávanie
a úpravu trávnika, druhá
pre tvarovanie okrasných
drevín.

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

Katalóg záhradnej techniky

Starostlivosť o kríky a stromy

Akumulátorové nožnice na
trávu a kríky
FZN 4000-A

Akumulátorové nožnice na
trávu a kríky
FZN 4101-A / FZN 4102-AT

• Li-Ion batéria
3,6 V / 1 300 mAh

• ideálny nástroj pre údržbu
okrajov trávnikov a tvarovanie
okrasných drevín

• 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

• vymeniteľná Li-lon batéria
3,6 V / 1 500 mAh
• otočná hlava so 4 pozíciami
• lišta na zastrihávanie trávy
o šírke 80 mm

Teleskopické plotové
nožnice
FZN 6005-E

Teleskopický prerezávač
konárov
FZP 6005-E

• príkon elektromotora 450 W

• príkon elektromotora 600 W

• dĺžka strihacej lišty 46 cm

• lišta a reťaz Oregon

• maximálny priemer strihu
16 mm

• dĺžka lišty 25 cm

• nastavenie uhla strihacej
hlavy 8 pozícií
• nastavenie teleskopickej
rukoväte v rozmedzí
1,9 - 2,5 m

• indikátor stavu nabitia batérie

• lišta na úpravu okrasných
drevín s dĺžkou 110 mm

• hmotnosť 0,60 kg

• indikátor stavu batérie

• ramenný popruh súčasťou
balenie

• hmotnosť 0,60 kg

• hmotnosť 3,85 kg

• možnosť nastavenia uhla
reznej hlavy 3 pozície
• nastavenie teleskopickej
rukoväte v rozsahu 2,2 - 2,9 m
• ramenný popruh súčasťou
balenie
• hmotnosť 3,80 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• reťaz Oregon

Prerezávače

• olej pre stratové mazanie

Fieldmann 2017
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Drviče a štiepkovače
Objednávať si a platiť biokontajner na orezané konáre
a potom si zase draho kupovať mulč alebo náročne štiepať
drevo na podpaľovanie? Tieto predpotopné a neefektívne mechanizmy už dávno poslali do histórie drviče a štiepkovače. Vďaka nim vlastnými silami zvládneme recyklačný
proces so všetkým odpadom rastlinného pôvodu na našej
záhrade (poradí si totiž aj s vetvami až o priemere 45 mm)
a ich zásluhou aj značne ušetríme.
Elektrické drviče pracujú na báze disku s dvoma až troma
nožmi, ktoré odpad rozdrvia na malé kúsky. Tie sú zachytávané buď do plastového boxu, či látkového vreca. Vzniknutú drť možno buď kompostovať, alebo ju využiť ako mulč na
záhonoch, kde chceme zamedziť rastu buriny.
Oproti tomu v štiepkovači je materiál drvený pomocou pomaly sa otáčajúceho ozubeného valca a zvládne aj silnejšie, uschnuté a tvrdšie konáre. Vzniknutá štiepka je väčšia

Drviče a štiepkovače

a po vyschnutí sa hodí na podpaľovanie kachlí či kotlov.
Štiepkovače sú štandardne vybavené ochranou proti preťaženiu a spätným chodom, aby v prípade zaseknutia konárov došlo k ich uvoľneniu.
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Široké vstupné otvory
Záhradné drviče Fieldmann si poradia s konármi až do priemeru 45 mm.

Práca bez
upratovania
Súčasťou drviča je
aj objemný box, prípadne vrece, do ktorého sa
drvina zachytáva.

Dvojnožový systém
Zaisťuje dokonalé rozdrvenie odpadu, ktorý nie
je nutné len kompostovať. Možno ho využiť
aj ako mulč zabraňujúci
rastu burín.

Systém rezného
valca
Materiál je drvený pomocou pomaly sa otáčajúceho rezného valca. Vznikajúca štiepka je väčšia
a po vyschnutí je možnéňou aj kúriť.

Katalóg záhradnej techniky

Upratovanie a údržba záhrady

Elektrický drvič
FZD 4010-E

Elektrický drvič
FZD 4020-E

Elektrický štiepkovač
FZD 5015-E

• dvojnožový drvič s motorom
s príkonom 2 500 W

• príkon elektromotora 2 500 W

• príkon elektromotora 2 800 W

• nožový systém drvenia - 2 nože

• drvenie pomocou ozubeného valca

• vstupný otvor umožňuje drvenie konárov
do priemeru 4 cm

• drvenie odpadu až do priemeru 4 cm

• box na drť s objemom 60 l

• ochrana proti preťaženiu

• drvenie záhradného odpadu
do priemeru 4,4 cm

• ochrana proti preťaženiu

• pevná oceľová konštrukcia s kolieskami pre
jednoduchú manipuláciu

• oceľový rám zvyšuje stabilitu drviča
pri práci

• box s objemom 50 l s bezpečnostnou

• kolieska umožňujú ľahkú manipuláciu
• súčasťou balenia je aj plunger

• poistkou pre ľahkú manipuláciu
s rozdrveným materiálom

• pre posun drveného materiálu a objemný
vak na drť

• hmotnosť 14,1 kg

• ochrana proti preťaženiu a spätný chod
• robustná oceľová konštrukcia s kolieskami
pre ľahkú manipuláciu
• hmotnosť 19,4 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

50 l

10,0 kg

FZD 4020-E

2 500 W

dva nože

40 mm

nie

áno

50 l

14,1 kg

FZD 5015-E

2 800 W

ozubený válec

44 mm

áno

áno

60 l

19,4 kg

Fieldmann 2017

Drviče a štiepkovače

• hmotnosť 10 kg
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Záhradné vysávače
a fukáre
Na úrad práce aby zamierili hrable či metly, pretože záhradné vysávače a fukáre im zobrali prácu. Opadané lístie ale nie je jediným terčom
takýchto elektrických pomocníkov. Namiesto namáhavého hrabanie
lístia si môžete vybrať, či lístie vysajete, alebo odfúknete na jednu hromadu. Okrem tejto prvotnej funkcie sa vysávače a fukáre uplatnia pri
vysávaní zvyškov trávy po kosení alebo pilín pri rezaní dreva. Pri čerstvo
napadanom snehu sa vďaka nim nepotrebujete lopotiť ani s lopatou.
Prepínanie režimu sania / fúkania sa pritom vykoná len raz páčkou. Rýchlosť prúdenia vzduchu dosahuje pri fúkaní až 270 km / h, výkon sania je
až 13 m3 / min., čo môžete plynule regulovať. To oceníte napríklad pri
vysávaní lístia z mulčovacej kôry alebo štrku bez nechceného nasatia podkladu, keď výkon vysávača znížite tak, aby nasal ľahké lístie, ale nie už ťažšiu kôru či kamienky.
Niektoré elektrické vysávače Fieldmann sú navyše vybavené funkciou drvenia nasatého odpadu. Jeho objem
sa tak až desaťnásobne zmenší, takže do zberného

Záhradné vysávače a fukáre

vaku sa zmestí viac a následne sa drvina rýchlejšie rozkladá v kompostéry.
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Pracovné režimy

Oporné koliesko

Vysávač umožňuje lístie
a iné nečistoty vysávať
či nafúkať na hromadu.
V režime vysávania je
navyše odpad minimalizovaný drvením.

Hubica vysávača je
zakončená podporným
kolieskom, ktoré zvyšuje
komfort práce.

Páka prepínania
chodu

Plynulá regulácia
výkonu

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

Plynulú reguláciu výkonu využijete najmä pri
upratovaní miest, ktoré
sú pokryté mulčovacou
kôrou alebo štrkom.
Výkon jednoducho nastavíte tak, aby ste vysali či
odfúkli len opadané lístie.

Katalóg záhradnej techniky

Upratovanie a údržba záhrady

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4010-E

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4020-E

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácie výkonu

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej regulácie výkonu

• príkon elektromotora 2 600 W

• príkon elektromotora 3 000 W

• 3 funkcie - fúkanie, vysávanie, drvenie

• soft štart - plynulý rozbeh motora

• rýchlosť prúdenia vzduchu až 250 km / h

• 3 funkcie - fúkanie, vysávanie, drvenie

• výkon sania až 10,7 m3 / min.

• rýchlosť prúdenia vzduchu až 270 km / h

• pomer drvenia odpadu 10: 1

• výkon sania až 13 m3 / min.

• objem zberného vaku 45 l

• pomer drvenia odpadu 10: 1

• vodiace koliesko

• objem zberného vaku 45 l

• ramenný popruh súčasťou dodávky

• vodiace koliesko

• hmotnosť 3,5 kg

• ramenný popruh súčasťou dodávky

Model

Príkon

Funkcia 3v1

Plynulá
regulácia

Rýchlosť prúdenia
vzduchu

Výkon sania

Oporné
kolieska

Objem
vaku

Hmotnosť

FZF 4010-E

2 600 W

áno

áno

250 km/h

10,7 m3/min

áno

45 l

3,5 kg

áno

45 l

3,5 kg

FZF 4020-E

3 000 W

Fieldmann 2017

áno

áno

270 km/h

3

13 m /min

Vysávače a fukáre

• hmotnosť 3,5 kg
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Čerpadlá na vodu
Chemická zlúčenina vodíka a kyslíka H2O je jednou zo základných podmienok života na Zemi, teda aj rastlín. S vodou
preto na záhrade nakladáme mnohými spôsobmi. Zachytenou dažďovou vodou zo suda radi kropíme trávnik či záhony, do bazéna potrebujeme vodu načerpať, z vytopenej pivnice zasa vyčerpať.
Pri prečerpávaní čistej vody z nádrží, bazénov a sudov, alebo kalovej vody zo zatopených priestorov, septikov, pivníc
atď. nachádzajú uplatnenie ponorné elektrické čerpadlá.
Čerpadlá značky Fieldmann sú vybavené plavákovým spínačom, ktorý pri zvýšení hladiny zaistí automatické zapnutie čerpadla, a teda čerpanie vody. Zároveň spínač ochráni
čerpadlo v prípade, že hladina klesne pod bezpečnú úroveň
a čerpadlo automaticky vypne, aby v dôsledku chodu na
sucho nedošlo k prehriatiu a poškodeniu motora. Vstupné
otvory čerpadiel sú chránené plastovým krytom proti nasatiu väčších pevných častíc do priestoru lopatiek čerpadla.
Univerzálna koncovka výstupu umožňuje pripojenie hadíc

Čerpadlá na vodu

rôznych priemerov aj prípojku so závitom.
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Plavákový spínač

Integrovaný plavák

Univerzálny výstup

Hadicové pripojenia

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

Plavák je umiestnený
vo vnútri tela čerpadla.
Táto konštrukcia umožňuje
čerpadlu pracovať
v automatickom režime
v minimálnych priestoroch
a navyše zanechaná zvyšková hladina predstavuje
iba 5 cm.

K čerpadlám Fieldmann
je možné pripojiť 1 'či 2'
hadicu, prípadne coulovú prípojku so závitom.

K čerpadlu do suda
možno hadicu pripojiť
štandardnou hadicovou
rýchlospojkou.

Katalóg záhradnej techniky

Čerpadlá na vodu

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 4001-EK

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 2003-EK

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 4002- EK

• plavákové čerpadlo
s príkonom 250 W

• univerzálne čerpadlo
s príkonom 400 W

• výkonné kalové čerpadlo
s príkonom 750 W

• ponorné kalové čerpadlo
s odolným nerezovým telom

• maximálny výtlak 6 m

• maximálny výtlak 5 m

• maximálny výtlak 8 m

• príkon elektromotora 900 W

• maximálna hĺbka
ponorenia 5 m

• maximálna hĺbka
ponorenia 5 m

• maximálna hĺbka ponoru 8 m

• maximálny výtlak 10 m
• maximálny ponor 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
prímesí 5 mm

• maximálna veľkosť pevných
prímesí 35 mm

• možnosť pripojenia
1' alebo 2' hadice

• možnosť pripojenia
1' alebo 2' hadice

Čerpadlo na čistú vodu
FVC 5005- EC

• maximálna veľkosť pevných
prímesí 35 mm
• možnosť pripojenia
1' alebo 2' hadice

Čerpadlo na kalovú vodu
FVC 5010-EK

• maximálne dopravované
množstvo vody 14 500 l / h
• maximálna veľkosť pevných
prímesí 25 mm
• možnosť pripojenia
1' alebo 2' hadice

Čerpadlo do suda
FVC 3002- ED

• ponorné čerpadlo
s integrovaným plavákom

• ponorné čerpadlo
s integrovaným plavákom

• príkon 250 W

• automatická prevádzka
v malých priestoroch

• automatická prevádzka
v malých priestoroch

• maximálna hĺbka ponoru 8 m

• zvyšková hladina v automatickej prevádzke 5 cm

• zvyšková hladina v automatickej prevádzke 5 cm

• zvyšková hladina v manuálnej
prevádzke 3 mm

• zvyšková hladina v manuálnej
prevádzke 1 mm

• maximálna veľkosť pevných
prímesí 3 mm

• maximálna veľkosť pevných
prímesí 16 mm

• možnosť pripojenia
1' alebo 2' hadice

• možnosť pripojenia
1' alebo 2' hadice

• maximálny prietok 2 000 l / h
• maximálny výtlak 9 m
• maximálna veľkosť pevných
prímesí 3 mm
• dĺžka prívodného kábla 10 m
• plavákový spínač

Model

Príkon

Maximálny
prietok

Maximálny
výtlak

Maximálna
hĺbka ponoru

Maximálna
teplota média

Maximálna veľkosť
pevných prímesí

Dĺžka prívodného
kábla

FVC 2001-EC

250 W

5 000 l/hod

6m

5m

35 °c

5 mm

10 m

FVC 2003-EK

400 W

7 500 l/hod

5m

5m

35 °c

35 mm

10 m

FVC 4001-EK

750 W

12 000 l/hod

8m

8m

35 °c

35 mm

10 m

FVC 4002-EK

900 W

14 500 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

FVC 5005-EC

550 W

9 500 l/hod

8m

7m

35 °c

3 mm

10 m

FVC 5010-EK

750 W

13 000 l/hod

9m

7m

35 °c

16 mm

10 m

Fieldmann 2017

Čerpadlá na vodu

Čerpadlo na čistú vodu
FVC 2001-EC
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Kultivátory
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 nakypria zľahnutú pôdu a pripravia ju tak pre novú sadbu či siatie. Kultivátor
tiež dokáže efektívne premiešať zeminu s kompostom alebo hnojivom.
Vďaka vynikajúcej ovládateľnosti ho možno použiť aj na prípravu záhonov v skleníkoch.

Kultivátory

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

Podporné kolieska

Oceľový kryt

Kvalitné nože

Kolieska kultivátora neslúžia iba k pohodlnému
transportu, možno
s nimi tiež obmedziť hĺbku
kultivácie.

Kvalitný oceľový kryt nožov chráni obsluhu pred
kamením, ktoré môže
byť vymrštené rotujúcimi
nožmi.

Oceľové nože s priemerom
21 cm výrazne uľahčia namáhavú prácu s prípravou
záhonov na novú sezónu.
Možno s nimi tiež premiešať zeminu s hnojivami či
kompostom.
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Kultivátory

Elektrický kultivátor
FZK 2002-E

Elektrický kultivátor
FZK 2005-E

Benzínový kultivátor
FZK 6010-B

• príkon elektromotora 750 W

• príkon elektromotora 1 400 W

• štvortaktný benzínový motor

• pracovný záber 32 cm

• pracovný záber 40 cm

• OHV 139 cm3

• hliníková prevodová skriňa

• hliníková prevodová skriňa

• pracovný záber 36 cm

• oceľové prevody

• oceľové prevody

• 4 kultivačné nože s priemerom 26 cm

• 4 oceľové nože

• 6 oceľových nožov

• oporný tŕň pre ľahký rozjazd

• priemer noža 20 cm

• priemer noža 21 cm

• sklopné koliesko pre ľahkú

• sklopné madlo

• sklopné madlo

• manipuláciu

• hmotnosť 8 kg

• podporné transportné kolieska

• hmotnosť 31 kg

Model

Príkon/Objem

Pracovný záber

Počet nožov

Priemer nožov

Sklopná rukoväť

Oporné 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

FZK 6010-B

OHV 139 cm3

36 cm

4

26 cm

nie

áno

31,0 kg
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Elektrické kultivátory

• hmotnosť 11 kg
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Príslušenstvo

Motorový olej
MOL Dynamic GARDEN 2T

Motorový olej
MOL Dynamic GARDEN 4T

Olej na stratové mazanie
MOL Dynamic FOREST

• olej pre mazanie 4-taktných
benzínových motorov

• olej určený pre mazanie reťazí
reťazových píl

• vysoká termo-oxidačná
stabilita

• vhodný na celoročné použitie
v benzínových i elektrickýchpílach

• olej určený na miešanie
palivovej zmesi pre dvojtaktné
motory

• určený pre mazanie
4-taktných benzínových
motorov

• zabezpečuje čistotu motora,
a znižuje tak jeho opotrebenie

• zachováva si výborné vlastnosti aj pri nízkych teplotách

• zabraňuje poškodeniu sviečok

• vhodný na celoročné použitie

• vhodný pre záhradné techniku

• vhodný pre záhradnú techniku

• viskozitná trieda SAE 10W-30

• objem fľaše 1,0 l

• objem fľaše 0,6 l

• vhodný pre záhradné techniku
• objem fľaše 0,6 l
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Motorový olej
MOL Essence

• viskozitná trieda S AE 15W-40

• znižuje teplotu trenia a zmierňuje opotrebovanie reťaze a lišty
• integrovaný lievik pre pohodlné nalievanie
• objem fľaše 0,6 l

Katalóg záhradnej techniky

Príslušenstvo

• zosilnená výstelka dlane na účely
tlmenia vibrácií
• 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)

Pracovné rukavice
FZO 5010

Záhradný vozík
FZO 4001-E

• certifikované ochranné rukavice
• dlaňová časť z jemnej kozinky
• prstová časť z jemnej kozinky
• vrchná časť elastická syntetická
tkanina
• pásik na suchý zips k uchyteniu
na zápästie
• veľkosť 10 "(XL)

• praktický vozík s využitím na
každej záhrade či v okolí domu
• stabilná konštrukcia a ľahká
manipulácia
• vymeniteľný plastový vak
o objeme 80 l
• nosnosť vozíka 25 kg

Oceľová skladacia lopatka

Hliníková skladacia lopatka

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 rozmerom 22 x 28 cm

• zložený rozmer 23,5 cm
• max. doporučená váha 23 kg
• hmotnosť 0,99 kg
• šírka lopaty 15 cm
a
• súčasť balenia: prenosná taška

• ergonomické držadlo pre ľahšiu
manipuláciu
váh
vá
áh
á
ha 15
15 k
g
• maximálna doporučená v
váha
kg
rot
oti
ti sa
ssamovoľnému
amo
ov
voľn
ľn
nému
ém
ém
mu
u
• bezpečnostné zámky proti
zloženiu
• hmotnosť 0,6 kg

Fieldmann 2017

Príslušenstvo

Pracovné rukavice
FZO 6010 / FZO 6011
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Záhradný nábytok
Údržba záhrady nám dáva mnohokrát zabrať, preto si za odmenu zaslúžime, keď výsledky svojho snaženia môžeme sledovať z pohodlného kresielka či lehátka pod slnečníkom.
Značka Fieldmann nám dopraje pohovieť si tak v drevenom,
ako i kovovom záhradnom nábytku.
Aj v našich stredoeurópskych šírkach už sme pochopili prednosti tvrdého exotického tropického dreva, akým je napríklad
ázijská akácie. Akácia rastie v ázijských tropických lesoch
a vyniká vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom,
starnutiu a biologickej degradácii. Olivovo hnedá až šedohnedá farba dodáva drevine krásny teplý vzhľad.
Drevený nábytok Fieldmann je už z výroby napustený olejom.

Starostlivosť a údržba záhradného
nábytku
Každý prírodný materiál je treba chrániť pred poveternostnými
vplyvmi, ako je slnečné žiarenie či dážď, alebo proti biologickým
škodcom. Oproti mäkkým tuzemským drevinám je údržba záhradného nábytku z tropického dreva podstatne jednoduchšia.
Na pravidelné čistenie nám postačí hubka a mydlová voda,
prípadne kefka. Na väčšie znečistenie už existujú špeciálne
prípravky na drevo. Dôkladne vyčistený a vysušený povrch

Záhradný nábytok

potom ošetríme ochrannou vrstvou, najlepšie náterom
z prírodného oleja. Ten nanášame štetcom či savou handričkou. Olej nielenže vzhľad dreva oživí, ale tiež ho chráni proti UV žiareniu a vplyvu počasia. Nábytok doporučujeme
natrieť aspoň dvakrát ročne.
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Záhradný nábytok

Balkónový set
CAROL

Balkónový set
BELLA

Balkónový set
ALICE

• praktická zostava nábytku využiteľná
nielen na balkónoch

• prepracovanejšia a pohodlnejšia zostava
balkónového nábytku

• väčšia a pohodlnejšia zostava
balkónového nábytku

• stoličky i stolík je možné ľahko zložiť
a pohodlne uskladniť

• ľahko rozložiteľný štvorcový, vykladaný
stolík 60 x 60 x 73 cm

• ľahko rozložiteľný štvorcový stolík 60 x 60 cm

• vyrobené z tropickej dreviny akácie

• 2 kusy stoličiek 38 x 47 x 87 cm

• určené pre vonkajšie použitie

• odolné proti poveternostným vplyvom

• nosnosť stoličky 110 kg

• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

• zostava obsahuje aj vankúšiky a opierky
na stoličky

• možnosť dokúpenia podsedákov
• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie,
ošetrené olejovým náterom
• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

• 2 kusy stoličiek 55 x 40 x 81 cm

Voliteľné príslušenstvo:
• podsedáky stoličiek zelenej a krémovej
farby

• balenie obsahuje 2 stoličky a stolík

Voliteľné príslušenstvo:
• podsedáky stoličiek zelenej a krémovej
farby

FARBY
POŤAHOV

FARBY
POŤAHOV

Balkónové sety

FARBA
POŤAHOV

POISTKA STOLIČKY

Fieldmann 2017
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Záhradný nábytok

Zostava záhradného nábytku
bytku
EMILY-T
• zostava sa skladá zo 4 stoličiek
a skladacieho stola
oženia
• stôl 120 x 70 x 74 cm s možnosťou zloženia
• možnosť umiestnenia slnečníka
do pripraveného otvoru
• skladacie, ergonomicky tvarované
stoličky 49 x 57 x 94 cm
• nosnosť stoličky 110 kg
• možnosť dokúpenia podsedákov
oužitie,
• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie,
ošetrené olejovým náterom
• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:
• podsedáky stoličiek zelenej a krémovej
ovej
farby

FARBY
POŤAHOV

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

Voliteľné príslušenstvo:
• podsedáky stoličiek zelenej a krémovej
farby

FARBY
POŤAHOV
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Záhradný nábytok

Zostava záhradného nábytku
CALYPSO-T

Zostava záhradného nábytku
CARMEN I-T

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

• zostava sa skladá zo 6 kresiel a rozkladacieho stola

• operadlo ergonomicky tvarovaného kresla je možné nastaviť do 5 polôh
• lakťové opierky kresla zvyšujú komfort posedenia

• stôl o základnom rozmere 150 x 90 cm je možné rozložiť
až na dĺžku 200 cm

• kreslo je možné zložiť a minimalizovať tak nároky na uskladnenie

• možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru

• stôl je vybavený otvorom pre umiestnenie slnečníka

• skladací, ergonomicky tvarované kreslá s lakťovými opierkami

• vyrobené z dreva tropickej akácie

• možnosť nastavenia sklonu operadla do 5 polôh

• vhodné pre vonkajšie použitie

• prevedenie z dreviny akácie

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

• poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

FARBY
POŤAHOV

FARBY
POŤAHOV

Zostava záhradného nábytku
ARIA-T

Zostava záhradného nábytku
CARMEN II-T
• rozšírená zostava Carmen I-T umožňujúca spoločné posedenie až 7 ľudí

• luxusná zostava zložená z 6 kresiel a obdĺžnikového rozkladacieho stola

• základom zostavy sú 4 kreslá, trojmiestna lavica a rozkladací stôl

• robustné, zosilnené kreslá sú ergonomicky tvarované

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

• možnosť nastavenia chrbtovej opierky kresla

• skladacie kresla s polohovateľnou opierkou chrbta a opierkami

• základné dĺžku stola 150 cm možno predĺžiť na 200 cm

• pohodlná trojmiestna lavica s opierkou chrbta

• možnosť umiestnenia slnečníka

• vyrobené z tropickej dreviny akácie

• určené pre vonkajšie i vnútorné použitie

Voliteľné príslušenstvo:

• vyrobené z tropickej akácie

• poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

Voliteľné príslušenstvo:

FARBY
POŤAHOV

Fieldmann 2017

FARBY
POŤAHOV

Záhradné zostavy

• poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov
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Kovový nábytok
Tí, ktorí dávajú prednosť industriálnejšiemu dizajnu aj na záhrade, si môžu vyberať z programu kovového nábytku. Elegantný kovový nábytok naberá na popularite aj vďaka minimálnym nárokom na údržbu a odolnosti voči akémukoľvek počasiu, takže ho nemusíte schovávať pred dažďom.
Sila nosných oceľovo-hliníkových profilov zaručuje vysokú nosnosť a stabilitu kresiel alebo lehátok, pritom má nízku hmotnosť, takže sa s nimi ľahko manipuluje.
Výplň kresiel je vyrobená z odolnej a pružnej syntetickej tkaniny, ktorá sa ani na

Kovový nábytok

priamom slniečku nerozpáli a je rovnako bezúdržbová.
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Syntetická textília

Kvalitné spracovanie

Umiestnenie slnečníka

Ovládanie kľučkou

Výplň kovového nábytku
je z kvalitnej syntetickej
textílie. Tento materiál nevyžaduje žiadnu zvláštnu
údržbu.

Pri nábytku Fieldmann
kladieme dôraz na kvalitné spracovanie a dlhú
životnosť.

Všetky kovové stoly sú
vybavené otvorom pre
umiestnenie slnečníka.

Slnečník je možné pohodlne roztiahnuť či zložiť
pomocou kľučky.

Katalóg záhradnej techniky

Záhradný nábytok

Zostava záhradného nábytku
ELLA
• zostava hliníkového nábytku zložená zo 4 kresiel a stola
• stôl s rozmerom 150 x 96 x 71 cm s doskou z číreho tvrdeného skla
• rozmer kresiel 55 x 77 x 92 cm
• výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie
• možnosť umiestnenia slnečníka do pripraveného otvoru v stole
• úplne bezúdržbový
• vhodný pre vonkajšie aj vnútorné použitie
• možné kombinovať aj so stoličkou FDZN 5110

Zostava záhradného nábytku
RUBY
• zostava
z
zložená z 6 kresiel, stola a slnečníka
• stôl
s 150 x 96 x 71 cm s doskou z čierneho tvrdeného skla
• rozmer
r
kresiel 55 x 77 x 92 cm
• výplň
v
kresiel z odolnej syntetickej textílie
• slnečník
s
ø 2,7 m, poťah polyester 160 g / m2
• ovládanie
o
slnečníka kľučkou, možnosť nastavenia uhla sklonu
• tento
t
nábytok nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
• vhodný
v
pre vonkajšie aj vnútorné použitie
• možné
m
kombinovať aj so stoličkou FDZN 5110

Zostava záhradného nábytku
MELISA

• veľkosť stola 150 x 71 x 93 cm, výplň čierne tvrdené sklo
• chrbtovú opierku kresla je možné nastaviť do 5 polôh
• dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny umožňuje pohodlný posed aj bez
podsedáku
• slnečník o priemere 2,7 m ovládaný kľučkou
• poťah slnečníka 100% polyester 160 g / m2
• nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
• určené pre vonkajšie i vnútorné použitie

Fieldmann 2017

Kovový nábytok

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

Záhradný stôl

Záhradný stôl

Záhradný stôl

Záhradný stôl

Záhradná lavica

Záhradná lavica

FDZN 4011-T

FDZN 4002-T

FDZN 4004-T

FDZN 4104-T

FDZN 4013-T

FDZN 4006-T

• rozmery
120 x 70 x 74 cm

• obdĺžnikový stôl
150 x 90 cm

• rozkladací záhradný
stôl

• doska stola
s otvorom pre
slnečník

• ideálne v kombinácii 4 kresiel, prípadne 2 kresiel s lavicou

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

• možnosť zloženia
stola

• možnosť umiestnenia slnečníka

• určené pre vonkajšie
aj vnútorné použitie,
ošetrené olejovým
náterom

• vyrobené z dreva
tropickej akácie

• vhodné v kombinácii sa 6 kreslami,
prípadne 4 kreslami
s lavicou

• určené pre exteriéry
i interiéry

• vyrobené z dreva
tropickej akácie

• v rozloženom stave
možno umiestniť do
stredu stola slnečník
• prevedenie akácia

• obdĺžnikový tvar
• rozmery
150/200 x 90 x 75 cm
• jednoduché rozkladanie aj skladanie,
stabilná konštrukcia
• možnosť umiestnenia slnečníka
• vhodné pre vonkajšie i vnútorné
použitie
• vyrobené z dreva
tropickej akácie

• určené pre exteriéry
i interiéry

• dvojmiestná záhradná lavica

• trojmiestna záhradná lavica

• rozmery
122 x 57 x 85 cm

• rozmery
150 x 61 x 90 cm

• pohodlné sedenie,
možnosť dokúpenia
poťahov

• vyrobené z akácie

• jednoduchá montáž

Voliteľné
príslušenstvo:

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

• určené pre exteriéry
i interiéry

• poťahy rôznych
farieb a vzorov

Voliteľné
príslušenstvo:
• poťahy rôznych
farieb a vzorov

Polohovacia stolička

Polohovacie kreslo

Polohovacie kreslo

Záhradné ležadlo Adria

Záhradné ležadlo Classic

FDZN 4012-T

FDZN 4001-T

FDZN 4104-T

FDZN 4009-T

FDZN 4007-T

• nosnosť 110 kg

• polohovateľné
kreslo s lakťovými
opierkami

• v zloženom stave
minimálne nároky
na skladovanie

• 5 polôh nastavenia
sklonu chrbtovej
opierky

• možnosť dokúpenia
podsedáku

• rozmery
71 x 56 x 108 cm

• určené pre exteriéry
i interiéry

• vyrobené z akácie

• rozmery
49 x 59 x 94 cm

• balenie obsahuje
2 kusy
• vyrobené z dreva
tropickej akácie

Voliteľné
príslušenstvo:
• podsedáky zelenej
a krémovej farby

• určené pre exteriéry
i interiéry
• balené po dvoch
kusoch

Voliteľné
príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

• kvalitne spracované
záhradné kreslo
s rozmermi
74 x 58 x 105 cm
• možnosť nastavenia
operadla do 5 polôh
• ergonomicky tvarovaný sedák
a podpierka kresla
v zloženom stave
minimálne nároky na
skladovanie možnosť
dokúpenia poťahov
• vhodné pre vonkajšie
i vnútorné použitie

• moderný dizajn,
ergonomické
tvarovanie

• polohovateľné
ležadlo o rozmeroch
190 x 70 cm

• rozmery
182 x 54 x 63 cm

• možnosť nastavenia uhla chrbtovej
opierky aj podpery
na nohy

• po zložení úplne
minimálne nároky
na skladovacie
priestory
• vhodné pre vonkajšie i vnútorné
použitie
• vyrobené z dreva
tropickej akácie

• vyrobené z dreva
tropickej akácie

Voliteľné
príslušenstvo:

• nosnosť do 140 kg

• poťah zelenej
a krémovej farby

Voliteľné
príslušenstvo:

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

Voliteľné
príslušenstvo:
• poťah zelenej
a krémovej farby

• poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov
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Kovový stôl so
sklenenou doskou

Kovový stôl so
sklenenou doskou

FDZN 5020

FDZN 5030

• rozmery
150 x 96 x 71 cm

• rozmery
150 x 96 x 71 cm

• doska stola z priehľadného tvrdeného skla

• doska stola z čierneho
tvrdeného skla

• možné kombinovať
až so 6 stoličkami
FDZN 5010 / FDZN 5110
a slnečníkom FDZN 5005

• možné kombinovať
až so 6 stoličkami
FDZN 5010 / FDZN 5110
a slnečníkom FDZN 5005

• určené pre vonkajšie
i vnútorné použitie

• určené pre vonkajšie
i vnútorné použitie

• použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

• použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu
údržbu

Kovová stolička

Kovová stolička

Polohovacie kreslo

FDZN 5010

FDZN 5110

FDZN 5015

• ekonomické riešenie
posedenia na vašej
záhrade

• unikátna stolička
s látkovou výplňou

• polohovateľné kreslo s
lakťovými opierkami

• rozmery
55 x 77 x 92 cm

• 5 polôh nastavenia sklonu chrbtovej opierky

• výplň z odolnej syntetické textílie

• tkanina napustená
vodeodolnou impregnáciou

• rozmery
55 x 105 x 47 cm

• vhodné pre vonkajšie
i vnútorné použitie

• vynikajúci pomer
kvalita / cena

• použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

• vhodné pre vnútorné
i vonkajšie použitie

• rozmery
55 x 77 x 92 cm

• použité materiály nevyžadují žiadnu údržbu

• výplň z odolnej syntetické textílie
• vhodné na vonkajšie
i vnútorné použitie
• použité materiály nevyžadujú žiadnu údržbu

Záhradné ležadlo

Slnečník

Slnečník

Slnečník

Podstavec

FDZN 5012

FDZN 5005

FDZN 4015

FDZN 4014

FDZN 9011

• rozmery:
183 x 61 x 90 cm
• kvalitná oceľovo-hliníková
konštrukcia vypletená
syntetickou tkaninou
• možnosť nastavenia
sklonu chrbtovej opierky
v 4 pozíciách
• rozmery nosných profilov
45 x 25 x 1,2 mm
• určené pre vonkajšie
i vnútorné použitie

• priemer 2,7 m

• luxusný slnečník
s drevenou konštrukciou

• luxusný slnečník
s drevenou konštrukciou

• liatinový podstavec
štvorcového tvaru

• priemer 3 m, impregnovaná tkanina

• priemer 3 m, impregnovaná tkanina

• rozmer 43 x 43 cm,
výška 38 cm

• krémová farba

• zelená farba

• váha 12 kg

• priemer tyče 3,8 cm

• určené pre vonkajšie
aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom

• určené pre vonkajšie
aj vnútorné použitie, ošetrené olejovým náterom

• variabilný priemer otvoru
pre slnečník
32/38/48 mm

• určené pre vonkajšie
použitie

• vyrobené z dreva tropickej akácie

• vyrobené z dreva tropickej akácie

• čierny poťah zo 100%
polyesteru 160 g
• ovládanie pomocou
kľučky
• možnosť nastavenia uhla
sklonu

Stoly, stoličky, lehátka

• použité materiály nevyžadujú žiadnuúdržbu

Fieldmann 2017
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Úložné boxy
Čím viac pomocníkov na záhrade využívame, tým viac úložných priestorov pre nich hľadáme. Lopatky, motyčky, nožnice na
trávu, ale aj sedáky, poťahy na kreslá, prípravky k bazénu, to všetko denne na záhrade potrebujeme, ale nechceme ich každý deň zasa sťahovať späť do domu.
Aby sme mali všetko po ruke na záhrade, vytvorila značka Fieldmann program záhradných
plastových skríň a boxov. Tie sú vyrobené z vysoko odolného materiálu, ktorý nekoroduje a veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom.
Pritom zaručuje absolútnu bezúdržbovosť, pevnosť, stabilitu a vodeodolnosť všetkých typov.
Boxy okrem praktických úchytov disponujú
aj kolieskami, aby ste ich mohli na záhrade ľahko premiestňovať. Vďaka vysokej pevnosti si na
nich môžete aj posedieť. Skrine sú vybavené policami pre prehľadnejšie usporiadanie. Skrine
i boxy zostavíte bez akéhokoľvek náradia, diely
do seba jednoducho zacvaknú.
Plastové boxy a skrine možno umiestniť v interiéri aj exteriéri, uplatnia sa v garáži, na balkóne
aj na terase, a nielen v lete tak ich prostredníc-

Úložné boxy

tvom vyriešite skladovanie náradia či iných vecí.
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Kolieska

Úchyty

Sedenie

Poličky

Jednoduchá manipulácia.

Umožňujú jednoduchší
transport.

Vďaka vysokej pevnosti
je možné box použiť aj na
posedenie.

Optimálne výškové nastavenie pre uloženie rôznych domácich potrieb.

Katalóg záhradnej techniky

Záhradný nábytok

Úložný box
FDD 1001-G
• dizajnový plastový záhradný box

Úložný box
FDD 1002-G

Úložný box
FDD 1002-B

• dizajnový plastový záhradný box
s kolieskami

• dizajnový plastový záhradný box
s kolieskami

• vhodný na ukladanie poťahov,
záhradného

• jednoduchá manipulácia

• jednoduchá manipulácia

• farba béžová / zelená

• farba latte / čokoláda

• 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

• farba béžová / zelená

• rozmery: 119 x 53,5 x 57 cm

Úložná skriňa
FDD 1004-G

Úložná skriňa
FDD 1005-B

Úložný box
FDD 1006-B

• dizajnová plastová záhradná skriňa
so štyrmi policami

• dizajnový plastový záhradný box
s posedením

• farba béžová / zelená

• farba latte / čokoláda

• farba latte / čokoláda

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

• vhodná na ukladanie záhradného náradia,
upratovacích 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 x 62,5 cm

Úložné boxy

• dizajnová plastová záhradná skriňa
so štyrmi policami

Fieldmann 2017
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Záhradné grily
ň na kulinárske účely začal využívať už pred miliónom rokov. Tepelne upravené jedlo
Podľa niektorých prameňov sa oheň
malo dokonca urýchliť evolúciu človeka,
oveka, pretože na rozdiel od surového mäsa našim predchodcom dodalo viac energie, ktorú potom využil mozog pre svoj rast a rozvoj.
Na rozdiel od praľudí dnes už nemusíme
usíme čakať na lesné
požiare, aby sme získali oheň, ale povedané
ovedané s trochou
o na ohni nám
nadsádzky, obľuba mäsa pečeného
zostala. Nezameniteľná vôňa a chuť
uť grilovaných potravín v nás vyvolá pavlovov
vov reflex,
a keď nastane čas letného grilovania,
a, premenia sa na kuchára aj tí, ktorí inak pripáli
páli aj čaj.
Zvlášť keď na výber majú celý rad grilov na
drevené uhlie, ohnisko na drevo, podpaľovadpaľovače a ďalšie príslušenstvo značky Fieldmann.
eldmann.
S grilmi Fieldmann môžete pozvať väčšiu
äčšiu spoločnosť, posedieť vo dvoch na balkóne
óne v meste, alebo vyraziť do prírody so skladacou
dacou cestovnou variantou. V prvom prípade
e využijete
grily s pevným podstavcom, výškovo
ovo nastaviteľným ohniskom na drevené uhlie pre komfortnejšie obsluhu a napríklad aj so zabudovaným
budovaným
teplomerom pre lepšiu kontrolu teploty.
ploty. Pre maximálnu mobilitu sú grily opatrené kolieskami,
olieskami, aby
ste podľa ľubovôle či rozmarom vetra
tra mohli "cestovať" po záhrade.
obe stolové griNa popularite získali v poslednej dobe
ly vhodné na prípravu mäsa a zeleniny
niny na záhrade
či len na balkóne. Nízka hmotnosť,, minimálne rozmery
a jednoduchý kompaktný tvar zaisťujú
sťujú jednoduchú manipuláa potreby a po sezóne ľahké uloženie.
ciu s grilom, jeho prevezenie podľa

Záhradné grily

Pre piknik v prírode sa potom hodí prenosný
enosný gril v praktickej termotaške s popruhom.
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Nastaviteľná
výška ohniska
Gril je vybavený výškovo
nastaviteľným ohniskom
pre dosiahnutie optimá
neho grilovania pokrmov.

Kolieska

Ohnisko

Pojazdné kolieska zaručia
pohodlnú manipuláciu
s grilom.

Ohnisko poslúži nielen na
opekanie špekáčikov,
ale môže aj zahriať
v prípade chladnejších
letných večerov.

Ľahké podpálenie
uhlia
Elektrický podpaľovač
zapáli drevené uhlie alebo
brikety v priebehu niekoľkých minút. To je veľkou
výhodou najmä vtedy,
keď treba podpalovať
uhlie opakovane.
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Záhradné grily

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1008

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1011

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1012

• veľkosť grilovacej nádoby 61x 45,5 cm

• veľkosť grilovacej nádoby A: 61,5 x30 cm

• veľkosť grilovacej nádoby A: 74,5 x 46 cm

• grilovacia plocha 55,6 x 41,5 cm

• veľkosť grilovacej nádoby B: 30 x 30 cm

• veľkosť grilovacej nádoby B: 37 x 31 cm

• grilovacia výška 78 cm

• grilovacia plocha: 83 x 30 cm

• grilovacia plocha: 71,5 x 44 cm / 36 x 29,5 cm

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

• grilovacia výška: 79 cm

• grilovacie výška A, B: 83 cm / 64 cm

• ohrievací rošt 53,5 x 24 cm

• grilovací rošt A: 57 x30 x 0,4 cm

• grilovací rošt A, B: 22,5 x 44 x 0,4 cm (3x)

• pochrómované grilovacie rošty

• grilovací rošt B: 26 x 30 x 0,4 cm

• grilovací rošt B: 36 x 17x0,4 cm (2x)

• veko

• pochrómované grilovacie rošty

• ohrievací rošt: 64 x 24,5 cm

• teplomer

• kryt

• pochrómované grilovacie rošty

Elektrický podpaľovač
uhlia a brikiet

Podpaľovač uhlia
a brikiet

Obal na gril

FZG 9000-U

• pre model FZG 1008

FZG 9001-E

• štartér na drevené uhlie a brikety

• nepremokavý materiál

• veľkosť 50 x 19,5 x 8,5 cm

• ø 19 cm, výška 30,5 cm s roštom

m
• rozmery 100 x 50 x 106 cm

• napätie 230 V / 50 Hz, 800 W

FZG 9002

• mriežka na uhlie

• nerezová žhaviaca špirála

• bočná rukoväť s ochranou

• dĺžka kábla 1,5 m

Fieldmann 2017

Záhradné grily

• kryt
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Záhradné grily

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1004

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1007

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1009

• veľkosť grilu ø 57 x 20 cm

• veľkosť grilu ø 76 x 42 cm

• veľkosť grilovacej nádoby ø 41,5 cm

• výška grilovacej plochy 68 cm

• veľkosť ohniska 71 x 38 cm

• grilovacia plocha ø 41 cm

• veľkosť grilovacej plochy ø 54,5 cm

• výška grilovacej plochy 78 cm

• grilovacia výška 58 cm

• chrómovaný rošt

• veľkosť roštu 72 x 42 x 0,4 cm

• grilovací rošt 41 x 0,5 cm

• veko

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

• chrómované grilovacie rošty

• chrómovaný rošt

• kryt

• veko
• teplomer
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Kefa

Vešiak na

Sada náčinia

na čistenie grilu

grilovacie náradie

na grilovanie 3 ks

FZG 9003

FZG 9004

FZG 9005

• dĺžka 36 cm

• vešiak na 5 ks náčinie

• vidlička, lopatka a kliešte

• oceľová kefa

• dĺžka náčinia 35 cm

• brúsna hubka

• polohovateľný na
rovné aj oblé plochy

• škrabka

• rozmer 21 x 8 x 10 cm

• rozmery 37 x 10 x 8 cm

• hliníkový kufrík

Katalóg záhradnej techniky

Záhradné grily

Stolný gril na drevené uhlie
FZG 1000 / FZG 1000G

Cestovný gril na drevené uhlie
FZG 1003

Ohnisko
FZG 1010

• veľkosť grilu ø 35,5 cm

• veľkosť grilu ø 26 cm, výška 12,5 cm

• ohnisko na drevo

• veľkosť ohniska ø 34 cm

• veľkosť ohniska ø 25 cm

• veľkosť grilu ø 75 cm

• výška grilovacej plochy 22 cm

• termo taška, rozmer 29,5 x 18,5 cm

• veľkosť ohniska 51 cm

• chrómovaný rošt

• termo taška na chladenie nápojov

• hrúbka plechu 0,8 mm

• veko

• chrómovaný rošt

• odolný náter proti vysokým teplotám

• prenosný

• stabilný podstavec

Stolný gril na drevené uhlie
FZG 1100G

Stolný gril na drevené uhlie
FZG 1001
• veľkosť grilu: priemer 45 x 30 cm

• grilovacia plocha: 36 cm

• veľkosť ohniska: 44,5 x 30 cm

• grilovacia výška: 27 cm

• výška grilovacej plochy: 31 cm

• chrómovaný grilovací rošt

• chrómový rošt

• kryt

• prenosný

Záhradné grily

• veľkosť grilovacej nádoby: 36,5 cm

Fieldmann 2017
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Ručné náradie
Ručné náradie je základom vybavenie dielne či garáže, ale
i domácnosti. Nezaobíde sa bez neho nielen domáci kutil
či profesionál, hodí sa aj pri bežných drobných činnostiach
a opravách v byte či v dome, na chate alebo na chalupe.
Ponuka značky Fieldmann zahŕňa ako bežné ručné náradie,
ktoré takmer každý pozná, ako sú skrutkovače, kliešte, klasické
aj imbusové kľúče, gola sady, vrtáky, tak i elektrické ručné náradie
a AKU náradie.
Jednoducho "prehodiť" batériu z vŕtačky do vŕtacieho kladiva
alebo píly umožňuje premyslená rada AKU náradia Fieldmann
ONE BATTERY FOR ALL s napäťovou triedou 18 V. Jediná výkonná
lítium-iónová batérie môže byť zdrojom energie až pre osem
rôznych typov náradie z tejto rady - akumulátorovú vŕtačku,
vŕtacie kladivo, kotúčovú a priamočiaru pílu, šabľové pílu, uhlovú
brúsku, multifunkčné náradie a LED svietidlo.
Značka Fieldmann prináša široký, avšak prehľadný sortiment
základného náradia, ktoré by malo byť súčasťou vybavenia
každej dielne, auta alebo domácnosti. Odolné a spoľahlivé
náradie Fieldmann vyniká premyslenými ergonomickými tvarmi,
ktoré sú prísľubom pohodlné práce.
Veľmi praktické sú sady v kufríkoch, ktorých nákupom nielen
ušetríte, ale tiež získate kompletnú sadu s rôznymi rozmermi,
pokrývajúci celú oblasť možného použitia. Ak zháňate
k existujúcemu náradiu len náhradné príslušenstvo, u značky
Fieldmann si iste vyberiete tiež.
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AKU náradie
AKU vŕtačky a skrutkovače sú stále populárnejšie
vďaka svojej nezávislosti na sieťovom pripojení, ktoré nepríjemne obmedzuje pri práci. Poskytujú tak veľkú slobodu pohybu: AKU ručné
náradie možno využiť aj pri práci
v exteriéri a ťažko prístupných
miestach. S AKU náradím Fieldmann
pohodlne zaskrutkujete skrutky, ale môžete aj vŕtať otvory do dreva, kovu, plastu,
sadrokartónu a ďalších materiálov.
Na napájanie AKU náradia slúžia moderné výkonné lítium-iónové akumulátory. Sú malé a ľahké, navyše pri tejto technológii nedochádza k samovoľnému vybíjaniu,
takže je náradie neustále pripravené na použitie. U lítium-iónových akumulátorov navyše nevzniká tzv. pamäťový efekt, možno ich nabíjať kedykoľvek. Okrem toho Li-Ion batérie poskytujú až do vybitia plný výkon.
Akumulátorové vŕtačky vynikajú ľahkosťou a vyváženosťou, navyše disponujú pohodlnou ergonomickou rukoväťou. Vďaka dvom rýchlostiam sú
univerzálne a hodia sa ako pre skrutkovanie, tak pre vŕtanie. Vďaka širokému nastavenie krútiaceho, resp. uťahovacieho momentu, možno ľahko nastaviť silu potrebnú pre utiahnutie skrutky alebo vrutu. Vybrané modely sú vybavené aj príklepom.
AKU skrutkovače sa uplatnia pri uťahovaní a povoľovaní skrutiek
vo chvíli, keď potrebujeme pracovať bez ohľadu na dostupnosť elektrickej siete. Vyznačujú sa veľmi malou hmotnosťou a ich rozmery umožňujú použitie aj v obmedzených priestoroch. Majú systém
upínania vo tvaru šesťhranu

Kapacita

pre ľahké upnutie skrutkovacích
100 %

bitov. Výhodou je možnosť zmeny smeru otáčania, vďaka tejto funkcii je možné skrutky nielen zaskrutkovať, ale aj vyskrutkovať.

Li-Ion

50 %

Užitočným prvkom výbavy AKU vŕtačiek a AKU skrutkovačov
Ostatní baterie

Fieldmann je LED osvetlenie pracovného miesta.
Čas

AKU náradie

1 měsíc
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6 měsíců

Skľučovadlo

Li-Ion batéria

Dve rýchlosti

S nastavením krútiacich
momentov.

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

Flexibilná výmena rýchlosti je veľkou výhodou pri
vŕtaní rôznych materiálov,
rôznymi vrtákmi.

Indikácia stavu
batérie
Stav nabitia batérie napovie o zostávajúcom operačnom čase vykonávanej
práce a tiež momentálnym
maximálnom možnom krútiacim momentom stroja.
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Ručné náradie

AKU vŕtačka
FDV 1002-A

AKU vŕtačka
FDV 10351-A

AKU vŕtačka
FDV 1004-A

• 14,4 V Li-Ion batéria 1 300 mAh

• Li-Ion 14,4 V / 1 300 mAh

• 14,4 V Li-Ion batéria 1 300 mAh

• 2 rýchlosti 0-400 / 0-1 400 ot./ min.

• voľnobežné otáčky: 0-400 / 0-1 500 min.

• 2 rýchlosti 0-350 / 0-1 250 ot./ min.

• krútiaci moment 30 Nm

• krútiaci moment 30 Nm

• krútiaci moment 25 Nm

• 19 stupňov krútiacich momentov
a 1 stupeň pre vŕtanie

• stupne krútiacich momentov:
15 + 1 stupeň pre vŕtanie

• 25 stupňov krútiacich momentov
a 1 stupeň pre vŕtanie

• príklep

• max. priemer vŕtania: 10 mm

• 3 stupňová LED indikácia nabitia batérie

• 3stupňová LED indikácia nabitia batérie

• rýchloupínacie skľučovadlo

• doba nabíjania 3-5 h

• rýchlonabíjačka 1-1,5 h

• LED osvetlenie

• rýchloupínacie skľučovadlo

• maximálny priemer vŕtania 13 mm

• USB port - funkcie power banky 6 500 mAh

• maximálny priemer vŕtania 10 mm

• hmotnosť 1,5 kg

• rýchlonabíjačka 1-1,5 h

• hmotnosť 1,3 kg

• plastový kufrík

• 3-stupňová LED indikácia nabitia batérie

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradná Li-Ion batéria

• náhradná Li-Ion batéria

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradná Li-Ion batéria

LI-ION BATÉRIE

LI-ION BATÉRIE

bez pamäťového efektu

bez pamäťového efektu

LI-ION BATÉRIE
bez pamäťového efektu

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

AKU skrutkovač
FDS 1012-A

AKU skrutkovač
FDS 10101-A

AKU skrutkovač
FDS 1013-A

• 3,6 V / 1300 mAh Li-Ion batéria

• 3,6 V / 1300 mAh Li-Ion batéria

• 7,2 V / 1 300 mAh Li-Ion batéria

• krútiaci moment 4 Nm

• krútiaci moment 4 Nm

• krútiaci moment 10 Nm

• otočná rukoväť - 2 polohy

• otočná rukoväť - 2 polohy

• nastavenia krútiaceho momentu

• prepínač smeru otáčok

• prepínač smeru otáčok

• LED osvetlenie

• rýchloupínacia hlavica na 50 mm bity

• stupne krútiacich momentov

• LED indikácia nabíjania batérie

• 9 stupňov krútiacich momentov

• LED osvetlenie

• doba nabíjania 3-5 h

• LED osvetlenie

• LED indikácia nabíjania batérie

• hmotnosť 0,6 kg

• LED indikácia nabíjania batérie

• doba dobíjania 3-5 h

• plastový kufrík

• doba dobíjania 3-5 h

• hmotnosť 0,49 kg

• hmotnosť 0,49 kg

AKU náradie

• plastový kufrík

LI-ION
ION BATÉRIE-

LI-ION
ON BATÉRIE

bez pamäťového
ového efektu

bez pamäťového efektu

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia
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LI-ION BATÉRIE
bez pamäťového efektu

PRAKTICKÝ
UFRÍK
KUFRÍK
súčasťou balenia
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AKU 18V náradie
diu
Zaobstaranie, skladovanie a hľadanie batérií a nabíjačiek ku každému náradiu
zvlášť ušetrí rad AKU náradia Fieldmann ONE BATTERY FOR ALL s napäťovou triedou 18 V. Jedinou kompatibilnou batériou možno napájať ktorýkoľvek z ôsmich
rôznych typov náradia: akumulátorovú vŕtačku, vŕtacie kladivo, kotúčovú pílu, priamočiaru pílu, šabľovú pílu, uhlovú brúsku, multifunkčné náradia alebo LED svietidlo.
Batériu stačí jednoduchým pohybom vybrať a vložiť do iného náradia z rovnakej série.
Jednotlivé typy náradia bez batérie možno samostatne dokupovať podľa potreby postupne.
Značka Fieldmann prináša možnosť výberu z dvoch variantov batérie (18 V / 1,3 alebo 2 Ah). Tú možno zakúpiť v rámci štartovacieho setu s rýchlonabíjačkou, prípadne aj s AKU vŕtačkou, alebo samostatne. Po použití náradia sa batéria jednoducho
odloží do rýchlonabíjačky, ktorá akumulátor nabije na plnú kapacitu už približne počas hodiny. Batéria pomocou indikátora
so svetelnou signalizáciou priebežne informuje o stave nabíjania.
Výber náradia v rade ONE BATTERY FOR ALL svojimi funkciami plne pokrýva práce vykonávané v domácnosti, garáži, dielni
aj na záhrade.
Ľahká, praktická AKU vŕtačka z radu ONE BATTERY FOR ALL je vhodná aj pre náročnejšie skrutkovanie
a vŕtanie, disponuje totiž optimálnou výkonnosťou, možnosťou
osťou voľľ
by dvoch rýchlostí, príklepom aj vŕtanie bez príklepu. S jeho
eho poe vybamocou možno vŕtať aj tvrdšie materiály. AKU vŕtačka je
ožňuje
vená rýchloupínacím skľučovadlom s brzdou, ktoré umožňuje
rýchlu a jednoduchú výmenu vrtákov alebo skrutkovacích
cích
nástavcov jednou rukou. AKU vŕtačka umožňuje variabilné
lné
nastavenie sily doťahovania, čo zaistí správny odpor a ne
nedovolí strhnutie skrutky. Štandardom je zmena smeru, plynulá regulácia otáčok, prepäťová ochrana prístroja a inntegrované pracovné svietidlo, ktorá zlepšuje viditeľnosť
sť

AKU náradie

na vŕtané miesto.
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Batéria

Taška

Rýchlonabíjačka

LED svietidlo

Jej univerzálne použitiepre osem rôznych zariadení uľahčí prácu a čas
s nabíjaním.

Vhodná pre rôzne použitie nielen na náradie.

Nabije batériu do 100%
svojej kapacity počas
1-1,5 hodiny.

Veľký pomocník pri práci
v temných zákutiach,
skrinkách a pod.
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Ručné náradie
AKU vŕtačka - štartovací
tovací set
nabíjačka + batéria
atéria

FDUV 50100-A
0-A
n batéria
• 18 V / 1 300 mAh Li-Ion
a
• rýchlosť bez zaťaženia
n.
0-350 / 0-1 250 ot./ min.
m
• krútiaci moment 45 Nm
iacich
• 19 + 1 nastavenia krútiacich
momentov
• skľučovadlo 13 mm s brzdou
• príklep
pravo
• smer otáčok vľavo, vpravo
• rýchlonabíjačka 1-1,5 hod

AKU vŕtačka

AKU rotačné kladivo

AKU kotúčová píla

AKU priamočiara píla

FDUV 50101-0

FDUV 50201-0

FDUK 50301-0

FDUP 50401-0

• 18 V

• 18 V

• 18 V

• 18 V

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

• rýchlosť bez zaťaženia
0-900 ot./ min.

• rýchlosť bez zaťaženia
0-3 800 ot./ min.

• rýchlosť bez zaťaženia
0-2 400 ot./ min.

• krútiaci moment 45 Nm

• počet príklepov 0-4300 / min

• priemer kotúča 136 mm

• 19 + 1 nastavenia krútiacich
momentov

• sila úderu 0,9 J

• úkos 0-50 °

• maximálna hĺbka rezu
drevo 51 mm, kov 2 mm

• SDS skľučovadlo
• bez batérie

• hĺbka rezu 45 ° = 29 mm,
0 ° = 38 mm

• dĺžka ťahu 19 mm

• skľučovadlo 13 mm s brzdou

• bez batérie

• bez batérie

• príklep

• uhol rezu 0-45 °

• smer otáčok vľavo, vpravo

AKU náradie

• bez batérie

Fieldmann 2017
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Ručné náradie

AKU šabľová píla

AKU uhlová brúska

AKU multifunkčné náradie

AKU LED svietidlo

FDUO 50501-0

FDUB 50601-0

FDUB 50701-0

FDUL 50901-0

• 18 V

• 18 V

• 18 V

• 18 V

• počet rezov bez zaťaženia
0-2 800 ot./ min.

• rýchlosť bez zaťaženia
0-8 000 ot./ min.

• 6 rýchlostí

• led 3 W
• čas svietenia 450 min.

• bez batérie

• priemer kotúča 115 mm

• počet kmitov bez zaťaženia
4 000-18 000 ot.

• bočná rukoväť

• uhol oscilácie 1,4 °

• bez batérie

• bez batérie

• rýchloupínacie skľučovadlo

• svietivosť 300 luxov

• bez batérie

Rýchlonabíjačka
FDUZ 50000-0

AKU batéria 18 V
FDUZ 50001

AKU batéria 18 V
FDUZ 50002

Malá taška na náradie
FDUA 59010

Veľká taška na náradie
FDUA 59020

• napätie 230 V / 50 hz

• 18 V / 1 300 mAh

• 18 V / 2 000 mAh

• 1-3 ks náradia

• 3-6 ks náradia

• výstup: 21 V / 2,2 A

• Li-Ion

• Li-Ion

• veľkosť 35 x 21 x 25 cm

• variabilné prepážky

• doba nabitia 1 300 mAh
batéria 1-1,5 h

• veľkosť 51 x 24 x 20 cm

• pre modely batérií: FDUZ
50001,
FDUZ 50002

Sada príslušenstva
pre multifunkčné náradie

• 40 ks príslušenstva

FDUB 59701

• pílové listy (drevo, kov)

• pieskový papier
• špachtlové nože
• diamantové nože (keramika a pod.)
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Elektrické
ručné náradie
Elektrické ručné náradie Fieldmann je určené všetkým, ktorí hľadajú pre
prácu v dielni a okolí domu kvalitné a pritom cenovo dostupné vybavenie. Ponuka elektrického ručného náradia Fieldmann prechádza
každoročne inováciami. Náradie tejto značky však vždy vyniká dostatočnou silou motora, takže si poradí aj s tvrdšími
materiálmi, zároveň potom disponuje funkciami,
ktoré zákazník očakáva a víta. Ľahkú manipuláciu a komfortnú prácu zaisťujú ergonomické rukoväte a kompaktné tvary. Výhodou pri skladovaní
a prenášaní sú praktické kufríky.
Elektrická vŕtačka je oproti AKU verziám klasikou
s istotou vyššieho výkonu a neobmedzenej výdrže. Všetky elektrické vŕtačky sú vybavené funkciou príklepu. Rýchloupínacie skľučovadlo zaisťuje komfort pri výmene vrtákov bez použitia
náradia. Výhodou je možnosť nastavenia
otáčok, vďaka čomu je možné regulovať rýchlosť vŕtania. Ľahké a ľahko ovládateľné uhlové brúsky patria medzi univerzálnych pomocníkov pri rezaní
a brúsení kovových, keramických alebo porcelánových
materiálov s použitím príslušného kotúča. Kotúčová píla
zaistí dokonale čistý a presný rez, práca s ňou je pritom
pohodlná vďaka nízkej hmotnosti, ergonomickému dizajnu a jednoduchému ovládaniu. Dvojkotúčová píla pracuje na princípe dvoch pílových kotúčov rotujúcich v navzájom
opačnom smere. Výhodou je mimoriadna stabilita rezaného
materiálu. Ten nemá tendenciu nikam uhýbať či dokonca byť kotúčmi odhodený.
V dielni aj okolí domu sa bude hodiť aj ďalšie elektrické ručné náradie, ako pri-

Elektrické ručné náradie

amočiara píla, vibračná brúska, multifunkčné náradie či elektrický hoblík. Ich uplatnenie je
veľmi univerzálne.

Rýchloupínacie
skľučovadlo
Pohodlná manipulácia pri
častejšej výmene vrtákov
či bitov.

Skľučovadlo s upínacím kľúčom
Spoľahlivo poslúži najmä
pri vŕtaní do tvrdších
materiálov.
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Laserový ukazovateľ
Pomocou laserového
lúča je orientácia pri
rezaní oveľa ľahšia
aj napriek pilinami zakrytej narysovanej čiare
rezu.

Variabilita
multifunkčného
zariadenia

Nastavenie uhla
skosenia

Vzhľadom k veľkému
množstvu možných
nástavcov užívateľa neprekvapia úpravy rôznych
materiálov.

Zaručí vedenie požadovaného uhla rezu tak,
aby pripojovaný materiál
presne sadol hranou na
hranu.
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Ručné náradie

Príklepová vŕtačka

Príklepová vŕtačka

Príklepová vŕtačka

Príklepová vŕtačka

FDV 200851-E

FDV 2003-E

FDV 2004-E

FDV 2005-E

• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 230 V / 50 Hz

• príkon 850 W

• príkon 1 050 W

• príkon 500 W

• príkon 650 W

• rýchloupínacie skľučovadlo
do 13 mm

• 2 rýchlosti

• rýchloupínacie skľučovadlo
do 13 mm

• rýchloupínacie skľučovadlo
do 13 mm

• otáčky motora bez zaťaženia
0-3 000 ot./ min.

• otáčky motora 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

• deklarovaná úroveň hluku

• 100 dB (A)

• 100 dB (A)

• otáčky motora bez zaťaženia
0-3 000 ot./ min.

• otáčky motora bez zaťaženia
0-1 100 / 0-2 800 ot./ min.
• bočná ergonomická rukoväť

• bočná ergonomická rukoväť

• ukazovateľ dorazu

• medené vinutie motora

• medené vinutie motora

• komfortné ovládacie spínače

Obsah balenia:
vŕtačka, ergonomická
rukoväť, kufrík

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

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

Fieldmann 2017

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

Elektrické ručné náradie

súčasťou balenia
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Ručné náradie

Uhlová brúska

Uhlová brúska

Uhlová brúska

Kotúčová píla

Kotúčová píla

Dvojkotúčová píla

FDB 200651-E

FDB 201201-E

FDB 202201-E

FDK 200801-E

FDK 2002-E

FDK 2003-E

• napätie
230 V / 50 Hz

• napätie
230 V / 50 Hz

• napätie
230 V / 50 Hz

• napätie
230 V / 50 Hz

• napätie 230 V /
50 Hz

• napätie
230 V / 50 Hz

• príkon 650 W

• príkon 1 200 W

• príkon 2 200 W

• príkon 800 W

• príkon 1 300 W

• príkon 1 050 W

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

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

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

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

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

• otáčky motora
bez zaťaženia
5 500 ot./ min.

• bočná ergonomická
rukoväť

• bočná ergonomická
rukoväť nastaviteľná
do 3 polôh

• s bočnou rukoväťou
- do troch polôh

• bočná ergonomická
rukoväť

• bočná ergonomická
rukoväť

• bočná ergonomická
rukoväť

• priemer kotúča
230 mm

• priemer kotúča
140 mm

• priemer kotúča
185 mm

• priemer kotúča
125 mm

• medené vinutie
motora

• medené vinutie
motora

• medené vinutie
motora

• medené vinutie
motora

Obsah balenia:

Obsah balenia:

Obsah balenia:

Obsah balenia:

kotúčová píla,
pravouhlý držiak
vzdialenosti rezu,
1 ks rezného kotúča

kotúčová píla,
pravouhlý držiak
vzdialenosti rezu,
1 ks rezného kotúča

dvoukotoučová pila,
držadlo, kufřík

• priemer kotúča
125 mm
• medené vinutie
motora

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

• priemer kotúča
125 mm
• medené vinutie
motora

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

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

súčasťou balenia

súčasťou balenia

súčasťou balenia

Rezacie kotúče

Mazacie tyčinky

FDK 9003

FDK 9004

Sada kotúčov (A, B) pre
dvojkotúčovou pílu FDK
2003-E s veľkosťou 125 mm.
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brúska, ergonomická
rukoväť, 1 ks brúsneho kotúča

10 ks voskových mazacích
tyčiniek pre FDK 2003-E

Katalóg záhradnej techniky

Ručné náradie

Priamočiara píla

Vibračná brúska

Pásová brúska

Multifunkčné náradie

Elektrický hoblík

FDP 200711-E

FDB 2004-E

FDB 200951-E

FDB 2005-E

FDH 2001-E

• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 230 V / 50 Hz

• príkon 710 W

• príkon 150 W

• príkon 950 W

• príkon 300 W

• príkon 750 W

• otáčky motora bez
zaťaženia
0-2 800 ot./ min.

• otáčky naprázdno
11 000 ot./ min.

• rýchlosť brúsenia
120 - 380 ot./ min.

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

• otáčky naprázdno
16 500 ot.

• plocha brúsky
187 x 90 mm

• veľkosť pásu
76 x 533 mm

• premenné otáčky

• objem hobľovania
82 x 2 mm

Obsah balenia:

Obsah balenia:

• maximálna hĺbka rezu
80-100 mm
• medené vinutie motora
• rýchloupínacie skľučovadlo

brúska, návod, záručný
list, brúsny papier

• laserový ukazovateľ
smeru rezu

pásová brúska, návod,
záručný list

• rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.

Obsah balenia:
multifunkčné náradie,
návod, záručný list,
11 ks príslušenstva, kufrík

Obsah balenia:
hoblík, návod, záručný
list, kufrík

Obsah balenia:

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

súčasťou balenia

súčasťou balenia

súčasťou balenia

Sada príslušenstva
pre multifunkčné náradie
FDB 9002

Fieldmann 2017

40 ks príslušenstva, 6 ks E pílový list, trojuholníková rašpla, delta brúsenie, diamantový kotúč,
polkruhový kotúč na maltu, sedemipilový
kotúč, 27 ks brúsny papier, E škrabka, brúsna
huba

Elektrické ručné náradie

priamočiara píla, pravouhlý držiak vzdialenosti
rezu,
1 ks pílového listu, kufrík
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Ručné náradie

Gola sada
FDG 5000-32R
• 19x ½ "hlavica nástrčná: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Gola sada
FDG 5001-108R

Gola sada s náradím
FDG 5002-54R

• 18x ¼ "hlavica nástrčná s bitmy: 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

• 14x nástrčkové kľúče 3/8": 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm

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

• 2x skrutkovač SL 6x100 mm
a PH 6x 100 mm

• 1x ½ "račňa

• 8x ¼ "hlavica nástrčná predĺžená: 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

• 22x nástavce / držiak

• 6x ½ "hlavica nástrčná (12 pt):
10, 12, 14, 15, 17, 19 mm

• 5x ¼ "hlavica nástrčná: E4, E5, E6, E7, E8

• 2x ½ "hlavica na sviečky: 16, 21 mm
• 2x ½ "predĺženie: 125, 250 mm
• 1x ½ "kĺb

• 1x kufrík

• 2x ¼ "predĺženie: 50, 75 mm
• 1x ¼ "kĺb ráčnový

• 1x násada račne 3/8 "s poistkou

• 1x kliešte s dlhými čeľusťami 6 "
• 1x kliešte s posuvným kĺbom 10 "
• 1x diagonálne kliešte 6 "

• 1x ¼ "trhák

• 9x kľúč do vnútorného šesťhranu:
1,5-10 mm / držiak

• 1x ¼ "rukoväť skrutkovacia s vnútorným
štvorhranom

• 1x T-rukoväť pre nástrčkové kľúče 1/4 "

• 1x ¼ "račňa
• 17x ½ "hlavica nástrčná: 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

• 1x univerzálny kĺb 3/8 "
• 1x spojovací člen 1/4 "

• 5x ½ "hlavica nástrčná predĺžená: 14, 15,
17, 19, 22 mm
• 8x ½ "hlavica nástrčná: E10, E11, E12, E14,
E16, E18, E20, E24
• 2x ½ "predĺženie: 125, 250 mm
• 1x ½ "kĺb ráčnový
• 1x ½ "račňa
• 2x ½ "hlavica na sviečky: 16, 21 mm
• 3x kľúč imbus: 1.5, 2, 2.5 mm
• 1x adaptér 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

Katalóg záhradnej techniky

Ručné náradie

Gola sada s náradím
FDG 5003-65R
• 12x nástrčkové kľúče 1/4 ": 4,
4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 mm
• 11x nástrčkové kľúče 3/8 ": 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22,
24 mm
• 2x univerzálna 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 nadstavec 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

Gola sada s náradím
FDG 5005-85R

• 1x 8 "nastaviteľný kľúč

• kombinované kliešte

• 1x kliešte s dlhými čeľusťami 6 "

• 1x odlamovací nôž

• 12 ks bitov 25 mm

• 1x kliešte s posuvným
kĺbom 10 "

• 1x 6 "diagonálne kliešte

• 8 ks imbusových kľúčov
1,5 - 6 mm

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

• 1x 3m meracie pásmo

• 1x rukoväť pre nástrčkové kľúče
• 8x otvorený stranový kľúč: 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 22, 24, 27 mm
• 1x nôž 18 mm s 3 čepieľkami
• 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

• 2 ks skrutkovačov:
PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
• 1 ks násada na bity

• 9x 1/4 "hlavica: 5-13 mm

• 1 ks 3/8 "račňa

• 1x 1/4 "momentový kľúč

• 9 ks 3/8 "nadstavce: 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 19

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

• 1 ks kladivo 200 g
• 1 ks predlžovací nadstavec
3/8 "x 3"
• 1 ks 3/8 "univerzálny kĺb
• 2 ks 3/8 "nástrčná hlavica na
sviečky: 16, 21 mm

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

• 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

• 9x imbusových kľúčov:
1,5-10 mm

• 2x nástavec k nástrčkovému
kľúču 1/2 ": 5" a 10 "

• 1x kliešte s posuvným
kĺbom: 10 "

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

• 1x 6 "kombinované kliešte

• 2x rukoväť s račňou s naklápacou hlavou: 1/4 "a 1/2"

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

• 1x strihacie kliešte: 7 "

Gola sada s náradím
FDG 5007-39R

• 1x kombinované kliešte 7 "

• 1x kliešte s dlhými
čeľusťami: 6 "

• 1x diagonálne kliešte: 6 "

Gola sada s náradím
FDG 5006-60R

• 1x spojovací člen
• 6x hlboká nástrčka 1/4 ": 9, 10,
11, 12, 13 mm
• 1x nadstavec k nástrčkovému
kľúču 1/4 "3"
• 1x posuvná tyč 1/4 "
• 1x kladivo 300 g
• 20x bity x 25 mm s držiakom

CR-V

CR-V

CR-V

CR-V

65 ks

85 ks

60 ks

39 ks

Fieldmann 2017

Gola sady s náradím

• 2x priebojník (ostrý priebojník
a ploché dláto)
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Ručné náradie

Sada bitov so skrutkovačom

Sada bitov so skrutkovačom

Sada bitov so skrutkovačom

FDG 5004-79R

FDS 1007-11R

FDS 1010-58R

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

• skrutkovač

Bity 6 mm:

• kombinované kliešte

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

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

Bity 4 mm:

Multitool
FDM 5010

• skrutkovač plochý malý
• krížový skrutkovač
• pílka
• nôž veľký
• otvárač konzerv
• otvárač fliaš
• skrutkovač plochý stredný
• nôž malý
• pilník
• skrutkovač plochý veľký

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

• skrutkovač s račňou
• flexibilný nástavec

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

CR-V

CR-V

79 ks

11 ks

58 ks
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Ručné náradie

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

Sada bitov so skrutkovačom
FDS 1011-22R
Bity 6 mm:

Sada bitov so skrutkovačom
FDS 1005-65R
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 nástavcom

• skrutkovač s račňou

• flexibilný nástavec

• predlžovací nadstavec 50 mm

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,

• lupa

12.0, 13.0

CR-V

CR-V

CR-V

33 ks

22 ks

65 ks

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

Sada bitov so skrutkovačom
FDS 1009-41R
Bity 6 mm:
SL 3, 4, 5, 6, 7
PH 1, 2, 3
PZ 1, 2, 3
TX 10, 15, 20, 25

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

H 2, 3, 4, 5, 6

¼" hlavica nástrčná:
M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/32, 3/16,
7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32

CR-V

CR-V

67 ks

41 ks

Fieldmann 2017

Sada hobby nožov
FDN 1002-16R

16 ks

Gola sady s náradím

Sada bitov
FDS 9002-67R
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Ručné náradie

Sada skrutkovačov
FDS 5001-18R

Sada skrutkovačov
FDS 5003-18R

Sada skrutkovačov
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
• bity: SL 4, 5, 6; PH 1, 2, 3;
PZ 0, 1, 2, 3; T 20, 25, 30, 40;
• H 4, 5, 6

CR-V

CR-V

CR-V

18 ks

18 ks

37 ks

Sada skrutkovačov
FDS 1002-6R

Sada skrutkovačov
FDS 5005-10R

• 6 ks skrutkovačov plochých a krížových

• 5 ks skrutkovačov plochých

• držiak na stenu či nástenný panel

• 5 ks skrutkovačov krížových

Sada kľúčov
FDN 1010
• stranové kľúče s očkom
vyhnutým do uhla
• veľkosti: 6, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
• závesná plachta
s možnosťou zrolovania
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CR-V

CR-V

CR-V

6 ks

10 ks

12 ks
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Ručné náradie

Sada vrtákov
FDV 9005

Sada vrtákov
FDV 9007

• kliešte kombinované 150 mm

• sada vrtákov a bitov (23 ks)

• sada vrtákov Cobalt a bitov (23 ks)

• kliešte diagonálne 150 mm

• vrtáky do železa 2, 3, 4, 5, 6, 8

• vrtáky do železa 2, 3, 4, 5, 6, 8

• kliešte štípacie 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 hrotov
so skrutkovacou hlavou

• 6 ks skrutkovacích hrotov
so skrutkovacou hlavou

COBALT

Premium

23 ks

23 ks

Sada vrtákov
FDV 9004

Sada vrtákov
FDV 9006

Sada vrtákov
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 hrotov

• 6 ks skrutkovacích hrotov

• 6 ks skrutkovacích hrotov

12 ks

Premium
12 ks

Fieldmann 2017

COBALT
12 ks

Gola sady s náradím

Sada klieští
FDN 1020
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Univerzálne
vysávače
Nielen v obývacej izbe, ale aj v dielni, garáži či v aute máme radi upratané.
Na väčšie nečistoty v týchto priestoroch, lístia v odkvapoch či dokonca tekutiny, boli vyvinuté univerzálne vysávače schopné kombinovať suché a mokré vysávanie.
Univerzálne vysávače sú vybavené objemnou chrómovou nádobou na
tuhé nečistoty i vodu, ich bavlnený filter z pevných vlákien zachytí aj tie
najjemnejšie čiastočky. Filter je možné vyklepať, opláchnuť a po vysušení opäť použiť. Vysávače Fieldmann nepoužívajú sáčky na zber nečistôt,
čo je praktické. Nerezovú nádobu je možné ľahko vypláchnuť a netreba
sa obávať, že zabudnutý sáčok s vlhkým obsahom vo vysávači zhnije.
Pre vysávanie hladkých povrchov je podlahová hubica vybavená ke-

Univerzálne vysávače

fkami, alebo môžete zvoliť variantu kefy a stierky pre mokré vysávanie.
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Nádoba

Elektrická zásuvka

Hadica

Nádoba s dostatočným
objemom zachytí všetko,
čo prejde hadicou vysávača priamo do nádoby,
bez nutnosti použitia
vreciek, čo je zásadná výhoda obzvlášť pri mokrom
vysávaní.

Elektrická zásuvka slúži
k ľahšiemu pripojeniu
ďalšieho zariadenia.
Po jeho pripojení sa vysávač automaticky sám
zapne.

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

Kolieska
s podstavcom
Podstavec s kolieskami
umožňuje ľahký pohyb
vysávača po zemi.
V prípade, keď kolieska
nie sú potrebné, napríklad pri vysávaní schodísk, možno podstavec
ľahko odňať od nádoby.
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Vysávače

Vysávač na mokré a suché vysávanie

Vysávač na mokré a suché vysávanie

Vysávač na mokré a suché vysávanie

FDU 2003-E

FDU 2004-E

FDU 201450-E

• príkon 1 400 W

• príkon 1 400 W

• príkon: 1400 W

• pevný bavlnený filter

• zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W

• zásuvka na prídavné zariadenie do 2000 W

• kovová nádoba 30 l

• pevný bavlnený filter

• pevný bavlnený filter

• plastová hadica 1,5 m

• kovová nádoba 30 l

• kovová nádoba 50 l

• 2x plastová predlžovacia trubica 0,85 m

• plastová hadica 2,5 m

• plastová hadica 3 m

• podlahový nástavec

• hliníková predlžovacia trubica 0,77 m

• hliníková predlžovacia trubica 0,77 m

• zúžený nástavec

• podlahová hubica (hladké vysávanie alebo
s kefkami)

• podlahová hubica (hladké vysávanie alebo
s kefkami)

• podlahová hubica (kefa + stierka)

• podlahová hubica (kefa + stierka)

• hubica na čalúnenie

• hubica na čalúnenie

• zúžená hubica

• zúžená hubica

• guľatá kefka

Voliteľné príslušenstvo:
náhradný bavlnený filter

• guľata kefka

• guľata kefka

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:
náhradný bavlnený filter

Univerzálne vysávače

náhradný bavlnený filter

Fieldmann 2017
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Vysávače na popol
a suché vysávanie
Pre ľahké čistenie kachlí a krbov skonštruovala značka
Fieldmann viacúčelový vysávač na vysávanie popola
až do teploty 40 ° C. Vysávač na popol a suché vysávanie je okrem kovovej nádoby vybavený aj kovovou hadicou s hliníkovým nadstavcom. Samozrejmou súčasťou
je HEPA filter pre zachytenie najjemnejších čiastočiek,
ako sú popol alebo jemný prach, a ochranný kôš proti

Univerzálne vysávače

upchatiu väčšími predmetmi pri vysávaní.
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Kovová nádoba

Príslušenstvo

HEPA filter

Kolieska

Nádoba je svojou kapacitou optimálna pre vysatie
popola z krbu alebo pre
upratovanie automobilu či garáže, zároveň
nezaberie veľa miesta pri
uskladnení.

Variabilita príslušenstva
uľahčuje dosah pri vysávaní a upratovaní pomocou rôznych nástavcov
aj v ťažko prístupných
miestach.

Konštrukčná charakteristika materiálu HEPA filtra
zachytí aj najjemnejšie
čiastočky, ako je popol
alebo jemný prach.

Kolieska zaručia ľahkú
manipuláciu pri upratovaní, najmä garáže, bez
nutnosti vysávač prenášať. Pomerne jednoduchú demontáž koliesok
užívateľ ocení najmä pri
vysávanie kaskádovitého
terénu, akým je napríklad
schodisko.
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Vysávače

Vysávač na popol a suché vysávanie

Vysávač na popol a suché vysávanie

Vysávač na popol a suché vysávanie

FDU 2002-E

FDU 201001-E

FDU 200601-E

• príkon 1 200 W

• príkon 1 000 W

• napätie / kmitočet: 230 V / 50 Hz

• vysávanie popola do 40 ° C

• vysávanie popola do 40 ° C

• príkon 600 W

• HEPA filter

• bavlnený filter

• vysávanie popola do 40 ° C

• kovová nádoba 20 l

• kovová nádoba 20 l

• bavlnený filter

• kovová hadica 1 m

• kovová hadica 1 m

• kovová nádoba 11 l

• hliníková hubica 0,15 cm

• hliníková hubica 0,15 m

• kovová hadica 1 m

• kolieska

• hmotnosť 4 kg

• hliníková hubica 0,15 m

• prívodný kábel 4,3 m

• prívodný kábel 3 m

• hmotnosť 2,4 kg

• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

• prívodný kábel 3 m

Súčasťou balenia je FDU 9002:

Voliteľné príslušenstvo:

• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

• plastová hadica 1,5 m
• predlžovacie trubice 0,85 cm

náhradný bavlnený filter

Voliteľné príslušenstvo:
náhradný HEPA filter

• podlahová hubica
• zúžený nástavec
• otočná kefka

Voliteľné príslušenstvo:

Univerzálne vysávače

náhradný HEPA filter

Fieldmann 2017
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Vysokotlakové umývačky
Vysokotlakové umývačky sa stali pomocníkom všetkých,
ktorí majú radi poriadok. Výrazne totiž uľahčia a zároveň
urýchlia upratovanie záhrady, terasy aj okolia domu.
Mimoriadnu čistotu aj na ťažko prístupných miestach zaistia vysokotlakové umývačky aj u automobilov či motocyklov. Vysokotlakové umývačky Fieldmann sa dajú využívať aj na čistenie kovových i nekovových konštrukcií,
náradia a príslušenstva, skrátka všade tam, kde je potreba niečo dôkladne vyčistiť.
Vysokotlakové umývačky fungujú na princípe silného tlaku vody. Umývačky sú poháňané čerpadlom,
na ktorom je možné regulovať silu tlaku vody. Aktuálna ponuka vysokotlakových umývačiek zahŕňa prístroje
s atraktívnym dizajnom a veľmi dobrou kombináciou príkonu, maximálneho tlaku a prietoku. Stačí si len vybrať
typ podľa svojich preferencií.
Vysokotlakové umývačky sú ponúkané so striekacou pištoľou s nadstavcom a nastaviteľnou tryskou
alebo s trojcestnou tryskou. Výhodou je nádobka na šampón, vo variante integrované alebo
prípojné. Všetky vysokotlakové umývačky sú

Vysokotlakové umývačky

vybavené kolieskami pre ľahký transport.
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Kolieska

Rýchlospojka

Šampónovanie

Naviják na hadicu

Pri práci je nutné mať
vždy optimálne pohodlie.
Kolieska na vysokotlakových umývačkách Fieldmann zaručia maximálny
komfort pri manipuláciu
so strojom.

Ideálna pre rýchlu výmenu variabilnej trysky
s turbo tryskou. Výhodou
je ľahká manipulácia
aj s vlhkou dlaňou.

Súčasťou procesu kvalitného umývanie je zaručene
možnosť šampónovania.
To je u vysokotlakových
umývačiek Fieldmann
možné pomocou integrovanej či externej nádobky
na šampón. Následným
umytím prúdom vody z dýzy
je dosiahnutý požadovaný
efektu umývania.

Veľkou výhodou navijáka na hadicu je úspora
priestoru. Hadica zároveň
zostáva stále súčasťou
stroja, takže nemôže dôjsť
k jej možnej strate alebo
prípadnému mechanickému poškodeniu.
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Vysokotlaková umývačka

Vysokotlaková umývačka

Vysokotlaková umývačka

FDW 201201-E

FDW 2002-E

FDW 202001-E

• príkon 1 200 W

• príkon 1 500 W

• príkon: 2 000 W

• maximálny tlak 90 barov

• maximálny tlak 110 barov

• maximálny tlak: 160 barov

• maximálny prietok 330 l / h

• maximálny prietok 340 l / h

• maximálny prietok: 430 l / h

• prívodný kábel 5 m

• samonasávacia funkcia

• navijak na vysokotlakovú hadicu

• dĺžka vysokotlakovej hadice 3 m

• prívodný kábel 5 m

• vysokotlaková hadica: 7m

• striekacia pištoľ s nadstavcom a nastaviteľnou tryskou

• dĺžka vysokotlakovej hadice 5 m

• prívodný kábel: 5m

• striekacie pištole s trojcestnou tryskou

• variabilné tryska s rýchlospojkou

• kolieska

• prípojná nádobka na šampón

• turbo tryska s rýchlospojkou

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• rotačná kefa

• turbo tryska

• rotačná kefa

• integrovaná nádoba na šampónovanie

• vysokotlaková hadica 7 m

• držiak na pištoľ a trysku

Model

Príkon

Maximálny
tlak

Maximálny
prietok

Tryska

Tlaková
hadica

Funkcia
samonasávania

Kolieska

Prívodný kábel

FDW 201201-E

1 200 W

90 barov

330 l/hod

nastaviteľná

3m

nie

áno

5m

FDW 2002-E

1 500 W

110 barov

340 l/hod

trojcestná

5m

áno

áno

5m

FDW 202001-E

2 000 W

140 barov

430 l/hod

štvorcestná turbo

7m

áno

áno

5m

Fieldmann 2017

Vysokotlakové umývačky

Vodný program
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Záhradné hadice
Trávnik, kvety, stromy i zelenina potrebujú pravidelnú zálievku, ktorú
dažďové zrážky nemôžu v potrebnej miere zabezpečiť. Každý
záhradkár tak stojí pred úlohou vybrať vhodnú záhradnú hadicu.
Aj pri kúpe tak bežnej veci sa vždy oplatí dať prednosť kvalite
pred cenou. Záhradné hadice Fieldmann kombinujú dostatočnú
silu steny hadice, pravidelnosť jej textilného tlakového výpletu
a optimálny pracovný tlak.
Sortiment značky Fieldmann zahŕňa odolné záhradné hadice
a pevné prenosné navijaky, a to pre dĺžky hadíc 45 a 50 m. Pohodlné
navinutie hadice zaisťuje držiak s kľučkou a pevnými kolieskami
pre komfortný presun. Bubon navijaku je vyrobený z pevného
plastu, navyše odolného proti UV žiareniu. Samozrejmosťou
hadíc Fieldmann sú rôzne typy koncoviek aj rozprašovacia pištoľ
a konektory ku kohútiku s polcolovým alebo trojštvrťovým závitom.
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Vodný program

Navijak na záhradnú hadicu
FZH 1150

• navijak na hadicu 1/2 "do 45 m

• navijak na hadicu 1/2 "do 50 m

• 1/2 "

• 1/2 "

• hliníková rukoväť

• hliníková rukoväť

• dĺžka 30 m

• dĺžka 50 m

• odolný proti korózii

• odolný proti korózii

• 5 vrstiev

• 5 vrstiev

• ľahká konštrukcia

• ľahká konštrukcia

• pohodlné prenášanie

• pohodlné prenášanie

• prevádzková teplota: -5 ° C
až 65 ° C

• prevádzková teplota: -5 ° C
až 65 ° C

• úsporné skladovanie

• pojazdné kolieska

• prevádzkový tlak 10 barov

• prevádzkový tlak 10 barov

• jednoduchá montáž

• úsporné skladovanie

• tlak pri roztrhnutí: 30 barov

• tlak pri roztrhnutí: 30 barov

• jednoduchá montáž

• vnútorný priemer 12,5 mm

• vnútorný priemer 12,5 mm

• vonkajší priemer 18 mm

• vonkajší priemer 18 mm

Zavlažovacie pištole
FZH 9002

Variabilné
zavlažovacie pištole
FZH 9003

• zavlažovacie pištole 1/2 ", 13 mm, 8 pozíciíí

• kompatibilný s hadicou 1/2 ", 13 mm
• 3x koncovka
• 1x koncovka STOP
• adaptér 1/2 "a 3/4"
• variabilná zavlažovacia pištoľ

Fieldmann 2017

Záhradná hadica
FZH 9150

Záhradné hadice

Záhradná hadica
FZH 9130

Navijak na záhradnú hadicu
FZH 1145
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Teleskopické rebríky
Teleskopické rebríky Fieldmann majú minimálne požiadavky
na priestor pre uskladnenie. Vďaka unikátnemu teleskopickému systému rebrík vysúvate ťahom po jednotlivých priečkach,
proti samovoľnému zloženiu je naopak zabezpečený poistkami na oboch bočných stranách.
Teleskopický A-rebrík Fieldmann možno vďaka unikátnemu
kĺbu s bezpečnou aretáciou rozložiť do roviny a vytvoriť z nich
rebrík až s dvojnásobnou dĺžkou.
Špeciálna konštrukcia z pevnej zliatiny hliníka zaručuje vysokú stabilitu aj pri plnom rozložení A-rebríka / rebríka a do-

Teleskopické rebríky

voľuje maximálne zaťaženie 150 kg. Pritom sú pomerne ľahké
a teda ľahko prenosné.
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Unikátny systém

Sofistikované kĺby

Multifunkčnnosť

Príslušenstvo

Unikátny teleskopický
systém zaistí maximálnu
skladnosť teleskopických
rebríkov či rebríka na
uskladnenie alebo prevoz
v osobnom aute.

Sofistikovaný kĺb umožňuje premeniť A-rebrík na
rebrík alebo ich nastaviť
do inej variabilnej polohy.

Multifunkčné rebrík možno využiť ako lešenie pre
jednoduchý operačný
prístup do výšky okolo
3 m nielen v interiéri.

Plošiny z pevného kovu
zaručia dostatočný
komfort a bezpečnosť pri
práci na lešení z multifunkčného rebríka.

Katalóg záhradnej techniky

Teleskopické rebríky

Teleskopický rebrík

Teleskopický rebrík

Teleskopický rebrík

FZZ 4002

FZZ 4004

FZZ 4005

• unikátny teleskopický systém

• unikátny teleskopický systém

• unikátny teleskopický systém

• rozmery pri rozložení 320 × 48 × 8 cm

• rozmery pri rozložení 260 × 47 × 9 cm

• rozmery v zloženom stave 87 × 48 × 9 cm

• rozmery v zloženom stave 81 × 48 × 8 cm

• rozmery v zloženom stave 75 × 47 × 9 cm

• rozmery pri rozložení 380 × 48 × 9 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 29 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 29 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 29 cm

• sila hliníka 1,3-1,5 mm

• sila hliníka 1,3-1,5 mm

• sila hliníka 1,3-1,5 mm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálna dĺžka 3,2 m

• maximálna dĺžka 2,6 m

• maximálna dĺžka 3,8 m

• počet priečok 11

• počet priečok 9

• počet priečok 13

• hmotnosť iba 9,2 kg

• hmotnosť 7 kg

• hmotnosť 11 kg

Teleskopický rebrík
FZZ 4003

Teleskopický rebrík
FZZ 4006

Multifunkčný rebrík
FZZ 4007

Kovové dosky
FZZ 9007

• unikátny teleskopický systém

• unikátny teleskopický systém

• rebrík 360 cm

• kompatibilný s FZZ 4007

• rozmery v zloženom stave
87 × 67 × 15 cm

• rozmery v zloženom stave
90 × 49 × 18 cm

• A-rebrík 174 cm

• 2 ks

• lešenie 98 cm

• rozmer jednej: 85,5 x 32 cm

• vzdialenosť medzi
priečkami 29 cm

• vzdialenosť medzi
priečkami 29 cm

• výška priečok 28 cm

• rozmer druhej: 57,5 x 32 cm

• sila hliníka 1,3-1,5 mm

• sila hliníka 1,3-1,5 mm

• dĺžka stabilizátora 61,5 cm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• hmotnosť: 3 kg

• maximálna dĺžka
A-rebríka 1,6 m

• maximálna dĺžka
A-rebríka 2,2 m

• maximálna dĺžka rebríka 3,2 m

• maximálna dĺžka rebríka 4,4 m

• počet priečok 10

• počet priečok 14

• hmotnosť iba 11,5 kg

• hmotnosť 15 kg

Teleskopické rebríky

• hmotnosť 11 Kg

Fieldmann 2017
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Autopríslušenstvo
Autodoplnky sú už tradične neoddeliteľnou súčasťou sortimentu značky Fieldmann. Obľubu si
získali odolné škrabky, auto metly alebo skladacie lopatky na sneh. Novinkou je rozšírenie ponuky o bežné a často nevyhnutné príslušenstvo,
ako je nabíjačka akumulátora
mulátora a autobatérie, štartovacie káble,
e, hevery, laná,
kompresory, ale aj špecializované
cializované propných či nástendukty v podobe stropných
ných držiakov.
Kompresory Fieldmann
n nahustia pneumatiky osobných vozidiel a dodávok, vďaka prídavným adaptérom ponúkajú
núkajú aj hustenie lôpt,
matracov, bazénov alebo
ebo bicyklov. Kompresor s napájaním zo zásuvky
uvky automobilového
zapaľovača umožňuje
e potrebné komfortné
hustenie matracov či detského bazéna priamo pri vode.
Pohodlné uskladnenie bicyklov, automobilových strešných boxov alebo
lebo napríklad kajakov ponúknu stropné držiaky.
žiaky. Vďaka premyslenému mechanizmu možno aj ťažké prvky
ľahko zdvihnúť až k stropu
opu garáže, kde neprekážajú ďalšej činnosti.
sti. Pritom sú kedykoľľ
vek znova rýchlo k dispozícii.
ozícii.
Auto škrabky Fieldmann sú vyrobené z kvalitného mrazuvzdorného plastu
stu ABS. Vďaka zmäkčeným rukovätiam sú príjemné
emné do ruky. Predĺžené
rukoväte autosmetákov
v umožňujú odstraňovať z
auta sneh či ľad s patričným
čným odstupom, čím ľahe pred zašpinením. Autosko uchránime oblečenie

Autopríslušenstvo

meták s teleskopickou rukoväťou využijú aj vodiči
väčších vozidiel. Viacúčelovú
čelovú oceľovú skladaciu lopatku Fieldmann možno
o využiť aj ako motyčku, napríklad na záhrade na kyprenie záhonov.
onov.
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Merač tlaku

Redukcia

Štartovacie káble

Univerzálny zdvihák

Neodmysliteľne nepostrádateľný asistent pri
údržbe stavu nahustenia
pneumatík.

Univerzálny doplnok ku
kompresorom pre flexibilné nafúknutie rôznych
detských hračiek.

Ako veľký pomocník pri
ťažkostiach s naštartovaním vozidla z dôvodu
slabého akumulátora.

Ideálne riešenie pre maximálne využitie priestoru
nielen v garáži na uskladnenie bicykla, strešného
boxu na automobil či
kajaku.
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Autopríslušenstvo

Vzduchový kompresor
FDAK 201524-E

Vzduchový kompresor
FDAK 201550-E

Sada príslušenstva
ku kompresorom

FDAK 901501E

Vzduchový rázový uťahovák
FDAK 901511

• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 230 V / 50 Hz

• sada 6 kusov

• veľkosť 1/2 "

• príkon 1 500 W

• príkon 1500 W

• 7 000 ot./ min.

• menovitý výkon: 2850 ot./ min.

• menovitý výkon 2850 ot./ min.

• pištoľ na hustenie pneumatík
s tlakomerom

• objem nádoby 24 L

• objem nádoby 50 L

• ofukovacia pištoľ

• pracovný tlak 6,2 barov

• max. tlak 8 barov

• max. tlak 8 barov

• konektor hadice 1/4 "

• orientačný sací výkon
198L / min.

• orientačný sací výkon
198L / min.

• adaptér a ihly na nafukovanie
hračiek

• hmotnosť 25 kg

• hmotnosť 32 kg

Vzduchová brúska
FDAK 901521
• 20 000 ot./ min.
• prevádzkový tlak 6,2 barov
• sada 16 ks príslušenstva
• plastový kufrík

Vzduchový kompresor
FDAK 12011

• špirálová PU hadica

Hydraulický hever 2t

FDAH 2001

• krútiaci moment 312 Nm

• 10 ks nástrčkových hlavíc 1/2 "
• plastový kufrík

Hydraulický hever 2t
FDAH 2002

• zástrčka do 12 V zapaľovača
cigariet

• maximálne zaťaženie 2t

• maximálne zaťaženie 2 t

• rozmery 442 x 234 x 135 mm

• rozmery 556 x 234 x 140 mm

• merač tlaku v baroch
s presnosťou 0,1 baru

• minimálna výška zdvihu
135 mm

• minimálna výška zdvihu 89 mm

• priemer valca 30 mm

• maximálna výška zdvihu
330 mm

• napájací kábel 3 m
• 1m hadice so skrutkovacím
konektorom

• maximálna výška zdvihu
359 mm
• hmotnosť 14 kg

• hmotnosť 8,6 kg

• nepretržitú prevádzku až 15 min.
• čas nafúknutia bežnej pneumatiky
• až do 2,4 barov: 3 min.
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Autopríslušenstvo

Štartovacie káble
FDAS 120301

Štartovacie káble
FDAS 120601

Nabíjačka autobatérií
6V / 12V
FDAN 12001

Stropný držiak na bicykel

FDAD 6201

• napätie 12 V

• napätie 12 V

• napätie: 230 V / 50 Hz

• max. hmotnosť záťaže: 45 kg

• prúd 300 A

• prúd 600 A

• materiál meď

• materiál meď

• výstup: DC (jednosm.)
6/12 V, 2 A / 4 A

• izolácia z PVC

• izolácia z PVC

• univerzálne použitie: bicykel,
box na strechu auta, kajak,
apod.

• Ø 8 mm

• Ø 10 mm

• dĺžka 2,5 m

• dĺžka 3 m

• obal

• obal

• do objemu 2 000 cm3
benzínového motora

• do objemu 4 000 cm3
benzínového motora

Univerzálny stropný držiak
FDAD 6571

Autoškrabka
FZO 5011

• nabité, obrátenie polarity,
nadprúd, ochrana proti
prehriatiu
• použiteľná pre autá, motocykle, elektroáuta, autá-hračky, námorníkov, a pod.
s 6V / 12V (4-63 Ah) olovenou
(Lead Acid) batérií

Autosmeták
FZO 5012

• jednoduchá inštalácia
• pre stropy: až do 4 m
• úspora úložného priestoru

Teleskopický autosmeták
FZO 5013

• max. hmotnosť záťaže: 45 kg

• mrazuvzdorný plast ABS

• 2 v 1 zmeták a škrabka

• univerzálne použitie: bicykel,
box na strechu auta, kajak,
apod.

• zmäkčená rukoväť

• dĺžka 60 cm

• 3 v -1 zmeták, škrabka
a stierka

• dĺžka 31,5 cm

• hliníková rukoväť

• dĺžka 81-120 cm

• šírka 11,5 cm

• ABS škrabka

• hliníková rukoväť

• PVC štetina

• ABS škrabka

• jednoduchá inštalácia
• pre stropy: až do 4 m

• PVC štetina

• úspora úložného priestoru
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POĽSKO
ČESKO

MAĎARSKO

Servisná sieť
Stroje, ktoré vám predáme, vieme aj opraviť! V našej sieti, čítajúce 32 servisných centier,
vykonávame záručný i pozáručný servis a to vždy s použitím originálnych náhradných
dielov. Môžete tiež využiť ponuku preventívnych kontrol či posezónnych prehliadok
Viac informácií o najbližšom servisnom stredisku nájdete na webových stránkach
www.fieldmann.sk

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

Váš predajca:

