Katalóg 2018

všetko pre váš dom a záhradu
www.fieldmann.sk

Kvalita, design
a jedinečnosť,
to je Fieldmann!

Osem rokov je už možné na našom trhu zakúpiť
záhradnú techniku a
 náradie značky FIELDMANN
– rok čo rok jej obľuba stúpa, každú sezónu ju
v praxi vyskúšajú stovky ďalších nových zákazníkov.
Sortiment pomocníkov v starostlivosti o záhradu
a okolie domu, ale aj o byt, dielňu a garáž, ponúka
FIELDMANN za ceny prístupné takmer každému.

Obsah

V oblasti záhradnej techniky pre údržbu trávnikov,
stromov a kríkov, upratovania v dome i na záhrade,
ale aj v sortimente náradia a ďalšieho vybavenia
pre kutilov, tu všade nájdu zákazníci dostupné
modely

Záhrada

FIELDMANN v kvalitnom prevedení, ale aj prémiové
stroje vyššej kategórie, vždy s výborným pomerom
ceny a výkonu. Moderný dizajn, optimálne
parametre a kvalita sú pri značke FIELDMANN
dostupné za zmysluplné ceny.
Konštruktéri vo vývojových centrách sú si vedomí
významu svojej práce a prichádzajú s produktmi,
ktoré zákazníkom vyhovujú, uľahčujú a spríjemnia
im prácu. Aj preto je ovládanie všetkých strojov
FIELDMANN intuitívne a ľahké. Náradie vyniká
dostatočnou silou motora, takže si poradí aj
s tvrdšími materiálmi, a je vždy vybavené funkciami,
ktoré zákazník nielen očakáva, ale tiež víta.
Sortiment značky FIELDMANN a s ním aj katalóg,
ktorý držíte v rukách, je od tohto roku bohatší
o benzínové generátory, náradie ako je excentrická
a modelárska brúska, leštička, uťahovák alebo
nový aku skrutkovač, ale aj praktické drobnosti ako
skladací rudlík, výsuvný meter, ochrana čelného
skla automobilu alebo laserový merač vzdialenosti.
Nové modely nájdete na stránkach venovaných
grilovaniu, rovnako ako starostlivosti o trávnik,
kde Vám predstavíme nové elektrické, benzínové
aj strunové kosačky.
U noviniek, rovnako ako u súčasného sortimentu, sa
môžete spoľahnúť na kvalitu značky FIELDMANN.
Veríme, že aj v tomto roku Vás milo prekvapíme.
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Rotační
sekačky
Rotačné

kosačky

Kosačka na trávu je celkom iste najpoužívanejším
záhradným strojom. Bez nej si údržbu trávnika už
vôbec nedokážeme predstaviť. Rotačná kosačka,
ktorej názov je odvodený od vodorovne rotujúceho
noža, je potom doslova základným typom, vhodným
pre takmer všetky pozemky. Rotačná kosačka
zastrihne trávnik do dokonalej roviny a zároveň aj do
presnej výšky. Tú možno u kosačiek FIELDMANN ľahko
a rýchlo nastaviť do niekoľkých úrovní. Výhodou
niektorých modelov je centrálne nastavenie výšky
kosenia, kedy jednou páčkou ovládate všetky
kolieska súčasne.
Značka FIELDMANN prináša komfort pri kosení
trávnika prostredníctvom ponuky moderných
strojov. Ich prednosťou je kvalita materiálov aj
ich spracovanie, praktický moderný dizajn, ale
aj bezpečnostné prvky, komfortné ovládanie
a jednoduchá údržba.
Rotačné kosačky FIELDMANN sú vyladené do
detailov. Šasi všetkých strojov, laicky povedané
priestor, kde sa točí nôž, presahuje šírku koliesok,
takže trávu dosekáte naozaj až ku kraju, čo vám
ušetrí čas a prácu s úpravou okrajov trávnikov.
Ergonomicky
tvarované
rukoväte
kosačiek
FIELDMANN s možnosťou výškového nastavenia
a spínačom cez celú šírku rukoväte zvyšujú komfort
pri práci. O ľahké uskladnenie sa postará výškovo
nastaviteľná rukoväť, ktoré možno ľahko sklopiť
pomocou tzv. rýchloskrutiek.

Katalóg záhradnej techniky

Stačí si už len vybrať, či vám a vašej záhrade bude
vyhovovať skôr elektrický alebo naopak benzínový
stroj. Na menšie trávniky s plochou do 300 m2 stačí
elektrická kosačka, ktorá si trúfne aj na prudké svahy.
Elektrické stroje ponúknu tichú prevádzku a nižšiu
hmotnosť, predovšetkým ale nenáročnú údržbu.
Na rozdiel od benzínových kosačiek nepotrebujú
v podstate žiadny servis. Predpokladom je však
elektrická zásuvka v dosahu a stráženie prívodného
kábla.
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Pri stredne veľkých plochách sa oplatí aspoň
uvažovať o benzínovom stroji. Elektrická kosačka
vyhovuje, ak je elektrická zásuvka v dosahu a ste
ochotní využívať dlhé predlžovacie káble. Elektrickú
kosačku voľte v prípade, že trávnik nie je príliš členitý.
Záhony a kríky uprostred trávnika by totiž znamenali
náročnú manipuláciu s kosačkou, predlžovacie
káble by navyše mohli rastliny poškodiť. Členité
stredne veľké trávniky sú tak často domovom
menších benzínových strojov.
S ohľadom na nie príliš komfortnú manipuláciu
s veľmi dlhými káblami sú rozľahlé trávniky s plochou
nad 700 m2 už takmer doménou rotačných kosačiek
s benzínovým motorom. Benzínové kosačky si trúfnu aj
na hustejšie trávu. Výkonné motory je počuť o niečo
viac, ale vďaka pojazdu nemusíte stroj ťažko tlačiť,
ide sám, a tak nevadí ani vyššia hmotnosť. Benzínové
kosačky FIELDMANN majú optimálny výkon a široký
záber nožov. Pri kosení ponúknu absolútnu voľnosť,
nezávislosť na elektrickej zásuvke. Na druhú stranu
ale počítajte s náročnejšou údržbou.
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ELEKTRICKÉ
ROTAČNÉ KOSAČKY

Tichá prevádzka a minimálna údržba sú hlavnou výhodou
elektrických kosačiek FIELDMANN. S menšími, ľahkými
modelmi sa do kosenia pustia majitelia predzáhradiek
a menších rovinatých pozemkov, zatiaľ čo výkonnejšie stroje
prinesú komfort aj pri kosení väčších plôch aj v náročnejšom
teréne. Všetky elektrické kosačky FIELDMANN ponúknu
kvalitné kosenie, vrátane okrajov trávnika, kde vďaka
špeciálne tvarovanému šasi umožňujú kosenie plochy až
k stene alebo pozdľž plotov.
Väčšie modely disponujú širším záberom kosenia,
výkonnejším elektromotorom alebo funkciou centrálneho
nastavenia výšky kosenia až do 11 pozícií. Výškovo
nastaviteľná rukoväť sa prispôsobí doslova každému,
spínač cez celú šírku rukoväte umožňuje ľahké štartovanie
a vedenie stroja oboma rukami.
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Centrálne nastavenie
výšky kosenia
Výšku rukoväte možno
veľmi ľahko prispôsobiť
tak, aby vyhovovala
každému.

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

Koše s ukazovateľmi
zaplnenia

Nastavenie výšky
rukoväte

Plastové koše vybraných
modelov sú vybavené
ukazovateľmi zaplnenia,
ktoré vás včas upozornia,
že je kôš plný.

Výšku kosenia možno
nastaviť pre všetky kolieska
spoločne pohybom jedinej
páky.

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
• sklopná rukoväť pre ľahké skladovanie

• plastový kôš s ukazovateľom zaplnenia
s objemom 30 l

• plastový kôš s ukazovateľom zaplnenia
s objemom 30 l

• možnosť úplného odobratia rukoväte
stlačením jedného tlačidla

• možnosť sklopenia rukoväte

• možnosť nastavenia výšky rukoväte

• transportná rukoväť v ťažisku kosačky

• transportná rukoväť v ťažisku kosačky

• výborne vyvážená

• ľahké sklopenia pomocou rýchloupínacích
skrutiek

• doporučená plocha kosenia 250 m2

• minimálne nároky na údržbu a servis

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 32 cm

• výborne vyvážená

• doporučená plocha kosenia 350 m2

• doporučená plocha kosenia 500 m2

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• žací nôž 32 cm

• žací nôž 32 cm

Elektrické rotačné kosačky

Elektrické rotačné kosačky

Spoľahlivý je tiež zber pokosenej trávy, ktorú pojme
objemný plastový kôš (až 50 l) s ukazovateľom zaplnenia
a integrovaným jazykom. Ten presne zapadne do
odhadzového tunela a po vyprázdnení koša zostanú zvyšky
trávy na tomto jazyku, nie pod kosačkou, takže nemusíte
naozaj nič zhrabovať. Transportné madlo a sklopné rukoväte
uľahčujú prenášanie kosačky a kompaktné uloženie.

Starostlivosť o trávnik
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Starostlivosť o trávnik
Elektrická kosačka
FZR 2030-E

Starostlivosť o trávnik
Elektrická kosačka
FZR 2035-E

Elektrická kosačka
FZR 2040-E

Elektrická kosačka
FZR 2045-E

• príkon elektromotora 1 500 W

• príkon elektromotora 1 600 W

• príkon elektromotora 1 800 W

• príkon elektromotora 2 000 W

• záber kosenia 36 cm

• záber kosenia 38 cm

• záber kosenia 42 cm

• záber kosenia 42 cm

• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 5 pozícií

• centrálne nastavenie výšky kosenia – 5 pozícií

• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 11 pozícií

• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 6 pozícií

• plastový kôš s objemom 40 l

• výška kosenia 20 – 70 mm

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

• plastový kôš 50 l s ukazovateľom zaplnenia

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

• skladacia rukoväť pre jednoduché
skladovanie

• výškovo nastaviteľná rukoväť s možnosťou
úplného sklopenia

• výška kosenia 20 – 70 mm

• transportná rukoväť v ťažisku kosačky

• nenáročná na údržbu a servis

• nenáročná na údržbu a servis

• odporúčaná plocha kosenia 800 m2

• spínač cez celú rukoväť umožňuje
ovládanie oboma rukami

• skladacia rukoväť pre jednoduché
skladovanie

• odporúčaná plocha kosenia 700 m2

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 36 cm

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 38 cm

• výškovo nastaviteľná rukoväť s možnosťou
úplného sklopenia

• transportná rukoväť v ťažisku kosačky

• spínač cez celú rukoväť umožňuje
ovládanie oboma rukami

• odporúčaná plocha kosenia 900 m2

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• žací nôž 42 cm

• žací nôž 42 cm
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Novinka

Model

Príkon
motora

Záber

Materiál
šasi

Nastavenie
výšky kosenia

Výška
kosenia

Objem
koša

Sklopná
rukoväť

Hmotnosť

Doporučená
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

25 – 60 mm

30 l

áno

7,25 kg

350 m2

FZR 2025-E

1 300 W

32 cm

plast

3 pozície

25 – 60 mm

30 l

áno

7,25 kg

500 m2

FZR 2030-E

1 500 W

36 cm

plast

5 pozícii

25 – 60 mm

40 l

áno

11,5 kg

700 m2

FZR 2035-E

1 600 W

38 cm

plast

5 pozícii

20 – 70 mm

45 l

áno

14,2 kg

800 m2

FZR 2040-E

1 800 W

42 cm

plast

11 pozícii

25 – 85 mm

40 l

áno

16,4 kg

900 m2

FZR 2045-E

2 000 W

42 cm

plast

6 pozícii

20 – 70 mm

45 l

áno

13,8 kg

1 000 m2

Elektrické rotačné kosačky

Elektrické rotačné kosačky

Novinka
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BENZÍNOVÉ
ROTAČNÉ KOSAČKY

Bohatá ponuka benzínových rotačných kosačiek
FIELDMANN umožňuje majiteľom záhrad voľbu podľa
úrovne výbavy presne na mieru – od malých pomocníkov
bez pojazdu až po špičkové stroje s plynulou reguláciou
rýchlosti jazdy. Všetky modely sú účelne vybavené, niektoré
dokonca motorom Briggs & Stratton. Motory tejto svetovej
jednotky medzi výrobcami malých spaľovacích motorov sú
v USA vyrábané už dlhšie ako 100 rokov a sú známe vysokou
kvalitou. Automatický sýtič motora zaistí ľahký štart.
Užívatelia ocenia centrálne nastavenie výšky kosenia pri
všetkých ponúkaných benzínových kosačiek. Systém 4v1
umožňuje užívateľovi vybrať si, ako si praje naložiť s pokosenou
trávou. V základnom režime tráva putuje do objemného
koša (až 65 l). Po vybratí koša a uzatvorenie vyhadzovacieho
tunela mulčovacou záslepkou kosačka funguje v režime
mulčovanie. Tráva zostáva v priestore rotujúceho noža a je
posekaná na jemnú drť, ktorá voľne prepadne ku koreňom
trávnika, kde pôsobí ako prirodzené hnojivo. Treťou
možnosťou je kosačku s mulčovacou záslepkou osadiť
ešte krytom bočného vyhadzovania a kosiť tak v režime
s bočným vyhadzovaním trávy. Tráva je vyhadzovaná
vedľa kosačky, obsluha tak v pokosenej tráve nešliape.
Štvrtou je variant zadného odhodu, kedy tráva zostáva na
trávniku v riadku. Odolnosť kosačkám FIELDMANN prináša
tiež oceľové šasi. Mäkčené rukoväte benzínových kosačiek
FIELDMANN spoľahlivo tlmia vibrácie. Stroje disponujú
väčšími kolieskami, výborne tak prekonávajú nerovnosti
terénu, navyše sú kolesá uložené na guľôčkových ložiskách,
čo predlžuje ich životnosť a zlepšuje otáčania kolies.

Starostlivosť o trávnik
Benzínová kosačka
FZR 4003-BH

Benzínová kosačka
FZR 4005-BH

Benzínová kosačka
FZR 4008-B

• cenovo dostupná kosačka s plastovým
šasi bez pojazdu

• základný model benzínovej kosačky
s oceľovým šasi a vlastným pojazdom

• štvortaktný motor OHV s objemom 99 cm3

• štvortaktný motor OHV s objemom 99 cm3

• štvortaktný motor OHV s objemom 99 cm3

• záber kosenia 40 cm

• záber kosenia 40 cm

• záber kosenia 40 cm

• 3 pozície nastavenia výšky kosenia
– každé koleso samostatne

• látkový kôš s objemom 40 l

• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 7 pozícií

• cenovo dostupná kosačka s plastovým
šasi bez pojazdu

• látkový kôš s objemom 40 l

• 3 pozície nastavenia výšky kosenia
– každé koleso samostatne

• možnosť sklopenia rukoväte

• odporúčaná plocha kosenia 650 m2

• odporúčaná plocha kosenia 650 m2

• možnosť sklopenia rukoväte

• kolesá s guľôčkovými ložiskami

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• odporúčaná plocha kosenia 800 m2

• žací nôž 40 cm

• žací nôž 40 cm

• látkový kôš 45 l redukujúci priestupnosť
prachu
• možnosť sklopenia rukoväte

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 40 cm

Novinka

Novinka

Motory Briggs
& Stratton
Vo výbave vybraných kosačiek
FIELDMANN nájdete motory
renomovanej americkej
spoločnosti Briggs & Stratton.
Sú medzi nimi najmodernejšie
modely radu E-Series, motory
s ventilovým rozvodom
aj
automatický sýtič.
.

Nastavenie rukoväte

4-rýchlostný pojazd

Elektrický štart

Pri väčšine modelov kosačiek sa dá výškovo nastaviť
rukoväť a urobiť tak prácu
pohodlnú pre všetkých
členov rodiny.

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

Pohodlné startování
pomocí elektrického
startéru. Stačí pouze
otočit klíčkem.

Benzínové rotačné kosačky

Benzínové rotačné kosačky

Vybrané modely umožňujú nastavenie rýchlosti pojazdu
a prispôsobenie podmienkam kosenia, napríklad keď je
tráva prerastená, takže môžete ísť pomalšie, alebo proste
len pre svoje pohodlie – ak chcete rýchlosť kosačky
prispôsobiť rýchlosti svojej chôdze alebo napríklad časovým
možnostiam. Zmena rýchlosti jazdy nemá vplyv na otáčky
noža.

Pre kosačky
Fieldmann
odporúčame
oleje MOL.
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Starostlivosť o trávnik
Benzínová kosačka
FZR 4010-B

Starostlivosť o trávnik
Benzínová kosačka
FZR 4608-B

Benzínová kosačka
FZR 4611-B

Benzínová kosačka
FZR 4614-B

Benzínová kosačka
FZR 4616-B

Benzínová kosačka
FZR 4616-BES

• základný model benzínovej kosačky
s oceľovým šasi a vlastným pojazdom

• kosačka s vlastným pojazdom
a oceľovým šasi

• kosačka s vlastným pojazdom
a oceľovým šasi

• systém 4 v 1 – zber, bočné a zadné
vyhadzovanie, mulčovanie

• systém 4 v 1 – bočné a zadné vyhadzovanie,
mulčovanie a zber do koša

• systém 4 v 1 – bočné a zadné vyhadzovanie,
mulčovanie a zber do koša

• štvortaktný motor OHV s objemom 99 cm3

• štvortaktný motor 139 cm3
s ventilovým rozvodom OHV

• štvortaktný motor 139 cm3
s ventilovým rozvodom OHV

• štvortaktný motor OHV, 139 cm3

• štvortaktný motor OHV s objemom 139 cm3

• štvortaktný motor OHV s objemom 139 cm3

• záber kosenia 46 cm

• záber kosenia 46 cm

• záber kosenia 46 cm, oceľové šasi

• oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm

• oceľové šasi so záberom kosenia 46 cm

• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 5 pozícií v rozsahu 25 – 75 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 8 pozícií v rozsahu 25 – 70 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 5 pozícií

• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 8 pozícií v rozsahu 25 – 70 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia
v rozsahu 25 – 70 mm

• 50 l textilný kôš

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

• výška kosenia 25 – 75 mm

• delený kôš (plast/textil) 65 l

• delený kôš (plast/textil) 65 l

• delený kôš 60 l

• výškovo nastaviteľná rukoväť s mäkčeným
poťahom

• výškovo nastaviteľná rukoväť s mäkčeným
poťahom

• záber kosenia 40 cm
• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 7 pozícií
• látkový kôš 45 l redukujúci priestupnosť
prachu
• kolesá s guľôčkovými ložiskami
• možnosť sklopenia rukoväte
• odporúčaná plocha kosenia 800 m2

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 40 cm

• možnosť mulčovania – záslepka súčasťou
balenie
• sklopná rukoväť s mäkčeným poťahom
• kolesá s guľôčkovými ložiskami
• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

Voliteľné príslušenstvo:

• možnosť mulčovania – záslepka súčasťou
balenia
• sklopná rukoväť s mäkčeným poťahom
• kolesá s guľôčkovými ložiskami
• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m

Voliteľné príslušenstvo:

• žací nôž 46 cm

• žací nôž 46 cm
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• výškovo nastaviteľná rukoväť s možnosťou
úplného sklopenia

• držiak nápojov a drobností

• držiak nápojov a drobností

• mäkčený poťah rukoväte tlmiaci vibrácie

• kolesá s guľôčkovými ložiskami

• kolesá s guľôčkovými ložiskami

• panel s priehradkou na drobnosti

• predná rukoväť pre ľahšiu manipuláciu
pri čistení

• predná rukoväť pre ľahšiu manipuláciu
pri čistení

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• žací nôž 46 cm

• žací nôž 46 cm

• predná rukoväť pre ľahkú manipuláciu
pri čistení
• kolesá uložené na guľôčkových ložiskách
• hmotnosť 33 kg
• odporúčaná plocha kosenia 1000 m2

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 46 cm
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Novinka

Benzínové rotačné kosačky

Benzínové rotačné kosačky

Novinka
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Starostlivosť o trávnik
Benzínová kosačka
FZR 4618-BV

Starostlivosť o trávnik
Benzínová kosačka
FZR 4625-BV

Benzínová kosačka
FZR 5115-B

Benzínová kosačka
FZR 5125-BV
• inovovaný model FZR 5125 B

• Benzínová kosačka s variabilní rychlostí
pojezdu (4 rychlosti)

• Benzínová kosačka s variabilní rychlostí
pojezdu (4 rychlosti)

• kosačka so záberom kosenia 51 cm
a vlastným pojazdom

• motor o objemu 139 cm3 s ventilovým
rozvodem OHV

• motor Briggs & Stratton 500 E Series
OHV 140 cm3

• štvortaktný motor s objemom 200 cm3
s rozvodom OHV

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

• kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení
46 cm

• kvalitní ocelové šasi se záběrem sečení
46 cm

• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 8 pozícií

• automatický sýtič motora pre ľahký štart
záber kosenia 51 cm

• systém 4 v 1 – boční a zadní odhoz,
mulčování a sběr do koše

• systém 4 v 1 – boční a zadní odhoz,
mulčování a sběr do koše

• výška kosenia 25 – 70 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia
– 8 pozícií

• centrální nastavení výšky sečení – 8 pozic

• centrální nastavení výšky sečení – 8 pozic

• delený zberný kôš 65 l s ukazovateľom
zaplnenie

• dělený koš na posečenou trávu
o objemu 65 l

• dělený koš na posečenou trávu
o objemu 65 l

• rukoväť s priehradkou na drobnosti
a držiakom nápojov

• kola s kuličkovými ložisky

• kola s kuličkovými ložisky

• možnosť nastavenia výšky rukoväte

• přední madlo pro snazší manipulaci
při čištění

• přední rukojeť využitelná při čištění

• predná rukoväť pre ľahkú manipuláciu
pri čistení

• držák nápojů a drobností v panelu madla

• doporučená plocha sečení 1 400 m

• doporučená plocha sečení 1 200 m2

Voliteľné príslušenstvo:
• žací nôž 46 cm

• ergonomické zakončení ovládacích prvků

• systém 4 v 1 – bočné a zadné vyhadzovanie,
mulčovanie a zber do koša
• delený kôš s objemom 65 l
• poťah rukoväte pre tlmenie vibrácií
a predný ochranný nárazník
• odporúčaná plocha kosenia 2 000 m2

• kolesá s guľôčkovými ložiskami
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Voliteľné príslušenstvo:

• odporúčaná plocha kosenia 1 800 m2

Voliteľné príslušenstvo:

• žací nôž 51 cm

Voliteľné príslušenstvo:

• žací nôž 46 cm

• žací nôž 51 cm

Systém
4v1

Zaber

Počet pozícií
výšky kosenia

Objem
koša

Sklopná
rukoväť

Hmotnosť

2,0 kW

nie

40 cm

plast

centrálne

3 pozície

40 l

áno

19,0 kg

650 m2

OHV, 99 cm3

1,75 kW

nie

40 cm

plast

centrálne

3 pozície

40 l

áno

17,0 kg

650 m2

FZR 4008-B

OHV, 99 cm3

2,0 kW

nie

40 cm

oceľ

centrálne

7 pozícii

45 l

áno

25,5 kg

800 m2

FZR 4010-B

OHV, 99 cm3

1,75 kW

nie

40 cm

oceľ

centrálne

7 pozícii

45 l

áno

22,5 kg

800 m2

FZR 4608-B

OHV,139 cm3

3,0 kW

nie

46 cm

oceľ

centrálne

5 pozícii

50 l

áno

30,5 kg

1 000 m2

FZR 4611-B

OHV, 139 cm3

2,5 kW

nie

46 cm

oceľ

centrálne

8 pozícii

50 l

áno

28,0 kg

1 000 m2

FZR 4614-B

OHV,139 cm3

3,0 kW

áno

46 cm

oceľ

centrálne

8 pozícii

60 l

áno

33,0 kg

1 000 m2

FZR 4616-B

OHV, 139 cm3

2,5 kW

áno

46 cm

oceľ

centrálne

8 pozícii

65 l

áno

29,0 kg

1 000 m2

FZR 4616-BES

OHV, 139 cm3

2,5 kW

áno

46 cm

oceľ

centrálne

8 pozícii

65 l

áno

33,5 kg

1 000 m2

FZR 4618-BV

OHV, 139 cm3

2,5 kW

áno

46 cm

oceľ

centrálne

8 pozícii

65 l

áno

31,0 kg

1 200 m2

1,94 kW

áno

46 cm

oceľ

centrálne

8 pozícii

65 l

áno

27,0 kg

1 400 m2

OHV, 200 cm3

3,8 kW

áno

51 cm

oceľ

centrálne

8 pozícii

65 l

áno

33,0 kg

1 800 m2

Briggs & Stratton

2,51 kW

áno

51 cm

oceľ

centrálne

8 pozícii

65 l

áno

31,0 kg

2 000 m2

Model

motor

FZR 4003-BH

OHV, 99 cm3

FZR 4005-BH

FZR 4625-BV Briggs & Stratton
FZR 5115-B
FZR 5125-BV
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Výkon
motora

Materiál Nastavenie
šasi
výšky kosenia

Doporučená
plocha

Benzínové rotačné kosačky

Benzínové rotačné kosačky

Novinka
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Pravidelná vertikutácie je jedným zo základných krokov pri
údržbe trávnika. Aby bol trávnik krásny a zdravý, potrebuje
k svojmu rastu dostatok živín, vzduchu, vody a slnečného
svetla. Pri kosení sa však do trávnika dostávajú zvyšky
trávy a tvoria v ňom trávnu plsť, ktorá môže vytvoriť aj
niekoľko centimetrov silnú nepriepustnú vrstvu. Vlaha, živiny
a kyslík sa tak ku korienkom nedostanú. To spôsobuje plytké
zakorenenie jednotlivých rastlín, ktoré potom v suchšom
období zle prijímajú vlahu z pôdy a vysychajú. Na pohľad
trávnik žltne a slabne.

Vertikutátory

Vertikutácia, čiže vertikálne prerezanie trávnika, je jednou
zo základných regeneračných metód. Vertikutátory
FIELDMANN sú štandardne vybavené dvoma valcami.
Vertikutačný valec s nožmi prerezáva vodorovné
trávne odnože, čo podporuje rast koreňového systému
a tvorbu nových výhonkov. Trávnik hustne a regeneruje sa.
Prevzdušňovací valec s pružinami odstraňuje zvyšky rastlín
a trávnu plsť, čím podporí príjem živín, vzduchu a vlahy.
Výmena valcov je rýchla a jednoduchá.

Starostlivosť o trávnik
Elektrický vertikutátor
FZV 2004-E

Elektrický vertikutátor
FZV 4001-E

Elektrický vertikutátor
FZV 4005-E

Vretenová kosačka
FZR 1010

• elektrický vertikutátor vhodný
pre stredne veľké plochy

• robustný vertikutátor
s pevným plastovým šasi

• elektrický vertikutátor
určený pre väčšie plochy

• ideálny 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 hľbky práce
v 4 polohách podľa opotrebenia nožov či pružín

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

• nastavenie hľbky 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
s 16 pružinami

• prevzdušňovací valec
s 18 pružinami

• prevzdušňovací valec
s 22 pružinami

• kôš s objemom 40 l

• kôš s objemom 40 l

• výškovo nastaviteľná rukoväť

• 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
• sklopná rukoväť pre ľahké
skladovanie
• vydáva minimálny hluk
• odporúčaná plocha kosenia
150 m²

• odporúčaná pracovná plocha 1 200 m²

Prerezanie čiže vertikutácia sa odporúča vykonávať
2x ročne, na jar a na jeseň, najmä jarná obnova po zime
je dôležitá. Pri silno zaťažovaných trávnikoch vykonávajte
vertikutáciu aj viackrát v roku. Termín volíme vždy s ohľadom
na klimatické podmienky. Trávnatá plocha nesmie byť
podmáčaná, a aj príliš skorá jarná vertikutácia jej môže
uškodiť: Pri prerezaní dochádza k odhaleniu korienkov
rastlín, ktoré môžu poškodiť mrazy. Spravidla sa prvá
vertikutácia vykonáva na konci marca až v apríli, druhá
potom v septembri.
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Valec s nožmi

Valec s pružinami

Pri dodržaní správnej hľbky
vertikutácie nože jemne
narušujú 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.

Nože vretenovej
kosačky

Nastavenie hľbky
vertikutácie
V súvislosti s opotrebením
nožov môžete nastaviť polohu tak, aby hľbka vertikutácie bola vždy optimálna,
t.j. 2 – 3 mm.

Vertikutátory

Vertikutátory

Pred vertikutáciou nezabudnite trávnik pokosiť, po nej
je potom vhodné dosiať holé miesta, ktoré môžu týmto
procesom vzniknúť, trávnik pohnojiť a poriadne zaliať.
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Strunové kosačky,
vyžínače
a krovinorezy

Okraje trávnika pri stene či obrubníku alebo okolia stromov
a kríkov, prípadne prudký svah, to všetko sú miesta, ktorá najlepšie
upravíte pomocou strunovej kosačky, pretože s rotačnou
kosačkou sa tam nedostanete. Strunové kosačky sú ľahké
a tiché, ideálne pre menšie plochy – napríklad na dokončovacie
práce. Veľké plochy nevedia dokonale zarovnať, neumožňujú
zber pokosenej trávy, a navyše struna oproti nožom rotačnej
kosačky zanecháva rozštiepené konce listov.
Strunové kosačky FIELDMANN sú pre pohodlnú prácu vybavené
poloautomatickou vyžínacou hlavou – na odvíjanie dvojice
strún stačí dvakrát kliknúť žacou hlavou o zem. Žacia hlava
kosačky je vybavená vodítkom, ktoré zabraňuje nechcenému
pokoseniu okrasných rastlín. Pre prácu na väčších plochách
možno použiť podporné kolieska a maximalizovať pohodlie
obsluhy pri práci. Výhodou teleskopickej rukoväte je možnosť
prispôsobiť jej dľžku výške postavy. Nastaviť je možné tiež polohu
hornej rukoväti a pri vybraných modeloch aj uhol žacej hlavy.
Silnejším a výkonnejším súrodencom strunových kosačiek sú
elektrické vyžínače. Pokosíte s nimi miesta, ktoré sú pre rotačné
kosačky neprístupné, a vďaka vyššiemu výkonu, než majú
strunové kosačky, si poradia aj v náročnejších podmienkach
či na väčších plochách zarastených náletovými drevinami.
Hodí sa na všetky dočisťovacie práce, ako je kosenie trávnych
porastov pod plotmi, pri cestách alebo obsekávání obrubových
zábran pri záhonoch. Elektrický vyžínač FIELDMANN FZS 2050-E
je dokonca vybavený aj oceľovým trojzubcom, ktorý je
zvyčajne súčasťou výbavy až silnejších krovinorezov.

Nastavenie uhla hlavy
kosačky
Uhol žacej hlavy strunovej
kosačky je možné nastaviť,
a udržiavať tak aj horšie
dostupné
miesta.

Delená hriadeľ

Strunová hlava

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

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

Vodítko proti nechcenému pokoseniu rastlín
Vodítko vymedzuje oblasť
dosahu struny a zabraňuje
tak nechcenému pokoseniu
okrasných rastlín v záhonoch

Akumulátorová
strunová kosačka
FZS 1002-A

Elektrická
strunová kosačka
FZS 2000-E

Elektrická
strunová kosačka
FZS 2305-E

Elektrická
strunová kosačka
FZS 2001-E

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

• príkon elektromotora 250 W

• príkon elektromotora 350 W

• príkon elektromotora 350 W

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

• záber kosenia 20 cm

• záber kosenia 25 cm

• záber kosenia 26 cm

• poloautomatická strunová
hlava

• nastaviteľná rukoväť

• poloautomatická strunová
hlava

• batériu je možné použiť
aj v ďalších vybraných AKU
produktoch Fieldmann
• teleskopická rukoväť umožňuje
optimálne nastavenie pre
každého

• nastaviteľná rukoväť
• hmotnosť 1,2 kg

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

• hmotnosť 1,5 kg

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

• teleskopická rukoväť
• hmotnosť 2,6 kg

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

• poloautomatická strunová
hlava s možnosťou nastavenia
uhla

• 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
• náhradná struna 60 m/1,4 mm

Novinka

Strunové kosačky,
vyžínače a krovinorezy

Strunové kosačky,
vyžínače a krovinorezy

Krovinorezy sú vďaka spôsobu kosenia tiež niekedy nazývané
motorovými kosami. Primárne sú určené na kosenie vysokej
prerastenej trávy, rozsiahlejších zaburinených plôch a možno
s nimi likvidovať aj drobné dreviny a nálety. Benzínové
krovinorezy FIELDMANN sú vybavené ako strunovou hlavou, tak
oceľovým trojzubcom, takže sa hodí pre kosenie prerastenej
trávy, ale aj na udržiavanie rozsiahlejších plôch, ktoré sú
zarastené náletovými drevinami, prípadne silne zaburinené.
Dvojtaktné motory krovinorezov FIELDMANN ponúkajú vysoký
výkon, ale zároveň sú ľahké. Dvojité rukoväte (nazývané
z angličtiny aj ako typ „bike“) pripomínajúce riadidlá na bicykli
zaisťujú komfortnú manipuláciu aj pre začiatočníkov. Ramenný
popruh pomôže rozložiť váhu krovinorezu na celé telo, a nie len
do rúk, čím vám uľahčí najmä pri dlhšej práci.

Starostlivosť o trávnik

LI-ION BATERIE

bez paměťového efektu
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Starostlivosť o trávnik

Starostlivosť o trávnik

Elektrická strunová kosačka
FZS 2002-E

Elektrická strunová kosačka
FZS 2505-E

Elektrická strunová kosačka
FZS 2050-E

Benzínový krovinorez
FZS 3003-B

• model s výkonnejším motorom
s príkonom 500 W

• model s výkonnejším motorom
s príkonom 550 W

• výkonný elektromotor s príkonom 1 400 W

• záber kosenia 30 cm s možnosťou
nastavenie uhlu strunovej hlavy

• záber kosenia 30 cm s možnosťou
nastavenie uhla strunovej hlavy

• záber kosenia 42 cm

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

• poloautomatická strunová hlava

• záber kosenia 42 cm

• teleskopická rukoväť 92 – 114 cm

• teleskopická rukoväť 105 – 125 cm

• oceľový trojzubec

• strunová vyžínacia hlava s poloautomatickým
posunom struny

• podporné kolieska

• nastaviteľná rukoväť

• ochranné vodítko proti pokoseniu
okrasných rastlín

• hmotnosť 2,3 kg

• delená hriadeľ pre lepšie skladovanie
a transport

• náhradná struna 60 m/1,4 mm

• náhradná struna 4 m/1,4 mm

• dvojtaktný motor s objemom 32,5 cm3
s výkonom 1,15 kW
• záber kosenia 42 cm

• záber kosenia 42 cm

• poloautomatická strunová hlava

• nová, robustná strunová hlava
s poloautomatickým posunom struny

• oceľový trojzubec na kosenie odolných
rastlín
• ergonomicky tvarovaná dvojitá rukoväť

• hmotnosť 6 kg

• hmotnosť 6,6 kg

• hmotnosť 5,8 kg

• delená hriadeľ pre jednoduché
skladovanie a transport

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradná struna 2,4 mm/15 m

• hmotnosť 6,6 kg

• náhradná struna 2,4 mm/15 m

• náhradná struna 2,4 mm/60 m

• náhradná struna 2,4 mm/60 m

• oceľový trojzubec

• oceľový trojzubec

• náhradná struna 2,4 mm/15 m

• strunová hlava Twist & Go – ľahké
doplnenie novej struny

• strunová hlava Twist & Go – ľahké
doplnenie novej struny

• náhradná struna 2,4 mm/60 m
• oceľový trojzubec

• pracovné rukavice

• pracovné rukavice

• strunová hlava Twist & Go – ľahké
doplnenie novej struny

• oceľový trojzubec

• náhradná struna 60 m/1,4 mm

• dvojtaktný motor s objemom 27,2 cm
s výkonom 0,8 kW

3

• dvojitá nastaviteľná rukoväť a popruh

• náhradná struna 60 m/1,6 mm

• náhradná struna 15 m/1,4 mm

• ľahký a ľahko ovládateľný krovinorez

• oceľový nôž na kosenie odolnejších rastlín

• ramenný popruh v balení

• náhradná struna 15 m/1,4 mm

Voliteľné príslušenstvo:

Benzínový krovinorez
FZS 3020-B

• ergonomicky tvarovaná dvojitá rukoväť

• výškovo nastaviteľná rukoväť

Voliteľné príslušenstvo:

• hmotnosť 2,4 kg

• oceľový trojzubec na kosenie odolnejších
rastlín – súčasť balenia

Benzínový krovinorez
FZS 3005-B

• ramenný popruh

Voliteľné príslušenstvo:

• pracovné rukavice
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Novinka

Záber
kosenia

Priemer
struny

Nastavenie
uhla hlavy

Teleskopická
rukoväť

Podporné
kolieska

Ochranné
vodítko

Hmotnosť

-

23 cm

1,4 mm

áno

áno

áno

áno

2,25 kg

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

ano

nie

nie

2,6 kg

FZS 2305-E

elektromotor

350 W

25 cm

1,4 mm

nie

nie

nie

nie

1,5kg

FZS 2002-E

elektromotor

500 W

30 cm

1,4 mm

áno

áno

áno

áno

2,4 kg

FZS 2505-E

elektromotor

550 W

30 cm

1,4 mm

áno

áno

nie

áno

2,3kg

FZS 2050-E

elektromotor

1 400 W

42 cm

1,6 mm

nie

nie

nie

nie

6,0 kg

Model

Typ motora

FZS 1002-A

AKU

FZS 2000-E

Príkon

Strunové kosačky,
vyžínače a krovinorezy

Strunové kosačky,
vyžínače a krovinorezy

Novinka

21

Starostlivosť o trávnik

Starostlivosť o trávnik

Benzínový krovinorez
FZS 4003-B

Benzínový krovinorez
FZS 5003-B

• výkonný krovinorez určený do náročných
podmienok

• výkonný krovinorez určený do náročných
podmienok

• náhradné struny

• vhodný pre likvidáciu náletových drevín

• vhodný pre likvidáciu náletových drevín

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

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

• strunová hlava Twist & Go

• ergonomicky tvarovaná dvojitá rukoväť

• ergonomicky tvarovaná dvojitá rukoväť

• strunová hlava a oceľový trojzubec
súčasťou balenia

• strunová hlava a oceľový trojzubec

• objemná palivová nádrž pre prácu bez
prerušenia
• hmotnosť 7,5 kg

Voliteľné príslušenstvo

• oceľový trojzubec
• popruh ku krovinorezom FZS 9052

• objemná palivová nádrž pre prácu bez
prerušenie
• hmotnosť 6,6 kg

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradná struna 2,4 mm/15 m

• náhradná struna 2,4 mm/15 m

• náhradná struna 2,4 mm/60 m

• náhradná struna 2,4 mm/60 m

• oceľový trojzubec

• oceľový trojzubec

• strunová hlava Twist & Go – ľahké
doplnenie novej struny

• strunová hlava Twist & Go – ľahké
doplnenie novej struny

• pracovné rukavice

• pracovné rukavice

Strunové kosačky,
vyžínače a krovinorezy

Novinka
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Výkon
motora

Záber
kosenia

Strunová hlava

Priemer
struny

Oceľový
trojzubec

Dvojitá
rukoväť

25,4 cm3

0,70 kW

42 cm

poloautomatická

2,4 mm

áno

áno

6,6 kg

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

FZS 5003-B

2-taktný

52,0 cm3

1,60 kW

42 cm

poloautomatická

2,4 mm

áno

áno

6,6 kg

Model

Typ motora

Objem motora

FZS 3003-B

2-taktný

FZS 3005-B

Hmotnosť
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Pri voľbe píly zvážte množstvo dreva, ktoré s ňou chcete
pripravovať – ak je to viac ako 5 m3 ročne alebo plánujete
pílu používať priamo v lese, vyberte si benzínovú. Postačí vám
píla s objemom motora 45-50 cm3. Jej prednosťou je dostatočne veľký výkon, a navyše nebudete limitovaní elektrickým
káblom. Na druhú stranu musíte počítať s náročnejšou údržbou
a obsluhou, ako je miešanie paliva či dodržanie správneho
postupu pri štartovaní.

REŤAZOVÉ PÍLY

Čo by mala taká benzínová píla mať, je balónik pre nástrek
paliva do karburátora, tzv. Primer, ktorý umožňuje ľahšie
štarty. Ak sa chystáte rezať aj v mraze, mala by byť píla
vybavená možnosťou prepnúť na zimný režim. Samozrejmosťou
sú potom bezpečnostné prvky, ako je zubové opierka zamedzujúca spätnému rázu, bezpečnostná brzda reťaze či protišmyková horná rukoväť. Vzhľadom k pravidelnému čisteniu by mal
byť ľahko prístupný vzduchový filter.
Ak budete používať pílu výhradne na záhrade a na vykurovaciu sezónu narežete do 5 m3 dreva, môžete siahnuť po píle
elektrickej. Jej výhodou je jednoduchšie údržba a ovládanie
a väčšinou má aj nižšiu hmotnosť. Obmedzenie prívodným
káblom vás na záhrade trápiť nebude, istou nevýhodou však
bude spravidla nižší výkon. Elektrická píla by mala mať schopnosť
tzv. Soft štartu, kedy sa reťaz dostáva do maximálnych otáčok
postupne, čo zabraňuje jednak neočakávanému spätnému
rázu pri započatí rezania a tiež prípadnému vypadávaniu elektrických poistiek u píl s vyšším príkonom. Ďalšími bezpečnostnými
prvkami sú obdobne brzda reťaze, ktorá po uvoľnení hlavného
spínača pri prerušení práce okamžite zastaví reťaz píly, zubová
opierka zamedzujúca spätnému rázu a protišmyková úprava
hornej rukoväte.

Starostlivosť o kríky a stromy
Benzínová reťazová píla
FZR 4216-B

Benzínová reťazová píla
FZP 4516-B

Benzínová reťazová píla
FZP 5016-B

• dvojtaktný motor s objemom 45 cm3

• dvojtaktný motor s objemom 45 cm3

• dvojtaktný motor s objemom 50,4 cm3

• lišta Fieldmann dľžky 40 cm

• lišta Oregon dľžky 40 cm

• lišta Oregon dľžky 40 cm

• bezpečnostná brzda reťaze

• reťaz Oregon

• reťaz Oregon

• systém štartovania C.D.I.

• bezpečnostná brzda reťaze

• japonský karburátor Walbro

• kalibrovaná nádoba pre správne
namiešanie palivovej zmesi

• systém štartovania C.D.I.

• bezpečnostná brzda reťaze

• kalibrovaná nádoba pre správne
namiešanie palivovej zmesi

• nastaviteľné automatické mazanie reťaze

• hmotnosť 5,1 kg

• kalibrovaná nádoba pre správne
namiešanie palivovej zmesi

• hmotnosť 5,1 kg

Voliteľné príslušenstvo:

• hmotnosť 5,75 kg

• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz

Voliteľné príslušenstvo:

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

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

Voliteľné príslušenstvo:

• olej pre stratové mazanie

• Oregon: lišta 35 a 40 cm a reťaz

• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz

• olej pre dvojtaktné motory

• olej pre stratové mazanie

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

• pracovné rukavice

• olej pre dvojtaktné motory

• olej pre stratové mazanie

• pracovné rukavice

• olej pre dvojtaktné motory
• pracovné rukavice

Elektrická reťazová píla
FZP 2000-E

Elektrická reťazová píla
FZP 2005-E

Elektrická reťazová píla
FZP 2020-E

• príkon elektromotora 1 800 W

• príkon elektromotora 2 000 W

• príkon elektromotora 2 400 W

• lišta Fieldmann s dľžkou 35 cm

• lišta s dľžkou 40 cm

• lišta a reťaz Oregon s dľžkou 40 cm

• bezpečnostná brzda reťaze

• systém rýchleho napínanie reťaze

• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti

• bezpečnostná brzda reťaze

• výborné vyváženie vďaka unikátnej
konštrukcii

• vizuálna kontrola stavu oleja

• pogumovaná protišmyková rukoväť

• automatická olejová pumpa

• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti

• hmotnosť 5,0 kg s lištou a reťazou

• automatická olejová pumpa

• systém rýchleho napínanie reťaze
• bezpečnostná brzda reťaze
• pogumovaná protišmyková rukoväť

• hmotnosť 5,5 kg s lištou a reťazou

• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti

• náhradná lišta 35 cm

Voliteľné príslušenstvo:

• hmotnosť 5,0 kg s lištou a reťazou

• náhradná reťaz

• Fieldmann: lišta 35 cm a reťaz

• olej pre stratové mazanie

• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz

• pracovné rukavice

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

Voliteľné príslušenstvo:

• automatická olejová pumpa

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

• olej pre stratové mazanie

• olej pre stratové mazanie

Bezpečnostná brzda

Napínanie reťaze

Príslušenstvo

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 dľžok.
To tiež platí aj pre reťaze.

Pre mazanie reťazí píl
a prípravu palivovej
zmesi odporúčame
oleje MOL.
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• pracovné rukavice

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

Model

Objem motora/prikon

Délka lišty

Bezpečnostná
brzda

Bezpečnostná
spojka

Automatické
mazánie reťazů

Regulácia
mazánie reťazů

Hmotnosť

FZP 4216-B

45 cm3/1 600 W

40 cm

áno

áno

áno

áno

5,1 kg

FZP 4516-B

45 cm3/1 700 W

40 cm

áno

áno

áno

áno

5,1 kg

FZP 5016-B

50,4 cm3/2 000 W

40 cm

áno

áno

áno

áno

5,75 kg

FZP 2000-E

1 800 W

35 cm

áno

áno

áno

áno

5,0 kg

FZP 2005-E

2 000 W

40 cm

áno

áno

áno

áno

5,5 kg

FZP 2020-E

2 400 W

40 cm

áno

áno

áno

áno

5,0 kg

Reazové píly

Reazové píly

• pracovné rukavice
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Živé ploty i samostatné kríky sú súčasťou väčšiny záhrad. Pár
kríkov zvládnu upraviť takmer akékoľvek nožnice, ale tridsať
metrov dlhý živý plot, vysoký napríklad 1,5 metra, už pochopiteľne vyžaduje zodpovedajúcu techniku. Plotostrihy čiže
nožnice na živý plot, slúžia na zastrihávanie a tvarovanie živých
plotov a okrasných drevín. Sú praktickým pomocníkom, ktorý
výrazne zlepší kvalitu úpravy záhrady a ušetrí tiež veľa času.

NOŽNICE
NA ŽIVÝ PLOT

Práca s elektrickými alebo benzínovými nožnicami na živý plot
je jednoduchšia, rýchlejšia, pohodlnejšia, ale aj presnejšia ako
s nožnicami ručnými. Nízka hmotnosť, výborná ovládateľnosť
a tichá prevádzka sú najväčšou výhodou elektrických
plotostrihov FIELDMANN. Bez väčšej námahy s nimi môžu ľahko
pracovať aj ženy alebo seniori. Musia sa však zmieriť s nutnosťou
elektrickej zásuvky v dosahu a manipuláciou s prívodným káblom.
Všeobecne je elektrický plotostrih vhodnejší pre občasné
strihanie skôr tenších konárov z mäkkého dreva.

Starostlivosť o kríky a stromy
Elektrické nožnice
na živý plot
FZN 2000-E

Elektrické nožnice
na živý plot
FZN 2001-E

• základný model s príkonom
520 W

• príkon elektromotora 500 W

• dľžka lišty 40 cm

• bezpečnostný obojručný
spínač motora

• bezpečnostný obojručný
spínač motora
• bezpečnostná brzda
• úprava konárov do priemeru
16 mm
• ochranný kryt lišty

• dľžka lišty 46 cm

• bezpečnostná brzda
• ochranný kryt lišty
• úprava konárov do priemeru
16 mm
• hmotnosť 2,75 kg

• hmotnosť 2,25 kg

Elektrické nožnice
na živý plot
FZN 2002-E

Benzínové nožnice
na živý plot
FZN 4002-B

• nožnice s možnosťou
nastavenia

• dvojtaktný motor s objemom
22,5 cm3

• polohy rukoväte

• dľžka lišty 51 cm

• 8 pozícií nastavenia uhla
strihu

• maximálny priemer strihu
22 mm

• 3 horizontálne pozície
nastavenia rukoväte

• nastaviteľná rukoväť pre
vertikálny strih

• príkon 550 W

• systém bezpečnostných spínačov, ochranný predný štít

• dľžka lišty 51 cm
• úprava konárov do priemeru
16 mm
• bezpečnostná brzda

• kryt lišty pre bezpečné
skladovanie
• hmotnosť 5,20 kg

• hmotnosť 3,40 kg

Tam, kde nie je v dosahu elektrická energia, sú pre údržbu
veľkých živých plotov určite najlepšou voľbou nožnice poháňané benzínovým motorom. Tieto plotostrihy si ľahko poradia aj
so silnými vetvami živých plotov. Benzínové nožnice FIELDMANN
vynikajúdlhou životnosťou a vysokou odolnosťou. Určitou nevýhodou je potreba náročnejšej údržby, ako je tomu pri elektrických modeloch.
Otočné nožnice na živý plot umožňujú nastavenie uhlu strihu,
od roviny až po „ohnutie“ noža do takmer pravého uhla,
rôznepolohy nastavenia má aj rukoväť. Tieto funkcie využijete
najmä pri údržbe a tvarovaní miest s horšou dostupnosťou, pre
pohodlný strih zvislých i horizontálnych plôch plotov a tvarovanie okrasných kríkov. Teleskopické modely výrazne uľahčí 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 2
Nastavenie uhla strihu
Vybrané modely umožňujú
nastavenie uhlu lišty ako
v horizontálnej, tak vo vertikálnej polohe. Túto funkciu
využijete predovšetkým pri
tvarovaní či údržbe horšie
prístupných miest.

Rozmanité využitie

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

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

Zaistenie prívodného
kábla
Otvory v zadnej rukoväti
slúži na zabezpečenie
prívodného kábla. Zaistenie
zabráni nechcenému
odpojeniu kábla.

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-B

benzín

650 W

51 cm

22 mm

áno

áno

5,20 kg

Nožnice na živý plot

Nožnice na živý plot

Krok 1
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Ručné nožnice sú najjednoduchším náradím pre úpravu stromov
a kríkov. Uplatnia sa pri údržbe menších živých plotov, zastrihávanie
stromov a na tvarovanie detailov okrasných kríkov. Veľkou výhodou
nožníc FIELDMANN je ich nízka obstarávacia cena, jednoduchá
robustná konštrukcia, a tým pádom aj dlhá životnosť. Nevýhodou je
pochopiteľne väčšia fyzická náročnosť práce s nimi, ich nižšia rýchlosť
a v prípade živých plotov menšia presnosť rovných plôch, než je tomu
u elektrických alebo benzínových, prípadne akumulátorových modelov.

NOŽNICE
NA KONÁRE

Rozhodujúcim faktorom pri výbere konkrétneho typu nožníc je veľkosť
a tvar udržiavaných rastlín, resp. dľžky ich výhonov. Už pred nákupom
si tak premyslite, čo s nimi budete najčastejšie strihať. Nožnice potom
voľte s ohľadom na ich maximálny udávaný rozsah hrúbky vetiev
– priemer vetiev, ktoré striháte najčastejšie, by mal byť zhruba uprostred ich udávaného rozsahu. Vybraný model si pred nákupom vyskúšajte, aby vám dobre padol do ruky.

Starostlivosť o kríky a stromy
Pákové nožnice
na konáre
FZNR 1010

Pákové nožnice
na konáre
FZNR 1011

• dľžka nožníc 680 mm

• dľžka nožníc 580 mm

• hmotnosť nožníc 860 g

• hmotnosť nožníc 780 g

• strih konárov do 30 mm

• strih konárov do 5 mm

• hliníkové rukoväte

• hliníkové rukoväte

• pogumované držadlá

• pogumované držadlá

Pákové nožnice
na konáre
FZRN 1013

Pákové nožnice
na konáre
FZNR 1020

• teleskopické jednočepelové
nožnice

• teleskopické nožnice

• dľžka nožníc 680 – 920 mm

• hmotnosť nožníc 1 610 g

• hmotnosť nožníc 1 980 g
• strih konárov do 50 mm
• oceľové rukoväte
• pogumované držadlá

• dľžka nožníc 700 – 1 020 mm
• strih konárov do 30 mm
• hliníkové rukoväte
• pogumované držadlá

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 pohodlne do ruky
pravákom aj ľavákom.
Pre najbežnejší typ záhrady, kde je kombinácia ovocných drevín,
kríkov, ihličnanov a listnatých stromov, sú vhodné dvojčepeľové
nožnice na konáre. Tieto dvojručné nožnice, šetrné ku kapiláram rastlín,
sú ideálne na čerstvé konáre a umožňujú tiež zastrihávanie konárov
v tesnej blízkosti kmeňa. Jednočepelové nožnice sú ideálnym pomocníkom pre strihanie tvrdých a suchých konárov.

Hliníkové rukoväte
Rukoväte z hliníkovej zliatiny
sú ľahké a zároveň
pevné.

Čepele z nerezovej
zliatiny SK5

Pákové nožnice
na konáre
FZNR 1021

Nožnice na kríky
FZNR 1001

Nožnice na kríky
FZNR 1004

• teleskopické nožnice

• teleskopické nožnice

• dľžka: 185 mm

• dľžka: 200 mm

• dľžka nožníc 620 – 820 mm

• dľžka nožníc 680 – 920 mm

• maximálna hrúbka

• maximálna hrúbka

Ručné nožnice na živý plot by ste si mali zaobstarať, ak potrebujete
upravovať živý plot s väčšími listami. Čepele elektrických plotových

• hmotnosť nožníc 1 100 g

• hmotnosť nožníc 1 980 g

• mokré konáre: 8 mm

• mokré konáre: 15 mm

• strih konárov do 5 mm

• strih konárov do 50 mm

• nerezová oceľ

• nerezová oceľ sk 5

• hliníkové rukoväte

• oceľové rukoväte

nožníc totiž často okraje listov potrhajú. Ručné nožnice hodia pre
strihanie kratších a nižších stien, prípadne na dostrihávanie plotu.
Čepele s vlnitým výbrusom zaistia, že sa konáre nezošmykujú a dosiahnete tak požadovaný uhol strihu. Vďaka teleskopickým rukovätiam
možno bez problémov strihať aj dolné partie bez ohýbania sa, prípadne
upraviť aj horné partie alebo vyššie ploty.

• pogumované držadlá

• pogumované držadlá

Čepele sa vyznačujú svojou
vysokou ostrosťou a pohodlným strihom konárov až do
priemeru 15 mm.

Teleskopický systém

Pákový systém

Teleskopický systém
umožňuje nastavenie nožníc
až do piatich rôznych dľžok
rukoväte.

Pákový systém uľahčí
strihanie aj silnejších
konárov.

Sada záhradného
náradia
FZNR 1101

• hliníková rukoväť

Ručné nožnice
na trávu
FZNR 1201

• plast so silnými polyamidovými
vláknami

• dľžka: 330 mm

• vysoká tepelná odolnosť

• protišmyková rukoväť

• vysoká pevnosť
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Pákové nožnice
na konáre
FZNR 1022

• otočná čepeľ o 90 stupňov

Nožnice na konáre

Nožnice na konáre

Silu pri práci ušetria nožnice s pákovým prevodom, vďaka ktorým
ľahko odstrihnete aj silnejšie konáre. Teleskopické typy s nastaviteľnou dľžkou umožňujú pohodlné strihanie aj vo výške. Dlhé rukoväte
naviac zvyšujú strižnú silu. Pevnú kovovú konštrukciu nožníc FIELDMANN
dopľňajú držadlá s pogumovaným povrchom, ktoré zabezpečia, že
nožnice nebudú ani pri zvýšenej námahe v rukách kľzať.

• nerezová oceľ
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NOŽNICE NA TRÁVU
A KRÍKY, PREREZÁVAČE
STROMOV

Ak má na záhrade vaša rotačná kosačka veľa rôznych
prekážok, ako sú chodníčky a obrubníky, múriky a pergoly, ale
aj záhradný gril alebo úložný box, potom skutočne oceníte
záhradné nožnice na trávu. S týmto drobným ľahkým pomocníkom sa dostanete takmer všade a dosiahnete tak dokonale upravený vzhľad záhrady. Akumulátorový pohon je oproti
ručným nožniciam ideálny pre dlhšie úseky, oceníte tak aj to,
že vás neobmedzuje vzdialenosť elektrickej zásuvky. Kvalitný lítium-iónový akumulátor nožníc FIELDMANN 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
vo vzpriamenom postoji bez ohýbania chrbta.
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Nastavenie uhla strihu

Efektivita a pohodlie

Úpravy a tvarovanie

Všestranné využitie

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

Vďaka možnosti nastavenia
uhla strižnej či rezacej hlavy
dosiahnete aj do ťažko
prístupných miest.

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 dľžky 2,8 m.
S teleskopickými plotovými
nožnicami dosiahnete
až do výšky 2,5 m.

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
• indikátor stavu nabitia batérie
• hmotnosť 0,60 kg

• Vymeniteľná Li-lon batérie
3,6 V / 1 500 mAh
• otočná hlava so 4 pozíciami
• lišta na zastrihávanie trávy
o šírke 80 mm
• lišta na úpravu okrasných
drevín s dľžkou 110 mm
• indikátor stavu batérie
• hmotnosť 0,60 kg

Teleskopické plotové
nožnice
FZN 6005-E

Teleskopický
prerezávač konárov
FZP 6005-E

• príkon elektromotora 450 W

• príkon elektromotora 600 W

• dľžka strižnej lišty 46 cm

• lišta a reťaz Oregon

• maximálny priemer strihu
16 mm

• dľžka lišty 25 cm

• nastavenie uhla žacej hlavy
8 pozícií
• nastavenie teleskopickej
rukoväte v rozmedzí 1,9 – 2,5 m
• ramenný popruh súčasťou
balenie
• 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
• olej pre stratové mazanie

Nožnice na trávu a kríky

Nožnice na trávu a kríky

Doslova predľženou rukou pri tvarovaní vysokých živých
plotov, prerezávanie konárov a omladenie stromov sú ako
teleskopické nožnice na plot, tak aj teleskopický prerezávač
konárov. Ich výsuvné rukoväte s dľžkou 1,9 až 2,5 m, resp.
2,2 až 2,8 m u prerezávača, vám umožní stať nohami pevne
na zemi. Vďaka možnosti nastavenia uhla žacej, resp. reznej
hlavy u prerezávača, do niekoľkých pozícií sa ľahko dostanete aj do menej prístupných miest. Súčasťou balenia teleskopických plotových nožníc aj teleskopického prerezávača
je ramenný popruh, ktorý uľaví vašim rukám pri dlhšej práci.

Starostlivosť o kríky a stromy
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Upratovanie a údržba záhrady

DRVIČE
A ŠTIEPKOVAČE

Recyklačný cyklus na záhrade, najmä pri prerezávaní
konárov stromov, dokončíte v drvičoch alebo štiepkovačoch,
ktoré odpad rozrežú tak, že ho možno využiť pri mulčovaní
alebo s nimi dokonca kúriť.
Elektrické drviče sú vybavené diskom s dvomi až tromi nožmi,
ktoré odpad rozdrví na malé kúsky. Jemná drť padá do
plastového boxu, či látkového vreca. Je vhodná ako pre
kompostovanie, pretože sa rýchlo rozkladá, tak aj na mulčovanie okolo okrasných kvetín a drevín.
V štiepkovači je materiál drvený pomocou pomaly sa otáčajúceho ozubeného valca. Štiepkovač tak a zvládne aj silnejšie,
uschnuté a tvrdšie konáre. Vzniknutá štiepka je väčšia a po
vyschnutí je možné nou aj kúriť. Štiepkovače sú štandardne
vybavené ochranou proti preťaženiu a spätným chodom,
aby v prípade zaseknutia konára došlo k jeho uvoľneniu.

Elektrický drvič
FZD 4005-E

Elektrický drvič
FZD 4020-E

Elektrický štiepkovač
FZD 5015-E

• príkon elektromotora 2 500 W

• príkon elektromotora 2 500 W

• príkon elektromotora 2 800 W

• nožový systém drvenia – 2 nože

• 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

• ochrana proti preťaženiu
• pevná oceľová konštrukcia s kolieskami
pre jednoduchú manipuláciu

• drvenie záhradného odpadu do priemeru
4,4 cm

• oceľový rám zvyšuje stabilitu drviča pri
práci
• kolieska umožňujú jednoduchú
manipuláciu

• box s objemom 50 l s bezpečnostnou
poistkou pre ľahkú manipuláciu
s rozdrveným materiálom

• súčasťou vak na drvený odpad

• hmotnosť 14,1 kg

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

• hmotnosť 10,3 kg
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Široké vstupné otvory

Práca bez upratovania

Dvojnožový systém

Systém rezného valca

Záhradné drviče Fieldmann
si poradia s konármi až do
priemeru 45 mm.

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

Zaisťuje dokonalé rozdrvenie
odpadu, ktorý nie je nutné
iba kompostovať. Možno ho
využiť aj ako mulč zabraňujúcemu rastu burín.

Materiál je drvený pomocou
pomaly sa otáčajúceho
rezného valca. Vznikajúca
štiepka je väčšia a po
vyschnutí je možné ňou aj
kúriť.
Model

Príkon

Systém drvenia

Maximálny priemer
drveného materiálu

Funkcia
samovťahovania

Kolieska

Objem boxu

FZD 4005-E

2 500 W

dva nože

40 mm

nie

áno

50 l

10,3 kg

FZD 4020-E

2 500 W

dva nože

40 mm

nie

áno

50 l

14,1 kg

FZD 5015-E

2 800 W

ozubený valec

44 mm

áno

áno

60 l

19,4 kg

Hmotnosť

Drviče a štiepkovače

Drviče a štiepkovače

Novinka
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ZÁHRADNÉ
VYSÁVAČE A FUKÁRE

Trochu nadnesene možno povedať, že jeden zo štyroch
prírodných živlov – vzduch ovládli a skrotili v náš prospech
konštruktéri záhradných vysávačov a dúchadiel značky
FIELDMANN. Doslova silou orkánu dokážu sfúkať na hromadu nielen lístie, ale trebárs aj čerstvo napadaný sneh (dosahovaná rýchlosť prúdenia vzduchu elektrického vysávača
a fukáru FIELDMANN FZF 4020-E dosahuje až 270 km/h, čo
podľa Beaufortovej stupnice sily vetra zodpovedá práve
orkánu). A naopak pri spätnom chode, ktorého docielite prepnutím jednej páčky, vysaje lístie alebo piliny po rezaní dreva.

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4010-E

Elektrické vysávače a fukáre boli pôvodne zamýšľané ako pomocníci, ktorí vás ušetria namáhavého a zdľhavého hrabania lístia, ale nakoniec sa uplatnia aj pri ďalších činnostiach:
Trebárs keď chcete vysať z chodníka okolo domu zvyšky trávy
po kosení alebo keď v zime z toho istého chodníka
potrebujete odpratať čerstvo napadaný sneh. Prepínanie
režimu sania / fúkania sa pritom vykoná len jednou páčkou.
Rýchlosť prúdenia vzduchu dosahuje pri fúkaní už spomínaných až 270 km/h, výkon sania je až 13 m3/min.

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4020-E

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej
regulácia výkonu

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej
regulácia 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
• hmotnosť 3,5 kg
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Pracovné režimy

Oporné koliesko

Páka prepínania chodu

Vysávač umožňuje lístie
či 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.

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

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

Model

Príkon

Funkcia 3v1

Plynulá
regulácia

Rýchlosť prúdenia
vzduchu

Výkon sania

Oporné
koliesko

Objem vaku

FZF 4010-E

2 600 W

áno

áno

250 km/hod.

10,7 m3/min

áno

45 l

3,5 kg

FZF 4020-E

3 000 W

áno

áno

270 km/hod.

13 m3/min

áno

45 l

3,5 kg

Hmotnosť

Záhradné vysávače a fukáre

Záhradné vysávače a fukáre

Vďaka plynulej regulácii výkonu dokážete vysať lístie z mulčovacej kôry alebo štrku bez nechceného nasatia podkladu,
jednoducho výkon vysávača znížite tak, aby nasal len
ľahké lístie, ale nie už ťažšiu kôru alebo kamienky. Elektrické
vysávače FIELDMANN sú navyše vybavené funkciou drvenie
nasávaného odpadu. Jeho objem sa tak až desaťnásobne
zmenší, takže do zberného vaku sa ho zmestí viac a následne
sa drvina rýchlejšie rozkladá v kompostéry.
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PONORNÉ ČERPADLÁ,
ČERPADLÁ NA VODU

Aj pre vodu platí, že je to dobrý sluha, ale zlý pán. Preto ľudia
vymysleli čerpadlá, aby im voda dobre slúžila, keď potrebujú
trebárs zavlažiť záhradku, alebo naopak predišli škodám
a odčerpali vodu z pivnice po výdatnom daždi. FIELDMANN
ponúka zo svojho sortimentu elektrické čerpadlá na čistú aj
kalovú vodu, ale napríklad aj praktickú špecialitu akou je
čerpadlo do suda.
S vodou na záhrade nakladáme mnohými spôsobmi.
Dažďovou zo suda 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 septikov, pivníc, zatopených priestorov
atď. tak nachádzajú uplatnenie ponorné elektrické čerpadlá.

Čerpadlá na vodu
Čerpadlo
na čistú vodu
FVC 2001-EC

Čerpadlo
na kalovú vodu
FVC 2003-EK

Čerpadlo
na kalovú vodu
FVC 4001-EK

Čerpadlo
na kalovú vodu
FVC 4002- EK

Čerpadlo
na čistú vodu
FVC 5005- EC

• plavákové čerpadlo
s príkonom 250 W
• maximálny výtlak 6 m
• maximálna hľbka
ponorenia 5 m
• maximálne dopravované
množstvo vody 5 000 l / h
• maximálna veľkosť
pevných prímesí 5 mm
• možnosť pripojenia
1‘‚ alebo 2‘ hadice

• univerzálne čerpadlo
s príkonom 400 W
• maximálny výtlak 5 m
• maximálna hľbka
ponorenia 5 m
• maximálne dopravované
množstvo vody 7 500 l / h
• maximálna veľkosť
pevných prímesí 35 mm
• možnosť pripojenia
1‘‚ alebo 2‘ hadice

• výkonné kalové čerpadlo
s príkonom 750 W
• maximálny výtlak 8 m
• maximálna hľbka
ponoru 8 m
• maximálne dopravované
množstvo vody 12 000 l / h
• maximálna veľkosť
pevných prímesí 35 mm
• možnosť pripojenia
1‘‚ alebo 2‘ hadice

• ponorné kalové čerpadlo
s odolným nerezovým
telom
• príkon elektromotora
900 W
• maximálny výtlak 10 m
• maximálny ponor 8 m
• maximálne dopravované
množstvo vody 14 500 l / h
• maximálna veľkosť
pevných prímesí 25 mm
• možnosť pripojenia
1‘‚ alebo 2‘ hadice
• vnútorný priemer 12,5 mm
• vonkajší priemer 18 mm

• ponorné čerpadlo
s integrovaným plavákom
• automatická prevádzka
v malých priestoroch
• zvyšková hladina
v automatickom
prevádzky 5 cm
• zvyšková hladina v manuálnom prevádzke
3 mm
• maximálna veľkosť
pevných prímesí 3 mm
• možnosť pripojenia
1‘‚ alebo 2‘ hadice

Čerpadlo
na kalovú vodu
FVC 5010-EK

Čerpadlo
do suda
FVC 3002- ED

Záhradné
čerpadlo
FVC 8010-EC

Záhradné
čerpadlo
FVC 8020-EC

• ponorné čerpadlo
s integrovaným plavákom

• príkon 250 W
• maximálny prietok 2 000 l/h
• maximálna hľbka ponoru
8m
• maximálny výtlak 9 m
• maximálna veľkosť
pevných prímesí 3 mm
• dľžka prívodného kábla
10 m
• plavákový spínač

• výkonné čerpadlo
s príkonom 600 W
• maximálny výtlak 35 m
• maximálna hľbka
čerpania 7 m
• maximálne dopravované
množstvo vody 2 800 l / h
• dľžka prívodného kábla
1,2 m
• možnosť pripojenia
FVC 9010

• výkonné čerpadlo
s príkonom 800 W
• maximálny výtlak 40 m
• maximálna hľbka
čerpania 8 m
• maximálne dopravované
množstvo vody 3 200 l / h
• dľžka prívodného
kábla 1,2 m
• možnosť pripojenia
FVC 9010

Čerpadlá značky FIELDMANN sú vybavené plavákovým
spínačom, ktorý pri zvýšení hladiny zaistí automatické zapnutie
čerpadlá. Zároveň spínač ochráni čerpadlo v prípade, že
hladina klesne pod bezpečnú úroveň, čerpadlo automaticky
vypne, aby vďaka 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 rôznych priemerov aj prípojky so
závitom.

• automatická prevádzka
v malých priestoroch
• zvyšková hladina
v automatickom
prevádzky 5 cm
• zvyšková hladina v manuálnom prevádzky 1 mm
• maximálna veľkosť
pevných prímesí 16 mm
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Sacia hadica na vodu

Integrovaný plavák

Univerzálny výstup

Hadicové pripojenie

Sacia hadica s dľžkou 7 m
určená pre FVC 8010-EC/
FVC 8020-EC

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

Príkon

Maximálny
prietok

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

Model

Maximálny
výtlak

Maximálna
hľbka ponoru

Maximálna
teplota média

Maximálna veľkosť
pevných prímesí

Dĺžka prívodného
kábla

FVC 5010-EK

750 W

13 000 l/hod.

9m

7m

35 °C

16 mm

10 m

FVC 8010-EC

600 W

2 800 l/hod.

35 m

7m

35 °C

–

1,2 m

FVC 8020-EC

800 W

3 200 l/hod.

40 m

8m

35 °C

–

1,2 m

Čerpadlá na vodu

Čerpadlá na vodu

• možnosť pripojenia
1‘‚ alebo 2‘ hadice
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GENERÁTORY
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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 OHV 139 cm3

• pracovný záber 32 cm

• pracovný záber 40 cm

• pracovný záber 36 cm

• hliníková prevodová skriňa

• hliníková prevodová skriňa

• 4 kultivačné nože s priemerom 26 cm

• oceľové prevody

• oceľové prevody

• oporný tŕň pre jednoduchý rozjazd

• 4 oceľové nože

• 6 oceľových nožov

• sklopné koliesko pre ľahkú manipuláciu

• priemer noža 20 cm

• priemer noža 21 cm

• hmotnosť 31 kg

• sklopná rukoväť

• sklopná rukoväť

• hmotnosť 8 kg

• podporná transportné kolieska
• hmotnosť 11 kg

Benzínový generátor
FZI 4020-Bi

• motor OHW, 54 cm3

• motor OHW, 80 cm3

• maximálny výkon 1 000 W

• maximálny výkon 2 000 W

• stály výkon 900 W

• stály výkon 1 600 W

• invertorová technológia regulácie
el. výstupu

• invertorová technológia regulácie
el. výstupu

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

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

• objem nádrže 3 l

• objem nádrže 4,5 l

• prevádzková doba na nádrž až 8,5 h

• prevádzková doba na nádrž až 6 h

• hmotnosť 14 kg

• hmotnosť 21 kg

Kultivátor sa dá nazvať ako kyprič pôdy – rotujúcimi nožmi rozdrobuje vrchnú vrstvu pôdy vrátane hrúd, čím
zeminu prevzdušňuje a pripravuje ju na jar pred sadbou. Rotujúce nože ľahko prenikajú do pôdy a na povrch
vytiahnu burinu, ktorý potom stačí zhrnúť hrabľami. Mechanizmus rotujúcich nožov zároveň dokáže do pôdy
zamiešať hnojivo, kompost či semená, a to aj v skleníku. Elektrické aj benzínové kultivátory FIELDMANN si vďaka
oceľovým nožom poradia nielen so zeminou, ale aj s hrudami. Oceľový kryt kultivačných nožov chráni obsluhu
pred odlietajúcou zeminou. Ocenia ho veľmi aj majitelia pozemkov s kamenistou pôdou, kedy kryt zabraňuje nebezpečnému odlietavaniu kameňov spôsobujúcich zranenie alebo poškodenie jednotky elektromotora.

Model

Príkon/Výkon

Pracovný záber

Počet nožov

Priemer nožov

Sklopné držadlo

Oporné kolieska

Hmotnosť

FZK 2002-E

750 W

32 cm

4

20 cm

áno

nie

8 kg

FZK 2005-E

1 400 W

40 cm

6

21 cm

áno

áno

11 kg

FZK 6005-B

OHV 139 cm

36 cm

4

26 cm

nie

áno

31 kg

3

Kultivátory

Generátory

Benzínový generátor
FZI 4010-Bi

Všade, kde nie je k dispozícii elektrická energia, ale napriek
tomu je tu nevyhnutná, sa uplatnia prenosné generátory elektrického napätia. Hodia sa nielen pre prevádzku náradia,
ale tiež pri využívaní elektrospotrebičov v kempe alebo
na chalupe, kde zásuvka elektrickej siete nie je v dosahu.
Generátory FIELDMANN sú vhodné predovšetkým pre rekreačné účely, okrem chatárov, chalupárov alebo táborníkov
sú často využívané majiteľmi karavanov a lodí. Invertorová
technológia použitá pri modeloch FZI 4010 Bi a FZI 4020 Bi
produkuje stabilný elektrický výstup umožňujúci napájanie
veľmi citlivých elektronických prístrojov ako je napr.
výpočtová technika a znižuje riziko prípadných porúch
alebo poškodenia spotrebičov spôsobených napájaním
nestabilnou elektrickou energiou. Nízka spotreba a objemná
nádrž umožňujú prevádzku generátora až 6 hodín, resp.
až 8,5 hodiny, podľa modelu.
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Príslušenstvo

PRÍSLUŠENSTVO
Motorový olej
MOL Dynamic
GARDEN 2T
• olej určený na miešanie
palivovej zmesi pre dvojtaktné
motory
• zabezpečuje čistotu motora,
a znižuje tak jeho opotrebenie
• zabraňuje poškodeniu sviečok
• vhodný pre záhradnú
techniku
• objem fľaše 0,6 l

Motorový olej
MOL Dynamic
GARDEN 4T

Pracovné rukavice
FZO 6010/FZO 6011

Olej na stratové mazanie
MOL Dynamic
FOREST

Motorový olej
MOL Essence

• určený pre mazanie 4-taktných benzínových motorov

• olej pre mazanie 4-taktných
benzínových motorov

• olej určený pre mazanie reťazí
reťazových píl

• zachováva si výborné vlastnosti aj pri nízkych teplotách

• vysoká termo-oxidačná
stabilita

• vhodný na celoročné použitie

• viskozitná trieda SAE 15W – 40

• vhodný na celoročné použitie
v benzínových aj elektrických
pílach

• viskozitná trieda SAE 10W – 30

• vhodný pre záhradnú techniku

• vhodný pre záhradnú techniku

• objem fľaše 1,0 l

Pracovné rukavice
FZO 5010

Dámske záhradné rukavice
FZO 2109

• zosilnená výstelka dlane za účelom
tlmenia vibrácií

• certifikované ochranné rukavice

• vysoko kvalitná syntetická koža

• spodná dlaňová časť vyrobená zo
syntetickej kože

• dlaňová časť z jemnej kozinky

• jemné a pritom odolné

• prstová časť z jemnej kozinky

• veľkosť 9“(L)

• horná časť vyrobená z pružnej a priedušnej syntetické tkaniny
• zaisťovací pásik na zápästie zabraňuje
skľznutiu

• vrchná časť elastická syntetická tkanina
• pásik na suchý zips na uchytenie na
zápästie
• • veľkosť 10“(XL)

• veľkosť 10“(XL) / 11“(XXL)

• znižuje teplotu, trenie
a zmierňuje opotrebovanie
reťaze a lišty
• integrovaný lievik pre pohodlné
nalievanie

• objem fľaše 0,6 l

• objem fľaše 0,6 l

Záhradný vozík
FZO 4001-E

Odsávačka oleja
FZR 9050

Oceľová skladacia lopatka
FPL 4001

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

• hrúbka ocele 1,5 mm

• rozložený rozmer 82 cm

• stabilná konštrukcia a jednoduchá
manipulácia

• oceľová rukoväť

• zložený rozmer 66 cm

• rozložený rozmer 57 cm

• hliníková lopata s eloxovaným povrchom
s rozmerom 22 x 28 cm

• vymeniteľný plastový vak s objemom 80 l
• nosnosť vozíka 25 kg

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

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

Hliníková skladacia lopatka
FPL 4002

• súčasť balenia: prenosná taška

• ergonomické držadlo pre ľahšiu
manipuláciu
• maximálna doporučená váha 15 kg
• bezpečnostné zámky proti samovoľnému
zloženiu
• hmotnosť 0,6 kg

– priemer 8 mm a dľžka 1 m
– priemer 10 mm a dľžka 1,3 m
• lievik

Motorový olej
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Záhradné príslušenstvo

• použiteľné aj pre všetky typy palív
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ZÁHRADNÝ
NÁBYTOK

Prečo kvôli servírovaniu obeda opúšťať záhradu, keď je
vonku práve tak krásne! Stačí si zaobstarať záhradný nábytok,
ktorý poskytne dostatok priestoru i pohodlia pre vychutnanie
obeda či večere na čerstvom vzduchu. Značka FIELDMANN
nám dopraje pohovieť si tak v drevenom, ako aj v kovovom
záhradnom nábytku. Je vyrábaný v garantovanej kvalite
a so zázemím európskej značky.

Drevený nábytok
Drevený nábytok FIELDMANN disponuje odolnými pevnými
mosadznými spojmi, vrátane poistiek proti samovoľnému
zloženiu. Vyrába sa z dreva tropickej akácie, čo je materiál,
ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti poveternostným
vplyvom, starnutiu a biologickej degradácii. Drevo akácie
je ako stvorené pre výrobu záhradného nábytku aj vďaka
mimoriadnej trvanlivosti, sile, tuhosti a odolnosti proti
hmyzu. Olivovo hnedé až sivohnedé odtiene a zaujímavá
textúra dávajú nábytku z akácie mimoriadne krásny vzhľad.
Každá časť dreveného nábytku je už z výroby napustená
olejom, ďalšia údržba je preto veľmi nenáročná: Pre ošetrenie
a dlhodobo krásny vzhľad stačí natrieť nábytok raz ročne
špeciálnym olejom.

Starostlivosť a údržba záhradného nábytku
Výhodou tuhého tropického dreva oproti mäkkým
tuzemským drevinám je podstatne jednoduchšia údržba.
Aj napriek tomu ho odporúčame na zimu upratať, prípadne
zakryť vhodným obalom. Pravidelné čistenie sa dá zvládnuť
jednoducho hubkou či kefkou a mydlovou vodou. Pri väčšom znečistení je treba zvoliť špeciálne prípravky na drevo.
Prírodný vzhľad a pevnejšiu štruktúru drevo získa vďaka ochrannému náteru prírodným olejom. Olej vzhľad dreva oživí, ale
tiež ho chráni proti UV žiareniu a vplyvu počasia, a predovšetkým predľži jeho životnosť. Povrch navyše lepšie vzdoruje
aj plesniam a hubám. Drevený nábytok odporúčame
natrieť aspoň dvakrát ročne. Minimálne nároky na údržbu
pri vysokej odolnosti voči akémukoľvek počasiu robí populárnym tiež kovový nábytok.

Záhradný nábytok
Balkonový set
CAROL-T

Balkonový set
ALICE-T

Zostava záhradného nábytku
EMILY-T

• praktická zostava nábytku využiteľná
nielen na balkónoch

• väčšia a pohodlnejšia zostava balkónového
nábytku

• zostava sa skladá zo 4 stoličiek
a skladacieho stola

• stoličky i stolík je možné ľahko zložiť
a pohodlne uskladniť

• ľahko zložiteľný štvorcový stolík 60 x 60 cm

• stôl 120 x 70 x 74 cm s možnosťou zloženia

• vyrobené z tropickej dreviny akácie

• 2 kusy stoličiek 55 x 40 x 81 cm
• určené pre vonkajšie použitie

• možnosť umiestnenia slnečníka do
pripraveného otvoru

• odolné proti poveternostným vplyvom
• zostava obsahuje aj vankúšiky a opierky
na stoličky

• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:
• podsedáky stoličiek zelenej a krémovej
farby

• skladacie, ergonomicky tvarované
stoličky 49 x 57 x 94 cm
• nosnosť stoličky 110 kg
• možnosť dokúpenia podsedákov
• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie,
ošetrené olejovým náterom
• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:
• podsedáky stoličiek zelenej a krémovej
farby

FARBA
VANKÚŠOV

FARBA
VANKÚŠOV

FARBA
VANKÚŠOV
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Kovový nábytok FIELDMANN je nenáročný na údržbu, a pritom
odolný voči akémukoľvek počasiu, takže ho nemusíte schovávať
pred dažďom. Sila nosných oceľovo-hliníkovýchprofilov,
z ktorých je vyrábaný, zaručuje vysokú nosnosť a stabilitu kresiel,
pritom má nízku hmotnosť, takže sa s nimi ľahko manipuluje.
Výplň kresiel je potom vyrobená z odolnej a pružnej syntetickej
tkaniny, ktorá sa ani na priamom slniečku nerozpáli a je rovnako bezúdržbová, navyše nábytok odľahčuje, čo oceníte
práve pri prenášaní.
Poťahy pre záhradný nábytok FIELDMANN možno kedykoľvek podľa potreby dokúpiť ku každému konkrétnemu
modelu stoličky alebo kresla. Pevný 100% polyester (180 g/m2),
z ktorého sa poťahy šijú, je ošetrený vodeodolnou impregnáciou pre prípad, že poťahy zabudnete schovať pred dažďom.
Kvapky tak po povrchu jednoducho stečú. Hrúbka poťahov
FIELDMANN je minimálne 5 cm pre naozaj mäkké posedenie.

Záhradný nábytok

Záhradný nábytok

Kovový nábytok
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Záhradný nábytok

Záhradný nábytok

Zostava záhradného nábytku
CALYPSO-T

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

Zostava záhradného nábytku
ARIA-T

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

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

• uxusná zostava zložená zo 6 kresiel
a obdľžnikového rozkladacieho stola

• zostava nábytku zložená
zo 4 kresiel a stola

• zostava zložená zo 6 kresiel,
stola a slnečníka

• operadlo ergonomicky tvarovaného
kresla je možné nastaviť do 5 polôh

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

• robustné, zosilené kreslá sú ergonomicky
tvarované

• stôl 150 x 96 x 71 cm s doskou
z čierneho tvrdeného skla

• lakťové opierky kresla zvyšujú komfort
sedenia

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

• možnosť nastavenia chrbtovej opierky
kresla

• stôl s rozmerom
150 x 96 x 71 cm s doskou
z číreho tvrdeného skla
• rozmer kresiel 55 x 77 x 92 cm

• kresla je možné zložiť a minimalizovať tak
nároky na uskladnenie

• skladacie kreslá s polohovateľnou
opierkou chrbta a rúk

• základné dľžku stola 150 cm možno
predľžiť na 200 cm

• výplň kresiel z odolnej
syntetickej textílie

• výplň kresiel z odolnej
syntetickej textílie

• stôl je vybavený otvorom pre umiestnenie
slnečníka

• pohodlná trojmiestna lavica s opierkou
chrbta

• možnosť umiestnenia slnečníka

• vyrobené z dreva tropickej akácie

• vyrobené z tropického dreva akácie

• vyrobené z tropického dreva akácie

• možnosť umiestnenia
slnečníka do pripraveného
otvoru v doske stola

• vhodné pre vonkajšie použitie

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

• poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

• určené pre vonkajšie i vnútorné použitie

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych farieb a vzorov

Zostava záhradného
nábytku ELLA

Zostava záhradného
nábytku RUBY

• rozmer kresiel 55 x 77 x 92 cm

• slnečník ø 2,7 m, poťah
polyester 160 g/m2

• úplne bezúdržbové

• ovládanie slnečníka kľučkou,
možnosť nastavenia uhla
sklonu

• vhodné pre vonkajšie aj
vnútorné použitie

• tento nábytok nevyžaduje
žiadnu zvláštnu údržbu

• možné kombinovať aj so
stoličkou FDZN 5110

• vhodný pre vonkajšie aj
vnútorné použitie

Zostava záhradného
nábytku Katarína II
• luxusný set zložený zo
4 polohovateľných kresiel,
stola s drevo-plastovou
doskou a hliníkouvou
konštrukciou
• veľkosť stola 153,5 x 90 x 74 cm
• chrbtovú opierku kresla je
možné nastaviť v 5 polohách
• dvojitá výplň zo syntetickej
tkaniny umožňuje pohodlné
posedenie aj bez podsedáku
• nevyžaduje žiadnu zvláštnu
údržbu

Zostava záhradného
nábytku EVA
• záhradný nábytok z umelého
RATANU
• set sa skladá z dvoch kresiel,
pohovky a stolíka s doskou
z tvrdeného skla
• rozmer kresiel 82 x 57 x 59 cm
• rozmer pohovky 127 x 73 x 78 cm
• rozmer stolíka 48 x 76 x 44 cm
• súčasťou zostavy sú biele,
vode odolné poťahy
• hrúbka poťahov 5 cm, 180 g
polyester

• určené pre vonkajšie i vnútorné
použitie
• možnosť dokúpenia poťahov

• možné kombinovať aj so
stoličkou FDZN 5110

FARBY
POŤAHOV

FARBY
POŤAHOV
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Novinka

Záhradný nábytok

Záhradný nábytok

FARBY
POŤAHOV
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Stoly, stoličky, lehátka
Záhradný stôl
FDZN 4011-T

Záhradný stôl
FDZN 4002-TT

Záhradný nábytok
Záhradný stôl
FDZN 4004-T

Záhradný stôl
FDZN 4104-T

Záhradná lavica
FDZN 4013-T

Záhradná lavica
FDZN 4006-T

Kovový stôl
so sklenenou doskou
FDZN 5020

Kovový stôl
so sklenenou doskou
FDZN 5030

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

• dvojmiestna záhradná
lavica

• trojmiestna záhradná
lavica

• rozmery
150 x 96 x 71 cm

• rozmery
150 x 96 x 71 cm

• rozmery
153,5 x 90 x 74 cm

• rozmery
122 x 57 x 85 cm

• rozmery
150 x 61 x 90 cm

• doska stola z priehľadného
tvrdeného skla

• hliníková konštrukcia

• pohodlné sedenie,
možnosť dokúpenia
poťahov

• vyrobené z akácie

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

• doska stola
z čierneho tvrdeného skla
možné kombinovať
až so 6 stoličkami
FDZN 5010 / FDZN 5110
a slnečníkom FDZN 5005

• rozmery
120 x 70 x 74 cm

• obdľžnikový stôl
150 x 90 cm

• rozkladací záhradný
stôl

• doska stola s otvorom
pre slnečník

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

• základné rozmery
150 x 90 cm, po
rozložení 200 x 90 cm

• možnosť umiestnenia
slnečníka

• vhodné v kombinácii
so 6 kreslami, prípadne
4 kreslami
a lavicou

• možnosť zloženia
stola
• určené pre vonkajšie
aj vnútorné použitie,
ošetrené olejovým
náterom
• vyrobené z dreva
tropickej akácie

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

• v rozloženom stave
možno umiestniť do
stredu stola slnečník
• prevedenie akácia
• určené pre exteriéry
aj interiéry

Polohovacia stolička
FDZN 4012-T
• rozmery 49 x 59 x 94 cm
• nosnosť 110 kg
• • v zloženom stave
minimálne nároky na
skladovanie
• možnosť dokúpenia
podsedákov
• určené pre exteriéry
aj interiéry
• balenie obsahuje 2 kusy
• vyrobené z dreva
tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:
• podsedák zelenej
a krémovej farby

• jednoduchá montáž
• určené pre exteriéry
aj interiéry

• určené pre exteriéry
aj interiéry

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy rôznych farieb
a vzorov

• vyrobené z dreva
tropickej akácie

Záhradné lehátko
Adria
FDZN 4009-T

• polohovateľné kreslo
s lakťovými opierkami
• 5 polôh nastavenia
sklonu chrbtovej opierky
• rozmery 71 x 56 x 108 cm
• vyrobené z akácie
• určené pre exteriéry
aj interiéry
• balené po dvoch kusoch

• kvalitne spracované
záhradné kreslo s rozmermi
74 x 58 x 105 cm

• • moderný dizajn,
ergonomické tvarovanie
• rozmery 182 x 54 x 63 cm

• polohovateľné
lehátko s rozmermi
190 x 70 cm

• možnosť nastavenia
operadla do 5 polôh

• po zložení úplne minimálne nároky na skladovacie
priestory

Voliteľné príslušenstvo:
• potahy křesel různých
barev a vzorů

• vhodné pre vonkajšie
aj vnútorné použitie
• vyrobené z dreva
tropickej akácie

• určený pre vonkajšie
i vnútorné použitie
• bezúdržbový

• určené pre vonkajšie
i vnútorné použitie

• ekonomické riešenie
posedenia na vašej
záhrade
• rozmery
55 x 77 x 92 cm
• výplň z odolnej
syntetické textílie
• vhodné pre vonkajšie
i vnútorné použitie
• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

Kovová stolička
FDZN 5110
• unikátna stolička
s látkovou výplňou
• rozmery
55 x 77 x 92 cm
• tkanina napustená
vodeodolnou impregnáciou
• vynikajúci pomer
kvalita/cena
• vhodné pre vnútorné
i vonkajšie použitie
• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

• poťahy rôznych farieb
a vzorov

Polohovacie kreslo
FDZN 4101-T

• v zloženom stave
minimálne nároky na
skladovanie, možnosť
dokúpenia poťahov

• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

• doska: drevo-plast

Kovová stolička
FDZN 5010

Voliteľné príslušenstvo:

Polohovacie kreslo
FDZN 4001-T

• ergonomicky tvarovaný
sedák a opierka kresla,

• určené pre vonkajšie
i vnútorné použitie

Záhradný stôl
FDZN 5040

Záhradné lehátko
Classic
FDZN 4007-T

Polohovacie kreslo
FDZN 5016

Záhradné lehátko
FDZN 8012

• polohovateľné kreslo
s lakťovými opierkami

• rozmery:
161 x 64 x 48/100 cm

• 5 polôh nastavenia sklonu
chrbtovej opierky

• kvalitná oceľová
konštrukcia

• možnosť nastavenia uhla
chrbtovej opierky
i podpery na nohy

• rozmery 55 x 105 x 47 cm

• vypletená syntetickou
tkaninou

• vhodné pre vonkajšie
aj vnútorné použitie

• vyrobené z tropickej
dreviny akácie

• vhodné na vonkajšie
i vnútorné použitie

• vyrobené z dreva
tropickej akácie

• určené pre exteriéry
aj interiéry

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

• poťah zelenej a krémovej
farby

• poťah zelenej a krémovej
farby

• výplň z odolnej syntetickej
textílie

• možnosť nastavenia sklonu
chrbtovej opierky
• sila nosných profilov
42 x 14 mm
• určené pre vonkajšie
i vnútorné použitie

Slnečník
FDZN 5005
• priemer 2 m
• čierny poťah zo 100%
polyesteru 160 g

Podstavec
FDZN 9012
• podstavec pre slnečník
z umelej živice
• priemer stojanu 44,5 cm

• ovládanie pomocou
kľučky

• celková výška stojana
32,5 cm

• možnosť nastavenia uhla
sklonu

• hmotnosť 12 kg

• priemer tyče 3,8 cm

• pre slnečník 32/38/48 mm

• určené pre vonkajšie
použitie

• variabilný priemer otvoru

• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

• nosnosť až 140 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych
farieb a vzorov

Novinka

Novinka

Novinka

Stoly, stoličky, lehátka
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Aby sme nemuseli každý deň zo záhrady odnášať nábytok,
hračky či najrôznejšie náradie a schovávať ich domov pred
rosou či dažďom, pripravila značka FIELDMANN program
záhradných plastových skríň a boxov. Skrine a boxy sú
vyrobené z vysoko odolného plastu, ktorý nekoroduje a veľmi
dobre odoláva poveternostným vplyvom, preto je ich možné
umiestniť v interiéri aj exteriéri, a nielen v lete, ale aj celoročne
a tak vyriešiť skladovanie náradia či iných vecí.

ÚLOŽNÉ BOXY

Boxy okrem praktických úchopov disponujú aj kolieskami pre
jednoduché premiestňovanie. Vďaka vysokej pevnosti si na
nich môžete aj posedieť. Skrine sú zase vybavené policami pre
prehľadnejšie usporiadanie. Skrine i boxy zostavíte bez
akéhokoľvek náradia, diely do seba jednoducho zacvaknú.
Použitý materiál zaručuje úplnú bezúdržbovosť, pevnosť,
stabilitu a vodeodolnosť všetkých typov.

Záhradný nábytok
Úložný box
FDD 1001-G

Úložný box
FDD 1002-G

Úložný box
FDD 1002-B

• dizajnový plastový záhradný box

• dizajnový plastový záhradný box s kolieskami

• dizajnový plastový záhradný box s kolieskami

• farba béžová/zelená

• jednoduchá manipulácia

• jednoduchá manipulácia

• vhodný na ukladanie poťahov, záhradného
nábytku a náradia

• farba béžová/zelená

• farba latte/čokoláda

• vhodný na ukladanie poťahov, záhradného
nábytku a náradia

• vhodný na ukladanie poťahov, záhradného
nábytku a náradia

• rozmery: 114 x 51 x 56 cm

• rozmery: 114 x 51 x 56 cm

• rozmery: 119 x 53,5 x 57 cm
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Kolieska

Úchopy

Sedenie

Poličky

Jednoduchá manipulácia.

Umožňujú jednoduchší
transport.

Vďaka vysokej pevnosti je
možné box použiť aj na
sedenie.

Optimálne výškové nastavenie pre uloženie rôznych
domácich potrieb.

Úložná skriňa
FDD 1005-B

Úložný box
FDD 1006-B

• dizajnová plastová záhradná skriňa
so štyrmi policami

• 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

Úložné boxy

Úložná skriňa
FDD 1004-G
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Sotva sa vonku oteplí, premenia sa záhrady v naše druhé
kuchyne. K pohodlnej príprave grilovaného mäsa, zeleniny
alebo syrov pripravila značka FIELDMANN širokú paletu
grilov na drevené uhlie. Veľké modely oceníte, keď
k stolu pozvete väčšiu spoločnosť, zatiaľ čo tie menšie použijete
napríklad keď vyrazíte na víkend táboriť. Grily kompaktných
rozmerov ľahko uložíte do auta alebo dokonca do batohu.

GRILY

V prípade viacerých stravníkov využijete grily s pevným
podstavcom, výškovo nastaviteľným ohniskom na drevené
uhlie pre komfortnejšiu obsluhu a napríklad i so zabudovaným
teplomerom pre lepšiu kontrolu teploty. Pohyb po záhrade
vám uľahčia kolieska. Ak je Vám grilovanie málo a žiadate
od grilu aj niečo navyše, potom vás osloví „lokomotíva“
FIELDMANN FZG 1012. Tento gril je vybavený aj prídavnou
nádobou na údenie, ktoré jedlu dodá charakteristickú vôňu
a chuť.

Grily
Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1012

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1011

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1008

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

• veľkosť grilovacej nádoby A: 61,5 x 30 cm

• veľkosť grilovacej nádoby 61 x 45,5 cm

• veľkosť grilovacej nádoby B: 37 x 31 cm

• veľkosť grilovacej nádoby B: 30 x 30 cm

• grilovacia plocha 55,6 x 41,5 cm

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

• grilovacia plocha: 83 x 30 cm

• grilovacia výška 78 cm

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

• grilovacia výška: 79 cm

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

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

• grilovací rošt A: 57 x 30 x 0,4 cm

• ohrievacie rošt 53,5 x 24 cm

• grilovací rošt B: 36 x 17 x 0,4 cm (2x)

• grilovací rošt B: 26 x 30 x 0,4 cm

• pochrómované grilovacie rošty

• ohrievacie rošt: 64 x 24,5 cm

• pochrómované grilovacie rošty

• veko

• pochrómované grilovacie rošty

• kryt

• teplomer

• kryt

• teplomer

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1013

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1014

• veľkosť: 71 x 74 x 97,3 cm

• veľkosť: 126 x 62 x 90 cm

• grilovacia plocha: ø 57 cm

• grilovacia plocha: ø 54 cm

• grilovacia výška: 80,5 cm

• grilovacia výška: 77 cm

• grilovací rošt, ohrievacie rošt

• grilovací rošt, ohrievacie rošt

• pochrómované grilovacie rošty

• pochrómované grilovacie rošty

• smaltový povrch

• odkladacie pulty

• kryt

• kryt

Na opačnom póle menších kompaktných grilov, ktoré ľahko
prevezieme autom na chatu, je potom „knižný“ variant
grilu so sklopnými bočnicami. Tento „batôžkový“ gril roztvoríte
a zložíte ako nožnice a pod pažou či práve v batohu si ho
odnesiete aj tam, kde dávajú líšky dobrú noc.
Záhradné ohnisko povyšuje obyčajný táborák medzi
zadymenými kameňmi na atraktívny, vysoko dekoratívny
prvok v záhrade. Elegantné nôžky dvíhajú misu s priemerom
úžitkovej plochy 51 cm do výšky, čo umocňuje celkový dojem
z plápolajúceho ohňa.

• teplomer
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Nastaviteľná
výška ohniska
Gril je vybavený výškovo
nastaviteľným ohniskom
pre dosiahnutie optimálneho
grilovania pokrmov.

Kolieska

Ohnisko

Kolieska zaručia pohodlnú
manipuláciu s grilom.

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

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

Novinka

Grily

Grily

Novinka
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Záhradné grily
Záhradný gril
na drevené uhlie
FZG 1007

Záhradné grily
Záhradný gril
na drevené uhlie
FZG 1004

• veľkosť grilu ø 76 x 42 cm

• veľkosť grilu ø 57 x 20 cm

• veľkosť ohnisko 71 x 38 cm

• výška grilovacej plochy 68 cm

• výška grilovacej plochy 78 cm
• veľkosť roštu 72 x 42 x 0,4 cm
• veľkosť ohrievacieho roštu
68 x 20 x 0,4 cm

Záhradný gril
na drevené uhlie
FZG 1009

Stolný gril na drevené
uhlie FZG 1000 /
FZG 1000G/ FZG 1015

• veľkosť grilovacej nádoby
ø 41,5 cm

• veľkosť grilu ø 35,5 cm

• veľkosť grilovacej plochy
ø 54,5 cm

• grilovacia plocha ø 41 cm

• výška grilovacej plochy 22 cm

• chrómovaný rošt

• grilovací rošt 41 x 0,5 cm

• veko

• chrómované grilovacie rošty

• chrómovaný rošt

• grilovacia výška 58 cm

• veľkosť ohnisko ø 34 cm
• chrómovaný rošt

Grilovacie náradie
v kufríku
FZG 9005

Grilovacie náradie
CLARE
FZG 9007

Grilovací rošt
JOHNNY
FZG 9009

• vidlička, obracačka
a kliešte

• vidlička, obracačka, a kliešte

• vidlička, obracačka, kliešte

• dľžka náčinia 35 cm

• dľžka 38 cm

• dľžka 38 cm

• bambusové rukoväte

• z mäkčené rukoväte

• nerez

• nerez

• bambusová rukoväť

Novinka

Novinka

Novinka

Podpaľovač dreveného
uhlia a brikiet
FZG 9000-U

Elektrický podpaľovač
uhlia a brikiet
FZG 9001-E

• štartér na drevené uhlie
a brikety

• veľkosť 50 x 19,5 x 8,5 cm

• ø 19 cm, výška 30,5 cm
s roštom

• nerezová žhaviaca špirála

• hliníkový kufrík
• rozmery 37 x 10 x 8 cm

• veko

Grilovacie náradie
CLAUDIA
FZG 9006

• grilovací rošt na mäso
a zeleninu
• veľkosť: 54 x 24 cm
• nerez

• nerez

• kryt

• veko
• teplomer

Novinka

Grilovací rošt
FISHER
FZG 9010

Gril vidlica
ROBERT
FZG 9011

• grilovací rošt na ryby

• vidlička na opekanie

• veľkosť: 54 x 13 cm

• špekáčikov

• bambusová rukoväť

• dľžka 100 cm

• nerez

• drevená rukoväť
• nerez

Stolný gril
na drevené uhlie
FZG 1100G

Stolný gril
na drevené uhlie
FZG 1001

Cestovný gril
na drevené uhlie
FZG 1003

• veľkosť grilovacej nádoby:
ø 36,5 cm

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

• ohnisko na drevo

• grilovací plocha: ø 36 cm

• grilovacia plocha: ø 36 cm

• veľkosť ohnisko ø 25 cm

• grilovací výška: 27 cm

• grilovacia výška: 27 cm

• veľkosť ohniska 51 cm

• chromovaný grilovací rošt

• chrómovaný grilovací rošt

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

• kryt

• kryt

• termo taška na chladenie
nápojov

• bočná rukoväť s ochranou

Novinka

• veľkosť ohniska ø 75 cm
• hrúbka plechu 0,8 mm
• odolný náter proti vysokým
teplotám
• stabilný podstavec

Kefa
na čistenie grilu
FZG 9003

Kefa
na čistenie grilu
FZG 9012

Vešiak na
grilovacie náradie
FZG 9004

Obal na gril
FZG 9002

• dľžka 36 cm

• dľžka 21 cm

• vešiak na 5 ks náčinie

• pre model FZG 1008

• oceľová kefa

• oceľová kefa

• nepremokavý materiál

• brúsna hubka

• brúsna hubka

• polohovateľný na rovné
aj oblé plochy

• škrabka

• škrabka

Novinka

• rozmer 21 x 8 x 10 cm

• rozmery 100 x 50 x 106 cm

Príslušenstvo

Záhradné grily

• prenosný

• dľžka kábla 1,5 m

Ohnisko
FZG 1010

• velkost grilovací nádoby:
ø 36,5 cm

• chrómovaný rošt
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Novinka

• mriežka na uhlie

• napätie 230 V / 50 Hz, 800 W
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Rotační Ručné
sekačky

náradie

Domáci kutil, ktorý chce mať skutočne komplexne
vybavenú dielňu, potrebuje veľa najrôznejších
nástrojov a náradia, za ktoré môže minúť značne
vysoké finančné čiastky. So značkou FIELDMANN
si však do svojej dielne zaobstará kvalitné
výrobky za priaznivé ceny. Náradie FIELDMANN je
navyše odolné a spoľahlivé, a okrem toho vyniká
premyslenými ergonomickými tvarmi, ktoré sú
prísľubom pohodlnej práce.
Zmysluplným riešením pri nákupe aku náradia je
premyslená rada aku náradia FIELDMANN ONE
BATTERY FOR ALL s napäťovou triedou 18 V. Jediná
výkonná lítium-iónová batéria môže byť zdrojom
energie až pre osem rôznych typov náradia z tejto
rady – akumulátorovú vŕtačku, vŕtacie kladivo,
kotúčovú a priamočiaru pílu, šabľovú pílu, uhlovú
brúsku, multifunkčné náradie a LED svietidlo.

Katalóg záhradnej techniky

Žiadna domácnosť sa nezaobíde bez základných
nástrojov a náradia, ako sú sady skrutkovačov alebo
napríklad kľúče na uťahovanie alebo povoľovanie
matíc, nech už v štandardnej alebo gola variante.
Nakúpenie tohto vybavenia ako jednej sady je
mimoriadne praktické. V krabičke alebo v kufríku
sú jednotlivé kusy kľúčov alebo skrutkovačov
poskladané od najväčšieho po najmenší. A vo
chvíli, kedy je potrebné riešiť nejakú montáž, stačí
jednoducho kufrík alebo krabičku otvoriť a použiť
ten nástroj, ktorý sa práve hodí. Správny skrutkovač
alebo kľúč je tak vždy po ruke.
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Obľubu vďaka účelnosti usporiadania a dokonalej
prehľadnosti získali aj univerzálne sady náradia.
Každé náradia má v sade svoje miesto, takže
sa jednotlivé časti nestratia, možno ich ľahko
prenášať a podľa potreby po použití uložiť.
Univerzálne sady náradia FIELDMANN sa skladajú
až z osemdesiatich piatich dielov. S takto obsiahlou
sadou bez problémov vymeníte sviečky v kosačke
alebo v krovinoreze alebo utiahnete radiátory
po vykurovacej sezóne. Zostava ale zahŕňa
aj klasických pomocníkov, ako kladivko a sekáč,
nôž s tromi čepieľkami alebo päť metrové meracie
pásmo, račňu 1/4“ a 1/2“ s nástrčkovými hlavicami
od štyroch milimetrov až do tridsaťdva milimetrov,
všetko vo vysokej CR-V kvalite. Neoddeliteľnou
súčasťou sady sú potom kombinované kliešte
diagonálne, s dlhými čeľusťami a kliešte s posuvným
kľbom. Nechýba sada otvorených stranových
kľúčov od šiestich do dvadsaťsedem milimetrov
alebo sada skrutkovačov.
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Všadeprítomné „kilometrové“ káble, ktoré prekážajú a obmedzujú pri práci, sú minulosťou s aku náradím FIELDMANN.
Ľahkosť a jednoduchosť ovládania tohto náradia dovoľuje
pustiť sa do náročnejších prác aj laikom. Vďaka nezávislosti
od elektrickej zásuvky umožňuje prácu v exteriéri a na ťažko
prístupných miestach.

AKU NÁRADIE

Pokrokové a moderné technológie lítium-ionových akumulátorov približuje výkon a ďalšie vlastnosti aku náradia
FIELDMANN náradiu elektrickému. Lítium-iónové akumulátory
sú malé a ľahké, nedochádza u nich k samovybíjaniu,
takže je náradie neustále pripravené na použitie. Pri tomto
type akumulátorov navyše nevzniká tzv. pamäťový efekt,
možno ich nabíjať kedykoľvek. Okrem toho Li-Ion batérie
poskytujú až do vybitia plný výkon. Integrovaný akumulátor
v rukoväti možno ľahko vybrať.
Premyslená ergonómia aku vŕtačiek FIELDMANN prináša
vysoký komfort pri práci. Modely FIELDMANN sú ľahké, vyvážené s možnosťou nastavenia krútiacich momentov podľa
potreby tak, aby sa predišlo zaskrutkovaniu príliš hlboko
alebo strhnutiu hláv skrutiek. Dvojrýchlostné modely možno
použiť ako na skrutkovanie, tak aj na vŕtanie.
Utiahnutie skrutiek či naopak ich uvoľnenie značne urýchľuje
použitie aku skrutkovačov. Modely s otočnou rukoväťou
môžete držať ako pištoľ, alebo po stlačení prepínača otočíte
rukoväť až do zacvaknutia a tá sa dostane do horizontálnej
polohy vzhľadom k hlavici skrutkovača. Zásluhou tejto otočnej
rukoväte vytvoríte z pištolového tvaru aku skrutkovača
aj rovný skrutkovač, s ktorým sa dostanete aj do ťažšie prístupných užších priestorov. Podobne jedným prepínačom aku
skrutkovač nastavíte na uťahovanie alebo povoľovanie.

Ručné náradie
AKU vŕtačka
FDV 1002-A

AKU vŕtačka
FDV 10351-A

AKU vŕtačka
FDV 1004-A

AKU vŕtačka
FDV 10201-A

• 14,4 V Li-Ion batéria 1 300 mAh

• 14,4 V Li-Ion batéria 1 300 mAh

• 14,4 V Li-Ion batéria 1 300 mAh

• 12 V Li-Ion batéria 1 300 mAh

• 2 rýchlosti:
0–400 / 0–1 400 ot./min.

• 2 rýchlosti:
0–400 / 0–1 500 ot./min.

• 2 rýchlosti:
0–350 / 0–1 250 ot./min.

• 2 rýchlosti:
0–400 / 0–1 350 ot / min

• krútiaci moment 30 Nm

• USB port – funkcia powerbanky
6 500 mAh

• krútiaci moment 25 Nm

• krútiaci moment 25 Nm

• krútiaci moment 30 Nm

• 25 stupňov krútiacich momentov
a 1 stupeň pre vŕtanie

• 17 stupňov krútiacich momentov
a 1 stupeň pre vŕtanie

• 15 stupňov krútiacich momentov
a 1 stupeň pre vŕtanie

• 3stupňová LED indikácia
nabitia batérie

• 3stupňová LED indikácia
nabitia batérie

• 3stupňová LED indikácia
nabitia batérie

• LED osvetlenie

• LED osvetlenie

• LED osvetlenie

• doba nabíjania 3 – 5 h

• doba nabíjania 3 – 5 h

• rýchloupínacie skľučovadlo

• rýchloupínacie skľučovadlo

• maximálny priemer vŕtania
10 mm

• maximálny priemer vŕtania
10 mm

• hmotnosť 1,3 kg

• hmotnosť 1,05 kg

• 19 stupňov krútiacich momentov
a 1 stupeň pre vŕtanie
• príklep
• 3stupňová LED indikácia
nabitia batérie
• LED osvetlenie
• rýchlonabíjačka:
doba nabíjania 1 – 1,5 h
• rýchloupínacie skľučovadlo
s brzdou

• maximálny priemer vŕtania
10 mm

• hmotnosť 1,5 kg

• hmotnosť 1,3 kg

součástí balení

LI-ION BATÉRIA
bez pamäťového efektu

• 3,6 V / 1500mAh Li-ion batéria
• rýchlosť 210 ot./min
• krútiaci moment 4 Nm
• 6 stupňov krútiacich momentov
• otočná rukoväť – 2 polohy
• LED osvetlenie
• doba nabíjania: 1 h
• 20 ks bitov 25 mm a 50 mm
• hmotnosť 0,50 kg

Kapacita

AKU skrutkovač
FDS 1013-A

LI-ION BATÉRIA
bez pamäťového efektu

AKU skrutkovač
FDS 10102-A

• 3,6 V / 1 300 mAh Li-Ion
batérie

• 7,2 V / 1 300 mAh Li-Ion
batérie

• 3,6 V / 1300 mAh Li-Ion
batéria

• rýchlosť: 180 ot./min

• krútiaci moment 10 Nm

• rýchlosť: 180 ot./min

• krútiaci moment 4 Nm

• 6 stupňov krútiacich momentov

• krútiaci moment 3,5 Nm

• 6 stupňov krútiacich momentov

• LED osvetlenie

• otočná rukoväť – 2 polohy

• LED indikácia
nabíjania batérie

• hlavica so 6timi bitmi upevnenými na otočných ramenách
• otočná rukoväť – 2 polohy

• doba nabíjania 3 – 5 h

• prepínač smeru otáčok

• LED osvetlenie

• sada bitov

• LED osvetlenie

• LED indikácia
nabíjania batérie

• hmotnosť 0,6 kg

• doba nabíjania 3 – 5 hod.

• plastový kufrík

• LED indikácia
nabíjania batérie

• stupne krútiacich momentov

• hmotnosť 0,49 kg

• hmotnosť 0,49 kg

Indikácia stavu
batérie
Stav nabitia batérie napovie
o zostávajúcom operačnom
čase vykonávanej práce
a tiež momentálnym maximálnym možným krútiacim
momentom stroja.

bez pamäťového efektu

• doba dobíjania 3 – 5 h

• plastový kufrík

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

LI-ION BATÉRIA

Novinka

AKU náradie

AKU náradie

• vŕtacie bity 3 ks, nadstavec

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

AKU skrutkovač
FDS 10101-A

• prepínač smeru otáčok

• LED svietidlo

S nastavením krútiacich
momentov.

• rýchlonabíjačka 1 – 1,5 h

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

AKU skrutkovač
FDS 10150-A

Dve rýchlosti

Voliteľné príslušenstvo:

• plastový kufrík

bez pamäťového efektu

Li-Ion batéria

• rýchloupínacie skľučovadlo

• maximálny priemer vŕtania
13 mm

LI-ION BATÉRIA

Skľučovadlo

• rýchlonabíjačka:
doba nabíjania 1 – 1,5 h

Novinka

100 %
Li-Ion

50 %
Ostatní baterie

Čas
1 měsíc

6 měsíců

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

LI-ION BATÉRIA
bez pamäťového efektu
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PRAKTICKÝ
KUFRÍK

součástí balení

součástí balení

LI-ION BATÉRIA
bez pamäťového efektu

LI-ION BATÉRIA
bez pamäťového efektu

LI-ION BATÉRIA
bez pamäťového efektu
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AKU 18V NÁRADIE

So systémom 18 V aku náradia FIELDMANN ONE BATTERY
FOR ALL stačí na osem rôznych typov náradia jediná batéria
a jediná nabíjačka. Li-Ion akumulátor, na výber 18 V / 1,3
alebo 2 Ah, môže poháňať akumulátorovú vŕtačku, vŕtacie
kladivo, kotúčovou pílu, priamočiaru pílu, šabľovú pílu, uhlovú
brúsku alebo multifunkčné náradie či rozsvietiť LED svietidlo.
Vyvarujete sa tak zbierke najrôznejších batérií a nabíjačiek,
ktoré zaberajú miesto, a okrem zmätku pri hľadaní znamenajú nemalé investície. Šikovný systém oceníte najmä
v prípadoch, keď potrebujete viac typov náradia po sebe
a jednoducho len meníte batériu v náradí z rovnakej série.
Výber náradia v rade ONE BATTERY FOR ALL svojimi funkciami
plne pokrýva práce vykonávané v domácnosti, garáži,
dielni aj na záhrade.
Li-Ion akumulátor si môžete zakúpiť v rámci štartovacieho
setu s rýchlonabíjačkou, prípadne aj s aku vŕtačkou, alebo
samostatne. Ďalšie nástroje možno dokupovať postupne,
už bez batérie a nabíjačky. Po použití náradia sa batérie
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.

Ručné náradie
AKU vŕtačka – štartovací set
nabíjačka + batéria
FDUZ 50110
• 18 V / 2 000 mAh Li-Ion batéria
• 2 rýchlosti: 0–350 / 0–1 250 ot./min.
• krútiaci moment 45 Nm

AKU vŕtačka
FDUV 50150-A

AKU vŕtačka
FDUV 50101-0

• 18 V / 2 000 mAh Li-Ion batéria
(články renomovanej kórejskej značky)

• 18 V

• 2 rýchlosti: 0–350 / 0–1 250 ot./min.

• krútiaci moment 45 Nm

• 19 + 1 nastavenia krútiacich momentov

• krútiaci moment 45 Nm

• rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm
s brzdou

• 19 + 1 nastaveni krútiacich momentov
• Skľučovadlo 13 mm s brzdou

• príklep

• príklep

• 3stupňová LED indikácia nabitia batérie

• smer otáčok vľavo / vpravo

• LED osvetlenie

• rýchlonabíjačka: doba nabíjania 1,5 – 2 h

• 2 rýchlosti: 1–350 / 0–1 250 ot./min.
• 19 + 1 nastavenia krútiacich momentov
• skľučovadlo 13 mm s brzdou
• príklep
• smer otáčok vľavo / vpravo
• bez batérie

• smer otáčok vľavo / vpravo
• rýchlonabíjačka: doba nabíjania 1–1,5 hod
• hmotnosť: 1,5 kg

Novinka

AKU rázový uťahovák
FDUV 50801-0

AKU rotačné kladivo
FDUV 50201-0

AKU kotúčová píla
FDUK 50301-0

AKU priamočiara píla
FDUP 50401-0

• 18 V

• 18 V

• 18 V

• 18 V

• krútiaci moment 450 Nm

• rýchlosť bez zaťaženia
1–900 ot./min.

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

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

• počet príklepov 0 – 4 300 /
min

• priemer kotúča 136 mm

• maximálna hľbka rezu
drevo 51 mm, kov 2 mm

• sila úderu 0,9 J

• úkos 0-50 °
• hľbka rezu 45 ° = 29 mm,
0 ° = 38 mm

• dľžka ťahu 19 mm

• SDS skľučovadlo

• uhol rezu 0 – 45 °

• LED osvetlenie

• • bez batérie

• bez batérie

• 1/2 „skľučovadlo
• 3stupňová LED indikácia
• nabitia batérie
• LED osvetlenie
• bez batérie
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Akumulátor

Taška

Rýchlonabíjačka

LED svietidlo

Jeho univerzálne použitie
pre osem rôznych zariadení
uľahčí prácu a čas
s nabíjaním.

Vhodná pre rôzne použitie,
nielen na náradie.

Nabije batériu do 100%
svojej kapacity počas

Veľký pomocník pri práci
v tmavých zákutiach,
skrinkách pod.

1 – 1,5 hodiny.

Novinka

AKU 18V náradie

AKU 18V náradie

• bez batérie
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AKU 18V náradie

Ručné náradie
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AKU šabľová píla
FDUO 50501-0

AKU uhlová brúska
FDUB 50601-0

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

• 18 V
• rýchlosť bez zaťaženia
0–8 000 ot./ min.
• veľkosť kotúča 115 mm
• bočná rukoväť
• bez batérie

AKU multifunkčné
náradie
FDUB 50701-0
• 18 V
• 6 rýchlostí
• počet kmitov bez zaťaženia
4 000–18 000 ot./min.
• uhol oscilácie 1,4 °
• rýchloupínacie
skľučovadlo
• bez batérie

AKU batéria 18 V
FDUZ 50002

AKU batéria 18 V
FDUZ 50020

AKU batéria 18 V
FDUZ 50040

• 18 V / 2 000 mAh
• Li-Ion
• kompatibilná s modelmi
FDUL 50901, FDUZ 50000,
FDUV 50100/50150,
FDUV 50101/50110,
FDUV 50201, FDUK 50301,
FDUP 50401, FDUO 50501,
FDUB 50601, FDUB 50701

• 18 V Li-Ion / 2000 mAh
• použité články
renomovanej kórejskej
značky
• kompatibilná s modelmi
FDUL 50901, FDUZ 50000,
FDUV 50100/50150,
FDUV 50101/50110,
FDUV 50201, FDUK 50301,
FDUP 50401, FDUO 50501,
FDUB 50601, FDUB 50701

• 18 V Li-Ion / 4 000 mAh
• použité články
renomovanej kórejskej
značky
• kompatibilné s modelmi
FDUL 50901, FDUZ 50000,
FDUV 50100/50150,
FDUV 50101/50110,
FDUV 50201, FDUK 50301,
FDUP 50401, FDUO 50501,
FDUB 50601, FDUB 50701

AKU LED svietidlo
FDUL 50901-0
• 18 V
• LED 3 W
• čas svietenia 450 min.
• svietivosť 300 luxov
• bez batérie

Malá taška
na náradie
FDUA 59010
• 1 – 3 ks náradia
• veľkosť 35 x 21 x 25 cm

Rýchlonabíjačka
FDUZ 50000-0
• napätie 230 V / 50 Hz
• výstup: 21 V / 2,2 A
• doba nabitia
1 300 mAh batéria
1 – 1,5 h
• pre modely batérií:
• FDUZ 50001, FDUZ 50002,
FDUZ 50020, FDUZ 50040

Veľká taška
na náradie
FDUA 59020
• 3 – 6 ks náradia
• variabilné prepážky
• veľkosť 51 x 24 x 20 cm

Sada príslušenstva
pre multifunkčné náradie
FDUB 59701
• 40 ks príslušenstva
• brúsny papier
• špachtlové nože
• pílové listy (drevo, kov)
• diamantové nože (keramika a pod.)

61

ELEKTRICKÉ
RUČNÉ NÁRADIE

Tam, kde je dobrý prístup k elektrickej energii, sa pre svoj
vyšší výkon, neklesajúcu silu a neobmedzenú výdrž ideálne
hodí elektrické ručné náradie. Zo širokej ponuky náradia
FIELDMANN v tejto kategórii si vyberie každý – zahŕňa totiž
náradie pre opravy a rekonštrukcie, stavbu i dielňu. V sortimente elektrického ručného náradia FIELDMANN nájdu
zákazníci vŕtačky, brúsky, píly, ale aj multifunkčné náradie
alebo hoblík.
Elektrické ručné náradie FIELDMANN je určené všetkým, ktorí
hľadajú pre prácu v dielni a okolí domu kvalitné, a pritom
cenovo dostupné vybavenie. Pohodlnú prácu, jednoduchú
manipuláciu a bezpečnosť pri práci zaisťujú kompaktné
tvary náradia s ergonomickými rukoväťami. Medené vinutia
motorov predľžia životnosť náradia. Výhodou pri prenášaní
a ukladaní náradia sú praktické kufríky.

Ručné náradie
Príklepová vŕtačka
FDV 200851-E

Príklepová vŕtačka
FDV 2003-E

Príklepová vŕtačka
FDV 2004-E

• 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

• rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm

• 2 rýchlosti

• rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm

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

• otáčky motora bez zaťaženia
0–1 100 / 0–2 800 ot./min.

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

• bočná ergonomická rukoväť

• bočná ergonomická rukoväť

• vŕtanie alebo príklepové vŕtanie

• medené vinutie motora

• ukazovateľ dorazu

• regulácia rýchlosti otáčok

• komfortné ovládacie spínače

• medené vinutie motora

• bočná ergonomická rukoväť

Obsah balenia:

Obsah balenia:

• vŕtačka, ergonomická rukoväť, kufrík

• vŕtačka, ergonomická rukoväť, uťahovacia
kľučka, kufrík

Všetky elektrické vŕtačky FIELDMANN sú vybavené funkciou
príklepu a možno ich teda použiť na vŕtanie do tvrdých
materiálov, vrátane betónu alebo muriva. Po vypnutí príklepu
sú ideálnym pomocníkom pre vŕtanie do mäkších alebo
krehkých materiálov. Prídavné postranné rukoväte vŕtačiek
s protišmykovou funkciou výrazne uľahčia držanie smeru
najmä v móde príklepu.

• komfortné ovládacie spínače
• deklarovaná úroveň hluku 100 dB (A)

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

Príklepová vŕtačka
FDV 2005-E
• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 220 V / 50 Hz

• príkon 650 W

• príkon 1 500 W

• rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm

• rýchlosť bez zaťaženia 0–900 ot./min

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

• sila úderu 0–4 250 úderov / min, 5,2 J

• vŕtanie alebo príklepové vŕtanie

• dreva: 40 mm

• regulácia rýchlosti otáčok
• komfortné ovládacie spínače
• deklarovaná úroveň hluku 100 dB (A)

• max. vŕtanie betónu: 32 mm, kovu 13 mm,
• rýchlosť bez zaťaženia 0–850 ot./min
• 3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov
• SDS-PLUS systém
• hmotnosť 5,2 kg
• plastový kufrík

Rýchloupínacie
skľučovadlo
Pohodlná manipulácia
pri častejšej výmene vrtákov
či bitov.

Skľučovadlo
s upínacou kľučkou
Spoľahlivo poslúži najmä
pri vŕtaní do tvrdších materiálov.

Laserový ukazovateľ
Pomocou laserového lúča
je orientácia pri rezaní oveľa
jednoduchšia aj napriek
pilinami zakrytej línii rezu.

Variabilita
multifunkčného
zariadenia
Vzhľadom k veľkému množstvu možných nástavcov
možno upravovať najrôznejšie
materiály.

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

Novinka

Elektrické ručné náradie

Elektrické ručné náradie

• bočná ergonomická rukoväť
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Rotačné kladivo
FDV 201501-E
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Ručné náradie

Ručné náradie

Uhlová brúska
FDB 200651-E

Uhlová brúska
FDB 201201-E

Uhlová brúska
FDB 202201-E

Priamočiara píla
FDP 200711-E

Vibračná brúska
FDB 2004-E

Pásová brúska
FDB 200951-E

Excentrická brúska
FDEB 200431-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

• napätie 220 V / 50 Hz

• príkon 650 W

• príkon 1 200 W

• príkon 2 200 W

• príkon 710 W

• príkon 150 W

• príkon 950 W

• príkon 430 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.

• bočná ergonomická rukoväť

• bočná ergonomická rukoväť nastaviteľná
do 3 polôh

• s bočnou rukoväťou do 3 polôh

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

• otáčky naprázdno
11 000 ot./min.

• rýchlosť brúsenia
120–380 ot./min.

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

• veľkosť pásu 76 x 533 mm

• veľkosť brúsnej plochy 125 mm

• medené vinutie motora

• maximálna hľbka rezu
80 – 100 mm

• plocha brúsky 187 x 90 mm

• priemer kotúča 125 mm

• medené vinutie motora

Obsah balenia:

Obsah balenia:

• rýchloupínacie skľučovadlo

• brúska, návod, záručný list,
brúsny papier

• pásová brúska, návod,
záručný list

• priemer kotúča 125 mm
• medené vinutie motora

• medené vinutie motora

Obsah balenia:

Obsah balenia:

Obsah balenia:

• brúska, ergonomická rukoväť,

• brúska, ergonomická rukoväť,
1 ks brúsneho kotúča

• brúska, ergonomická rukoväť,
1 ks brúsneho kotúča, kufrík

• 1 ks brúsneho kotúča, kufrík

• priemer kotúča 230 mm

• laserový ukazovateľ smeru rezu

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

Novinka
PRAKTICKÝ
KUFRÍK

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

súčasťou balenia

Kotúčová píla
FDK 200802-E

súčasťou balenia

Kotúčová píla
FDK 2002-E

Dvojkotúčová píla
FDK 2003-E

• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 230 V / 50 Hz

• príkon 800 W

• príkon 1 300 W

• príkon 1 050 W

• 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

• bočná ergonomická rukoväť

• priemer kotúča 140 mm

• priemer kotúča 185 mm

• priemer kotúča 125 mm

• medené vinutie motora

• medené vinutie motora

• medené vinutie motora

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

• dvojkotúčová píla, držadlo, kufrík

Novinka

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

Multifunkčné náradie
FDB 2005-E

Modelárska brúska
FDMB 200171-E

• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 230 V / 50 Hz

• napätie 220 V / 50 Hz

• príkon 300 W

• príkon 750 W

• príkon 170 W

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

• otáčky naprázdno: 16 500 ot./min.

• rýchlosť bez záťaže 10 000–35 000 ot./min.

• premenné otáčky

• objem hobľovanie 82 x 2 mm

• veľkosť skľučovadla 0,8 – 3,2 mm

• rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.

Obsah balenia:

Obsah balenia:

• 210 ks príslušenstva

• hoblík, návod, záručný list, kufrík

• multifunkčné náradie, návod, záručný list,
11 ks príslušenstva, kufrík

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

FDB 9002
Sada príslušenstva
k FDB 2005-E
• 40 ks príslušenstva
• brúsny papier
• špachtľové nože
• pílové listy (drevo, kov)

Rezacie kotúče
FDK 9003
• sada kotúčov (A, B)
pre dvojkotúčovou pílu
FDK 2003-E s veľkosťou
125 mm

Novinka

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

Elektrické ručné náradie

Elektrické ručné náradie

Elektrický hoblík
FDH 2001-E

• diamantové nože
(keramika, atď.)
PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia
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Ručné náradie

Gola sada
FDG 5000-32R
• 19x ½" hlavica nástrčková:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
• 2x ½" hlavica na sviečky: 16, 21 mm
• 2x ½" predľženie: 125, 250 mm
• 1x ½" kľb
• 1x ½" račňa
• 6x ½" hlavica nástrčková (12 pt):
10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
• 1x kufrík

Ručné náradie

Gola sada
FDG 5001-108R

Gola sada s náradím
FDG 5002-54R

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

• 18x ¼” hlavica nástrčková s bity: 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
• 13x ¼” hlavica nástrčková: 4, 4.5, 5,
5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
• 8x ¼” hlavica nástrčková predľžená: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 5x ¼” hlavica nástrčková: E4, E5,
E6, E7, E8
• 2x ¼” predľženie: 50, 75 mm
• 1x ¼” kľb račnový
• 1x ¼” trhák
• 1x ¼” rukoväť skrutkovacia
s vnútorným štvorhranom
• 1x ¼” račňa
• 17x ½” hlavica nástrčková: 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 27, 30, 32 mm
• 5x ½” hlavica nástrčková predľžená: 14, 15, 17, 19, 22 mm
• 8x ½” hlavica nástrčková: E10, E11,
E12, E14, E16, E18, E20, E24
• 2x ½” predľženie: 125, 250 mm
• 1x ½” kľb račnový
• 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

• 14x zakladacie kľúče 3/8": 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22,
24 mm
• 1x násada račne 3/8" s pojistkou
• 2x skrutkovač SL 6x100 mm
a PH 6 x 100 mm
• 22x nástavce / držiak
• 1x kliešte s dlhými čeľusťami 6"
• 1x kliešte s posuvným kľbom10"
• 1x diagonálne kliešte 6"
• 9x kľúč do vnútorného šesťhranu:
1,5 – 10 mm/ držiak
• 1x T-rukoväť pre zakladacie
kľúče1/4"
• 1x univerzálna kľb 3/8"
• 1x spojovací člen 1/4"

• kombinované kliešte 6“
• kliešte s dlhými čeľusťami 6“
• 8 ks 3/8“ nadstavce:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
• 1 ks 3/8“ račňa
• 1x 6“ nastaviteľný kľúč
• 8 ks imbusových kľúčov 1,5 – 6 mm
• 2 ks skrutkovačov:
PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
• 1 ks násada na bity
• 20 ks bitov 25 mm
• 1 ks kladivo 200 g
• vodováha 6“
• meracie pásmo 3 m
• nôž

Dve farebné prevedenia

Gola sada s náradím
FDG 5003-65R
• 12x zakladacie kľúče 1/4“: 4, 4.5,
5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 11x zakladacie kľúče 3/8“: 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
• 2x univerzálny kľb: 1/4“ a 3/8“
• 2x nástrčkový kľúč na zapaľovacie sviečky 3/8“: 16 a 21 mm
• 2x nástavec k nástrčkovému klíči
3/8“: 3“ a 6“
• 1x nástavec k nástrčkovému klíči
1/4“ 3“
• 2x rukoväť s račňou a s naklápacou hlavou 1/4“ a 3/8“
• 1x spojovací člen
• 2x skrutkovač SL 6x100 mm
a PH 6x100 mm
• 20x bity x dľžka 25 mm:
PH 0, 1, 2, 3; SL 2, 3, 4, 5, 6, 7;
TX 0, 1, 2, 3; H 2, 3, 4, 5, 6, 7;
S 0, 1, 2, 3; T 10, 15, 20, 25, 30, 40
• 1x kliešte s dlhými čeľusťami: 6“
• 1x kliešte s posuvným kľbom: 10“
• 1x diagonálne kliešte 6“
• 1x strihacie kliešte: 7“
• 5x otvorený stranový kľúč:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
• 1x rukoväť pre zakladacie kľúče

Gola sada s náradím
FDG 5005-85R
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x kombinované kliešte 7“
1x kliešte s dlhými čeľusťami 6“
1x kliešte s posuvným kľbom 10“
2x skrutkovač: SL 6 x 100 mm
a PH 6 x 100 mm
1x rukoväť pre zakladacie 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 se 3 čepeľami
1x meracie pásmo 5 m
16x zakladacie kľúče 1/2“:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
2x rukoväť s račňou a naklápacou
hlavou: 1/4“ a 1/2“
2x nástavec k nástrčkovému kľúču
1/2“: 5“ a 10“
1x 3cestný nástavec:
1/2“(M) x 3/8“(F)
2x univerzálny kľb: 1/4“ a 1/2“
2x nástrčkový kľúč na zapaľovacie
sviečky 1/2“: 16 a 21 mm
12x zakladacie kľúče 1/4“: 4, 4.5,
5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1x spojovací člen
6x hlboká nástrčka 1/4“:
9, 10, 11, 12, 13 mm
1x nástavec k nástrčkovém klíči
1/4“ 3“
1x posuvná tyč 1/4“
1x kladivo 300 g
20x bity x 25 mm s držiakom
2x priebojník (špičák a ploché
dláto)

Gola sada s náradím
FDG 5006-60R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Gola sada s náradím
FDG 5007-39R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x kombinované kliešte
12 ks bitov 25 mm
8x imbusový kľúč 1,5 – 6 mm
2 ks skrutkovač:
PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
1x násada na bity
1x 3/8“ račňa
9x 3/8“ nadstavce:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
1x kladivo 200 g
1x predlžovací nadstavec
3/8“ x 3“
1x 3/8“ univerzálny kľb
2x 3/8“ nástrčná hlavica na
sviečky 16, 21 mm
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Novinka

Gola sady s náradím

Gola sady s náradím

Novinka
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Ručné náradie
Sada bitov
so skrutkovačom
FDG 5004-79R
Bity 6 mm:
SL 3, 4, 5, 6, 7
PH 0, 1, 2, 3
PZ 1, 2, 3
TX 4, 5, 6, 7
TH 8, 9, 10, 15, 20
H 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
Y 1, 2, 3
2.3
U 6, 8

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

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

Ručné náradie

Skrutkovač s bitmi
FDS 1014-61R
Bity 4 mm:

Sada bitov
so skrutkovačom
FDS 1010-58R
Bity 6 mm:

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

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

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

¼" hlavice nástrčná:
M 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3/16,
1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8,
7/16
• skrutkovač s račňou
• flexibilný nástavec

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

Multitool
FDM 5030
• praktické multifunkčné náradie,
ktoré sa zmestí do vrecka
• základom sú robustné kombinované kliešte, ktoré okrem
štandardných vlastností umožňujú aj odstránenie izolácie
z káblov
• ďalej môžete využívať dve
čepele z nerezovej ocele,
ozubenú čepeľ, dva ploché
a jeden krížový skrutkovač,
pilník, otvárač konzerv a fliaš
• pre väčšiu bezpečnosť sú
všetky nástroje istené bezpečnostnou poistkou

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

Sada bitov so skrutkovačom
FDS 1011-22R

Sada bitov so skrutkovačom
FDS 1005-65R

Bity 6 mm:

Bity 4 mm:

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

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

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

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

H 3, 4, 5, 6

H 0.7, 0.9, 1.3 1.5, 2.0

• skrutkovač s predlžovacím nástavcom

• skrutkovač s račňou

• flexibilný nástavec

• predlžovací nadstavec 50 mm

• lupa

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

CR-V

CR-V

CR-V

33 ks

22 ks

65 ks

• 1x skrutkovač s račňou pre
bity 6 mm
• 1x skrutkovač pre bity
4 mm

CR-V

CR-V

79 ks

11 ks

Novinka

CR-V
58 ks
Sada bitov
FDS 9002-67R
Bity 6 mm:
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SQ 0, 1, 2, 3

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

Sada hobby nožov
FDN 1002-16R
• 13 ks nožov
• 2 ks rysovacie ihly
• magnetický prúžok
• rukoväť

H 2, 3, 4, 5, 6

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

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

CR-V

CR-V

67 ks

41 ks

16 ks

Gola sady s náradím

Gola sady s náradím

Sada bitov
so skrutkovačom
FDS 1007-11R

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

Sada bitov so skrutkovačom
FDS 1009-41R
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Ručné náradie

Ručné náradie

Sada skrutkovačov
FDS 5001-18R

Sada skrutkovačov
FDS 5003-18R

Sada skrutkovačov
FDS 5004-37R

• 8x skrutkovač plochý / krížový v CR-V kvalite

• 8x skrutkovač plochý / krížový v CR-V kvalite

• 4x krížový skrutkovač

• kliešte kombinované 150 mm

• sada vrtákov HSS do železa 6 ks

• sada vrtákov a bitov (23 ks)

• 10x malý skrutkovač s točňou na ukazovák

• 10x malý skrutkovač s točňou na ukazovák

• 4x plochý skrutkovač

• kliešte diagonálne 150 mm

• veľkosť 3, 4, 5, 6, 8,10

• vrtáky do železa 2, 3, 4, 5, 6, 8

• držiak upevniteľný na stenu či nástennú
dosku

• držiak upevniteľný na stenu či nástennú
dosku

• 8x malý skrutkovač

• kliešte štípacie 150 mm

• 6 ks skrutkovacích bitov

• vrtáky do muriva 4, 5, 6, 8, 10
• vrtáky do dreva 3, 4, 5, 6, 8
• 6 ks skrutkovacích bitov so skrutkovacou
hlavou

CR-V

18 ks

18 ks

37 ks

• držiak na stenu či nástenný panel

Sada skrutkovačov
FDS 5005-10R
• 5x skrutkovač plochý
• 5x skrutkovač krížový

12 ks

Sada kľúčov
FDN 1010

Sada vrtákov
FDV 9006

Pílové listy T-drevo
FDP 9001

Pílové listy T-mix
FDP 9002

• sada vrtákov do muriva 6 ks

• 2x T 118 A – Drevo 2 – 15 mm, PVC; čistý rez

• 2x T 119 BO – Drevo 2 – 15 mm, PVC; čistý rez

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

• veľkosť 3, 4, 5, 6, 8,10

• 2x T 101 AO – Drevo 5 – 50 mm; rýchly rez

• 2x T 101 B – Drevo 3 – 30 mm, čistý rez

• 6 ks skrutkovacích bitov

• 2x T 144 D – Drevo 3 – 30 mm; čistý rez

• 2x T 111C – Drevo 4 – 50 mm, PVC

• 2x T 101 B – Drevo 3 – 30 mm,

• 2x T 127 D – Kov 3 – 15 mm, ALU do 30 mm,

• Epoxid do 30 mm; čistý rez

• Epoxid do 30 mm; rýchly rez

• 2x T 101 BR – Kov 1 – 3 mm

• 2x T 118 A – Kov 1 – 3 mm

• plne kompatibilný s inými priamočiarymi
pílami sa skľučovadlom „T“

• plne kompatibilný s inými priamočiarymi
pílami sa skľučovadlom „T“

CR-V

CR-V

CR-V

6 ks

10 ks

12 ks

12 ks

Sady skrutkovačov, klieští, vrtákov

Sady skrutkovačov, klieští, vrtákov

23 ks

• stranové kľúče s očkom vyhnutým do
uhla

• závesná plachta s možnosťou zrolovania
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Sada vrtákov
FDV 9017

• 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

• 6x skrutkovač plochý / krížový

Sada vrtákov
FDV 9004

• 1x skrutkovač na bity

CR-V

Sada skrutkovačov
FDS 1002-6R

Sada klieští
FDN 1020
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Interiér vozidla, odkvap strechy alebo kachle či krb – aj
táto rôzne miesta je treba občas upratať, ideálne nečistoty
vysať, či už sa jedná o prach, lístie či mokré blato. Na rozdiel od „domácich maznáčikov“ si univerzálne priemyselné
vysávače okrem prachu poradia aj s hrubými nečistotami,
tekutinami či dokonca teplým popolom. Značka FIELDMANN
ponúka kombinované vysávača na mokré a suché vysávanie,
alebo variantu na popol a suché vysávanie.

UNIVERZÁLNE
VYSÁVAČE

Univerzálne vysávače FIELDMANN sú vybavené objemnou
chrómovou nádobou na tuhé nečistoty a vodu s bavlneným
filtrom z pevných vlákien, ktorý 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 vysávačmi zhnije. Pre vysávanie
hladkých povrchov je podlahová hubica vybavená kefkami,
alebo môžete zvoliť variant kefy a stierky na mokré vysávanie.

Vysávače
Vysávač na mokré
a suché vysávanie
FDU 2003-E
• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
• príkon 1 400 W
• pevný bavlnený filter
• kovová nádoba 30 l
• plastová hadica 1,5 m
• 2x plastová predlžovacia trubica 0,85 m
• podlahový nástavec
• zúžený nástavec
• guľatá kefka

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradný bavlnený filter

Vysávač na mokré
a suché vysávanie
FDU 2004-E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
príkon 1 400 W
zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W
pevný bavlnený filter
kovová nádoba 30 l
plastová hadica 2,5 m
hliníková predlžovacia trubica 0,77 m
podlahová hubica (hladké vysávanie
alebo s kefkami)
podlahová hubica (kefa + stierka)
hubica na čalúnenie
zúžená hubica
guľatá kefka

Voliteľné príslušenstvo:
• náhradný bavlnený filter

Vysávač na mokré
a suché vysávanie
FDU 201432-E
• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
• príkon 1 400 W
• zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W
• pevný bavlnený filter
• kovová nádoba: 30 l
• nastaviteľná intenzita odzvuku
• funkcia odlepovanie prachu
• zámok hadice
• výpust
• plastová hadica: 2,5 m
• hliníková predlžovacia trubica: 0,77 m
• podlahová hubica (hladké vysávanie
alebo s kefkami)
• podlahová hubica (kefa + stierka)
• hubica na čalúnenie
• zúžená hubica
• guľatá kefka

Vysávač na mokré
a suché vysávanie
FDU 201450-E

Novinka

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz
• príkon 1 400 W
• zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W
• pevný bavlnený filter
• kovová nádoba 50 l
• plastová hadica 3 m
• hliníková predlžovacia trubica 0,77 m
• podlahová hubica (hladké vysávanie alebo
s kefkami)
• podlahová hubica (kefa + stierka)
• hubica na čalúnenie
• zúžená hubica
• guľatá kefka

Voliteľné príslušenstvo:
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Nádoba

Elektrická zásuvka

Hadice

Nádoba s dostatočným
objemom zachytí všetko, čo
prejde vysávacou hadicou
priamo do nádoby, bez
nutnosti použitia sáčkov,
čo je zásadnou výhodou
zvlášť u mokrého vysávania.

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

Hadicu s dľžkou 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.

Univerzálne vysávače

Univerzálne vysávače

• náhradný bavlnený filter
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VYSÁVAČA NA POPOL
A SUCHÉ VYSÁVANIE

Posedenie doma pri plápolajúcom ohni v krbe je pre mnohých príjemnou relaxáciou. Menej lákavá je však následná
predstava poletujúceho popola pri čistení krbu. Primárne na
tieto situácie, teda vysávanie popola až do teploty 40 °C
z krbu i jeho okolia, je konštruovaný viacúčelový vysávač na
popol a suché vysávanie, preto je okrem kovovej nádoby
vybavený aj kovovou hadicou s alumíniovým nadstavcom.
Samozrejmou súčasťou je HEPA filter pre zachytenie najjemnejších čiastočiek, ako je popol alebo jemný prach, a ochranný
kôš proti upchatiu väčšími vysávanými predmetmi.

Vysávače
Vysávač na popol
a suché vysávanie
FDU 2002-E

Vysávač na popol
a suché vysávanie
FDU 201001-E

Vysávač na popol
a suché vysávanie
FDU 200601-E

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• príkon 1 200 W

• príkon 1 000 W

• príkon 600 W

• vysávanie popola do 40 ° C

• vysávanie popola do 40 ° C

• vysávanie popola do 40 ° C

• HEPA filter

• bavlnený filter

• bavlnený filter

• kovová nádoba 20 l

• kovová nádoba 20 l

• kovová nádoba 11 l

• kovová hadica 1 m

• kovová hadica 1 m

• kovová hadica 1 m

• hliníková hubica 0,15 cm

• hliníková hubica 0,15 m

• hliníková hubica 0,15 m

• kolieska

• hmotnosť 4 kg

• hmotnosť 2,4 kg

• prívodný kábel 4,3 m

• prívodný kábel 3 m

• prívodný kábel 3 m

• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Součástí balení je FDU 9002:

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• plastová hadica 1,5 m
• predlžovacia trubica 0,85 cm

náhradný bavlnený filter

náhradný HEPA filter

• podlahová hubica
• zúžený nástavec
• otočná kefka

Voliteľné príslušenstvo:
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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
ľahkú demontáž koliesok
užívateľ ocení najmä pri
vysávaní kaskádovitého
terénu, akým je napríklad
schodisko.

Univerzálne vysávače

Univerzálne vysávače

náhradný HEPA filter
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VYSOKOTLAKOVÉ
UMÝVAČKY

Postriekať dvorček pri dome od poletujúceho smetia zvládneme obyčajnou hadicou s vodou. Ak sa chceme však
zbaviť usadenej špiny a nedrhnúť vonkajšiu dlažbu kefou,
potrebujeme silnejší prúd vody. Patričnú silu vode dodajú
vysokotlakové umývačky FIELDMANN, s ktorými tak zvládneme dôkladne upratať nielen dvor či terasu, ale aj zbaviť
bicykle či podvozok autá od zaschnutého blata alebo oživiť
zašlú fasádu domu. Príkon, tlak a prietok vody sú kľúčové
veličiny pre výber vhodnej vysokotlakové umývačky – vyšší tlak
znamená kvalitnejší umývanie, vyšší prietok čistenie urýchli.
K nezanedbateľným výhodám vysokotlakových umývačiek
patrí aj úspora vody v desiatkach percent oproti bežnému
umývaniu, a to vďaka presne zameranému vodnému lúču.
Striekacie pištole u umývačiek FIELDMANN sú vybavené
nastaviteľnými, trojcestnými alebo štvorcestnými tryskami
s turbo funkciou, samozrejmosťou sú kolieska pre ľahšiu
manipuláciu.

Vodný program
Vysokotlaková
umývačka
FDW 201201-E

Vysokotlaková
umývačka
FDW 201401-E

Vysokotlaková
umývačka
FDW 201601-E

Vysokotlaková
umývačka
FDW 202001-E

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• napätie/kmitočet 230 V/50 Hz

• príkon 1 200 W

• príkon 1 400 W

• príkon 1 600 W

• príkon 2 000 W

• maximálny tlak 90 barov

• maximálny tlak 105 barov

• maximálny tlak 160 barov

• maximálny prietok 330 l/hod.

• maximálny prietok 300 l / hod.

• maximálny tlak 115 barov

• prívodný kábel 5 m

• prívodný kábel 5 m

• dľžka vysokotlakovej hadice
3m

• dľžka vysokotlakovej hadice
3m

• striekacia pištoľ s nástavcom
a nastaviteľnou tryskou

• striekacia pištoľ s variabilnou
tryskou

• kolieska

• maximálny prietok 300 l / hod.

• maximálny prietok 430 l/hod.

• prívodný kábel 5 m
• dľžka vysokotlakovej hadice
5m

• vysokotlaková hadica 7 m

• striekacia pištoľ s variabilnou
a turbo tryskou
• prípojná nádobka na šampón
• kolieska

• navijak na vysokotlakovú
hadicu
• prívodný kábel 5 m
• variabilná tryska s rýchlospojkou
• turbo tryska s rýchlospojkou
• rotačná kefa
• integrovaná nádoba
na šampónovanie
• držiak na pištoľ a trysku

Novinka
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Kolieska

Rýchlospojka

Šampónovanie

Navijak na hadicu

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

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

Súčasťou procesu kvalitného
umývania 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
výsledok umývania.

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

3m

áno

nie

5m

FDW 201401-E

1 400 W

105 barov

300 l/hod.

nastaviteľná, turbo

3m

áno

nie

5m

FDW 201601-E

1 600 W

115 barov

300 l/hod.

nastaviteľná, turbo

5m

áno

áno

5m

FDW 202001-E

2 000 W

160 barov

430 l/hod.

nastaviteľná, turbo

7m

áno

áno

5m

Vysokotlakové umývačky

Vysokotlakové umývačky

Novinka
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ZÁHRADNÉ
HADICE

Väčšina z nás si určite želá slnečné leto bez dažďa, aj keď
z toho vyplýva, že namiesto mrakov budeme musieť
záhradku o to viac kropiť my. FIELDMANN má vo svojom vodnom programe dostatočne pevné záhradné hadice rôznych
dľžok, pri ktorých nemusíte každú chvíľku zisťovať, kde
sa vám zalomili a prečo z nich voda nestrieka, aj pevné
prenosné navijaky hadíc, ktoré uľahčia pohyb pri zavlažovaní
a následnom uskladnení hadíc. Samozrejmosťou sú
rôzne typy koncoviek aj rozprašovacie pištole a konektory
ku kohútiku s rôznym závitom.
Poviete si, čo sa dá vymyslieť na záhradnej hadici? Tí, ktorí
majú skúsenosť s mäkkými lámavými materiálmi, by vám
poradili, že sa oplatí dať prednosť kvalite pred cenou a postrážiť si najmä dostatočnú silu steny hadice, pravidelnosť
jej textilného tlakového výpletu a uvedený pracovný tlak.
1/2 „ záhradné hadice FIELDMANN sú z piatich vrstiev, a teda
vysoko pevné a maximálne odolné voči vnútorným tlakom
(pre prevádzkový tlak až 10 barov).

Vodný program
Navijak na záhradnú
hadicu
FZH 1145

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

• dľžka 50 m

• dľžka 30 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

• vnútorný priemer 12,5 mm

• vnútorný priemer 12,5 mm

• vonkajší priemer 18 mm

• vonkajší priemer 18 mm

Oscilačný
rozstrekovač
FZH 9101

Trojramenný
rozstrekovač
FZH 9102

• jednoduchá montáž

Záhradná hadica
FZH 9150

Záhradná hadica
FZH 9130

V sortimente značky FIELDMANN nájdete odolné záhradné
hadice aj s masívnymi prenosnými navijakmi, a to pre dľžku
hadice až do 50 metrov.
Navijaky na záhradné hadice FIELDMANN pomôžu hneď
dvakrát, jednak pri manipulácii s hadicou, keď sa pohybujeme
po záhrade a zalievame, a následne, keď potrebujeme
hadicu uskladniť, aby neprekážala a zbytočne sa nelámala.

Variabilná
zavlažovacia pištoľ
FZH 9003

• zavlažovacia pištoľ 1/2“,
13 mm

• kompatibilné so systémami 1/2“

• kompatibilné so systémami 1/2“

• 3x koncovka

• 8 pozícií

• ABS plast

• ABS plast

• 15 trysiek

• tri ramená trysiek

• nastaviteľný uhol rozstreku

• nastaviteľný dosah rozstreku

• veľkosť 42 x 14 x 14 cm

• veľkosť 25 x 30 x 25 cm

• hmotnosť 0,3 kg

• pozinkovaný tŕň

Záhradné hadice

• adaptér 1/2“ a 3/4“
• variabilná zavlažovacia pištoľ

• hmotnosť 0,3 kg

Novinka
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Záhradné hadice

• kompatibilné s hadicou 1/2“,
13 mm
• 1x koncovka STOP
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Zavlažovacia pištoľ
FZH 9002
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Komu občas nechýba pár (centi)metrov, aby dosiahol pre
veci schované niekde hore v skrini či dokonca mohol vyčistiť
odkvap od napadaného lístia? Pre tieto situácie je dobré
mať rebrík, ktoré tento problém vyriešia. Lenže dľžka týchto
pomocníkov môže byť na druhú stranu na obtiaž, ak je
potrebné ich uskladniť, alebo ich niekam previezť. Aby nám
centimetre rebríka, teda po tom, keď splní svoju funkciu,
nevadil, ponúka FIELDMANN teleskopické rebríky, ktoré
zložíte a schováte pokojne do skrine.

TELESKOPICKÉ
REBRÍKY

Teleskopické rebríky FIELDMANN majú minimálne požiadavky
na priestor pre uskladnenie, ale maximálne vám pomôžu
v situáciách, kedy potrebujete dosiahnuť poriadne vysoko.
Vďaka unikátnemu teleskopickému systému rebrík vysúvate
ťahom po jednotlivých priečkach, proti samovoľnému zloženiu
je naopak zabezpečený poistkami na oboch bočných stranách rebríka. Po stlačení západiek palcami oboch rúk môžete rebrík po jednotlivých priečkach bezpečne skladať. Rebríky môžete používať v ich maximálnej dľžke aj po vysunutí iba
jednej či dvoch priečok. Špeciálna konštrukcia z pevnej zliatiny
hliníka zaručuje vysokú stabilitu aj pri plnom rozložení rebríka
a dovoľuje maximálne zaťaženie 150 kg.

Novinka

Rebríky

Teleskopický rebrík
FZZ 4002

Teleskopický rebrík
FZZ 4004

Teleskopický rebrík
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 dľžka 3,2 m

• maximálna dľžka 2,6 m

• maximálna dľžka 3,8 m

• počet priečok 11

• počet priečok 9

• počet priečok 13

• hmotnosť iba 9,2 kg

• hmotnosť 7 kg

• hmotnosť 11 kg

Pre výškovo rozdielne či šikmé terény vymyslela značka
FIELDMANN multifunkčný rebrík, ktorý vďaka kľbovému
mechanizmu je schopný vyrovnať výškové rozdiely napríklad medzi jednotlivými stupňami schodov. Pre pohodlnejšiu
prácu je možné multifunkčný rebrík vybaviť ešte kovovými
plošinami a vytvoriť z neho dokonca lešenia.

Teleskopický rebrík
FZZ 4003
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Rozkladací rebrík
FZZ 4009

• max. dľžka v rozloženom stave 6,7 m

• max. dľžka v rozloženom stave 9,2 m

• rozmery v zloženom stave
284 × 46 × 16 cm

• rozmery v zloženom stave
368 × 46 × 16 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 28 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 28 cm

• sila hliníka 1,2 mm

• sila hliníka 1,2 mm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• počet priečok 10

• počet priečok 13

• hmotnosť iba 13 kg

• hmotnosť iba 16,5 kg

Unikátny systém

Sofistikované kľby

Multifunkčnosť

Príslušenstvo

Unikátny teleskopický systém
zaistí maximálnu skladnosť
teleskopických rebríkov pri
uskladnení alebo prevoze
v osobnom aute.

Sofistikovaný kľb umožňuje
rebrík variabilne nastaviť
do ideálnej polohy.

Multifunkčný rebrík možno
využiť aj ako lešenie pre
ľahký 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.

• unikátny teleskopický systém
• rozmery v zloženom stave
87 × 67 × 15 cm
• vzdialenosť medzi priečkami
29 cm
• sila hliníka 1,3 – 1,5 mm
• maximálne zaťaženie 150 kg
• maximálna dľžka A-rebríka
1,6 m
• maximálna dľžka rebríka 3,2 m
• počet priečok 10
• hmotnosť iba 11,5 kg

• unikátny teleskopický systém
• rozmery v zloženom stave
90 × 49 × 18 cm
• vzdialenosť medzi priečkami
29 cm
• sila hliníka 1,3 – 1,5 mm
• maximálne zaťaženie 150 kg
• maximálna dľžka A-rebríka
2,2 m
• maximálna dľžka rebríka 4,4 m
• počet priečok 14
• hmotnosť 15 kg

•
•
•
•
•
•
•

rebrík 360 cm
A-rebrík 174 cm
lešenie 98 cm
výška priečok 28 cm
dľžka stabilizátora 61,5 cm
maximálne zaťaženie 150 kg
hmotnosť 11 kg

Kovové dosky
FZZ 9007
•
•
•
•
•
•

kompatibilné s FZZ 4007
2 ks
rozmer jednej 85,5 x 32 cm
rozmer druhej 57,5 x 32 cm
maximálne zaťaženie 150 kg
hmotnosť 3 kg

Teleskopické rebríky

Teleskopické rebríky

Rozkladací rebrík
FZZ 4008

Multifunkčný rebrík
FZZ 4007

Teleskopický rebrík
FZZ 4006
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AUTOPRÍSLUŠENSTVO

Záujem o autopríslušenstvo FIELDMANN bol impulzom pre ďalšie
rozšírenie tohto sortimentu. Kým ešte nedávno sa mohli zákazníci vybaviť
len pomocníkmi na nástrahy zimy, ako sú škrabky na ľad, teleskopické
metly či oceľové skladacie lopatky, dnes je ponuka oveľa bohatšia.
Sezónnu výmenu kolies automobilov možno zvládnuť rýchlo a pohodlne doma v garáži, bez čakania na voľný termín v pneuservise.
Praktickým pomocníkom je pneumatický rázový uťahovák
FIELDMANN. Ten patrí k najrozšírenejšiemu vzduchovému náradiu,
ktorého výhodou je vysoká odolnosť voči opotrebovaniu a stovky
hodín prevádzky. Pre svoju prevádzku vyžaduje kompresor s adekvátnymi parametrami, napríklad jeden z nových modelov olejových
kompresorov FIELDMANN, ku ktorým možno dokúpiť aj sadu príslušenstva. Sezónnu výmenu kolies automobilov možno zvládnuť rýchlo
a pohodlne doma v garáži, bez čakania na voľný termín v pneuservise. Praktickým pomocníkom je pneumatický rázový uťahovák
FIELDMANN. Ten patrí k najrozšírenejšiemu vzduchovému náradiu,
ktorého výhodou je vysoká odolnosť voči opotrebovaniu a stovky
hodín prevádzky. Pre svoju prevádzku vyžaduje kompresor s adekvátnymi parametrami, napríklad jeden z nových modelov olejových kompresorov FIELDMANN, ku ktorým možno dokúpiť aj sadu príslušenstva.

Autopříslušenství
Sada príslušenstva
ku kompresorom
FDAK 901501-E

Vzduchový
rázový uťahovák
FDAK 901511

Vzduchový kompresor
FDAK 201524-E

Vzduchový kompresor
FDAK 201550-E

• napätie 230 V/50 Hz

• napätie 230 V/50 Hz

• sada 6 kusov

• veľkosť 1/2“

• príkon 1 500 W

• príkon 1 500 W

• 7 000 ot./min.

• menovitý výkon 2 850 ot./min.

• menovitý výkon 2 850 ot./min.

• pištoľ na hustenie pneumatík
s tlakomerom

• objem nádoby 24 l

• objem nádoby 50 l

• ofukovacia pištoľ

• max. tlak 8 barov

• adaptér a ihly na nafukovanie

• pracovný tlak 6,2 barov

• max. tlak 8 barov
• orientačný sací výkon
198 l/min.

• orientačný sací výkon
198 l / min.

• špirálová PU hadica

• hmotnosť 25 kg

• hmotnosť 32 kg

• hračiek

• krútiaci moment 312 Nm
• konektor hadice 1/4“
• 10 ks nástrčkových hlavíc 1/2“
• plastový kufrík

Zdviháky čiže hevery, tvoria základné vybavenie každého motoristu.
Hydraulické varianty ponúkajú v porovnaní s mechanickými
rýchlejšiu prácu s menšou námahou. Celokovová masívna konštrukcia hydraulických heverov FIELDMANN zaisťuje vysokú stabilitu.
Predľžená varianta hevera umožní dostať sa aj na horšie prístupné
miesta, napríklad pri dodávkach. Hevery FIELDMANN sa vďaka
pojazdným kolieskam ľahko umiestnia pod zdvíhané bremeno.
Kolieska sú vysoko pevné, držia svoj tvar a od povrchu sa neotlačia.
Uskladnený bicykel už nemusí prekážať len tak opretý o stenu.
Stačí ho zavesiť ku stropu. Značka FIELDMANN rozšírila ponuku hneď
o dve varianty držiakov bicyklov a ďalšieho športového vybavenia
s nosnosťou až 57 kg. Praktickosť držiakov FIELDMANN spočíva
najmä v kladkovom systéme, pomocou ktorého rýchlo a bez potreby
výraznejšej sily vytiahnete bicykel k stropu, kde neprekáža. Držiak sa
ľahko umiestni na strop kôlne, pivnice, garáže či kočikárne. Môže byť
pritom vo výške až 4 metre!
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Merač tlaku

Redukcia

Štartovacie káble

Stropný držiak

Nepostrádateľný
pomocník pri kontrole
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.

Vzduchová brúska
FDAK 901521

PU Hadica
ku kompresorom 10 m
FDAK 901502

Hydraulický hever 2 t
FDAH 2001

Hydraulický hever 2 t
FDAH 2002

• 20 000 ot./min.

• PU materiál

• maximálne zaťaženie 2 t

• maximálne zaťaženie 2 t

• prevádzkový tlak 6,2 barov

• veľkosť 6,5 x 10 x 1000 mm

• rozmery 442 x 234 x 135 mm

• rozmery 556 x 234 x 140 mm

• sada 16 ks príslušenstva

• prevádzkový tlak 10 barov

• plastový kufrík

• max. tlak 25 barov

• minimálna výška zdvihu
135 mm

• minimálna výška zdvihu
89 mm

• maximálna výška zdvihu
330 mm

• maximálna výška zdvihu
359 mm

• hmotnosť 8,6 kg

• hmotnosť 14 kg

Novinka

Autopríslušenstvo

Autopríslušenstvo

Autodoplnky sú neoddeliteľnou súčasťou sortimentu značky
FIELDMANN, ktorá pre chvíle, kedy váš motor „nechytí“, ponúka
aj dva druhy kvalitných a naozaj medených štartovacích káblov
v závislosti od objemu motora. Zabudnuté rozsvietené svetlá, časté
štartovanie, jazdy na krátke vzdialenosti, dobíjanie elektrospotrebičov, notebookov, to všetko akumulátor zaťažuje. A keď potom
v zime potrebujete rozbehnúť premrznutý motor, ktorého vnútorný
odpor je vyšší ako za tepla, auto môže mlčať. Prebudiť ho môžete
štartovacími káblami FIELDMANN.
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Autopríslušenstvo

Vzduchový kompresor
FDAK 12011

Štartovacie káble
FDAS 120301

Štartovacie káble
FDAS 120601

Nabíjačka
autobatérie 6V/12V
FDAN 12001

Stropný držiak
na bicykel
FDAD 6201

Univerzálny
stropný držiak
FDAD 6571

Ochrana čelného skla
proti slnku a námraze
FDAZ 6001

Ochrana čelného skla
proti slnku a námraze
FDAZ 6002

• zástrčka do 12 V zapaľovača
cigariet

• napätie 12 V

• napätie 12 V

• napätie 230 V/50 Hz

• max. hmotnosť záťaže 20 kg

• max. hmotnosť záťaže 45 kg

• veľkosť 1 300 x 600 mm

• veľkosť 1 300 x 600 mm

• merač tlaku v baroch
s presnosťou 0,1 baru

• prúd 300 A

• prúd 600 A

• výstup DC (jednosm.)

• hlavne pre zimné použitie

• materiál meď

• 6/12 V, 2 A/4 A

• blokuje škodlivé UV lúče

• blokuje škodlivé UV lúče

• izolácia z PVC

• izolácia z PVC

• jednoduchá inštalácia

• znižuje námrazu na skle

• Ø 10 mm

• jednoduchá inštalácia

• znižuje vnútornú teplotu

• Ø 8 mm

• pre stropy až do 4 m

• zimný variant

• dľžka 3 m

• pre stropy až do 4 m

• letný variant

• dľžka 2,5 m

• nabité, obrátenie polarity,
nadprúd, ochrana proti
prehriatiu

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

• hlavne pre letné použitie

• materiál meď

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

• úspora úložného priestoru

• úspora úložného priestoru

• priemer valca 30 mm
• napájací kábel 3 m
• 1 m hadica so skrutkovacím
konektorom
• nepretržitá prevádzka
až 15 min.

• obal

• obal

• do objemu 2 000 cm
benzínového motora

3

• do objemu 4 000 cm
benzínového motora

3

• použiteľná pre autá,
motocykle, elektroautá,
autá-hračky, námorníkov,
apod. s 6V / 12V
• (4–63 Ah) olovenou
(Lead Acid) batérií

• čas nafúknutia bežnej
pneumatiky až do 2,4 barov:
3 min.

Novinka

Nabíjačka
autobatérie 6V/12V
FDAN 12002

Autoleštička
FDAL 201201-E

Elektrický
rázový uťahovák
FDAU 200451-E

Skladací rudlík
FDZT 4070

Autoškrabka
FZO 5011

Autosmeták
FZO 5012

Teleskopický
autosmeták
FZO 5013

• napätie 230 V/50 Hz

• napätie 230 V/50 Hz

• napätie 230 V/50 Hz

• ľahko skladný

• mrazuvzdorný plast ABS

• 2 v 1 zmeták a škrabka

• 3 v 1 zmeták, škrabka a stierka

• výstup DC (jednosm.)

• príkon 1 200 W

• príkon 450 W

• max. zaťaženie 70 kg

• zmäkčená rukoväť

• dľžka 60 cm

• dľžka 81 – 120 cm

• 6/12 V, 2 A/4 A

• rýchlosť bez zaťaženia:
500–3300 ot./min.

• rýchlosť bez zaťaženia
2 600 ot./min.

• veľkosť koliesok 15 cm

• dľžka 31,5 cm

• hliníková rukoväť

• hliníková rukoväť

• leštiace podložka priemer:
180 mm

• krútiaci moment 300 Nm

• veľkosť teleskopu: 69 – 97 cm

• šírka 11,5 cm

• ABS škrabka

• ABS škrabka

• PVC štetina

• PVC štetina

• 1x leštiace podložka

• zástrčka VDE, 2m kábel

• displej
• nabité, obrátenie polarity,
• nadprúd, ochrana proti
prehriatiu
• použiteľná pre autá,
motocykle, elektroautá,
autá-hračky, námorníkov,
apod. s 6V / 12V

• 1x držiak typu D
• 1 pár náhradných uhlíkov

• 1/2“ konektor

Novinka

• 4PC nadstavce
(17, 19, 21, 22)
• kufrík
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Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

Autopríslušenstvo

Autopríslušenstvo

• (4-6120 Ah) olovenou
(Lead Acid) batérií
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Autopríslušenstvo

POĽSKO
Gumicuk
FDAG 1001

Popruh
FDAG 1101

Popruh
FDAG 1102

Zvinovací meter
FDM 0050

• materiál: gumová vlákna

• materiál: nylon

• materiál: nylon

• veľkosť: 5 m/19 mm

• 8 ks

• račňa

• ráčna

• dľžka: 20 – 120 cm

• záchytné háky

• délka 2,5 x 450 cm

• pás obojstranne potiahnutý
nylonom

• hrúbka: 8 mm

• dľžka 2,5 x 200 mm

Novinka

Novinka

Laserový merač
vzdialenosti
FDLM 1020

NĚMECKO

Merač tlaku
v pneumatikách
FDAM 0101

Novinka

Merač tlaku
v pneumatikách
FDAM 0102

• mierka metrická aj v palcoch

Novinka

RAKOUSKO

• lítiová batéria

• 2 x AAA batérie

• meranie vzorky pneumatík,

• presnosť merania +/- 0,2 mm

• možnosť výmeny batérie

• možnosť výmeny batérie

• laserový typ triedy 2,
630 – 670 nm <1 mW

• auto kalibrácia

• auto kalibrácia

• hľbky závitov, vyvŕtaných
otvorov

• jednotky m / ft

• rozsah: do 12 barov

• rozsah do 12 barov

• odchýlka 0,05 barov

• odchýlka 0,05 barov

• LCD displej

• LCD podsvietený displej

• jednotky: bar, kpa, psy, kg / cm2

• jednotky: bar, kpa, psy, kg / cm2

• funkcia jedného merania
• funkcia viac meraní

MAĎARSKO

Hľbkomer
FDAM 0201

• rozsah merania 0,2 – 20 m

• 2x alkalické batérie AAA

ČESKO

• lítiová batéria
• možnosť výmeny batérie

Servisná sieť

• auto kalibrácia
• rozsah do 25 mm
• LCD podsvietený displej

• funkcia pípnutie a podsvietenie

Stroje, ktoré vám predáme, vieme aj opraviť! V našej sieti, čítajúce 32 servisných centier,

Merače a meradlá

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
Novinka

Novinka

Novinka

Novinka

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:

