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Kvalita, design
a jedinečnosť,
to je Fieldmann!
V domácnosti a okolo domu nás čaká po celý rok veľa
práce. Našťastie je s kým sa o tieto povinnosti podeliť:
Záhradnú techniku a náradie značky FIELDMANN
môžu na našom trhu zákazníci zakúpiť už deviatym
rokom. Rok od roku obľuba výrobkov FIELDMANN
stúpa, každú sezónu ich v praxi vyskúšajú stovky ďalších
nových zákazníkov. Vďaka tomuto záujmu sa nám darí
vychádzať v ústrety ich požiadavkám a priebežne
ponuku dopĺňať o ďalšie položky.
Pod značkou FIELDMANN nájdete výrobky, ktoré
zjednodušujú prácu a šetria čas, sú ergonomické,
bezpečné, ľahko ovládateľné, prinášajú najnovšie
trendy a poskytujú maximálny komfort pri práci na
záhrade, v dome i dielni. FIELDMANN vsádza na
spoľahlivosť, preto sú stroje tejto značky vybavené
kvalitnými komponentami. Značka ponúka ako
cenovo dostupné modeli v kvalitnom prevedení, tak
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. Hoci to podľa názvu nevyzerá,
jedná sa o rýdzo českú značku.
FIELDMANN dnes nie je len záhradná technika
pre údržbu trávnika, stromov, kríkov a záhona, či
pomocník pri upratovaní v dome i na záhrade, je tiež
dodávateľom techniky pre čerpanie vody, ručného
náradia alebo auto príslušenstva. Už niekoľko rokov si
môžu zákazníci vyberať zo širokej ponuky dreveného
i kovového záhradného nábytku, stále sa rozširuje tiež
sortiment grilov.
Ponuka značky FIELDMANN a s ňou aj katalóg, ktorý
držíte v rukách, je oproti vlaňajšku bohatšia o plynové
grily, nábytok z umelého ratanu alebo aj záhradné
vodárne. Vylepšené modely nájdete medzi vertikutátormi, kosačkami, reťazovými pílami, záhradnými
vysávačmi, ale samozrejme aj v sekcii náradia.
Pri novinkách, rovnako ako pri súčasnom sortimente,
sa môžete na kvalitu značky FIELDMANN spoľahnúť.
Veríme, že aj v tomto roku Vás milo prekvapíme.
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Starostlivosť o trávnik

ELEKTRICKÉ
ROTAČNÉ KOSAČKY

Elektrická kosačka
FZR 2011-E

Elektrická kosačka
FZR 2021-E

• príkon motora 1 000 W

• príkon motora 1 000 W

• príkon motora 1 200 W

• záber kosenia 32 cm

• záber kosenia 32 cm

• záber kosenia 32 cm

• textilný kôš s objemom 30 l

• delený kôš (plast/textil) s objemom 25 l
a ukazovateľom naplnenia

• plastový kôš s objemom 30 l
a ukazovateľom naplnenia

• výška kosenia 25 - 60 mm

• výška kosenia 20 - 56 mm

• 3 polohy nastavenia výšky kosenia

• 3 polohy nastavenia výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 250 m2

• odporúčaná plocha kosenia 450 m2

Sklopná rukoväť pre ľahké skladovanie

Sklopná rukoväť pre ľahké skladovanie

Transportná rukoväť v ťažisku kosačky

Transportná rukoväť v ťažisku kosačky

• výška kosenia 25 - 60 mm

Elektrická kosačka FIELDMANN, ktorej výhodou je tichá
prevádzka a nízka hmotnosť, je ideálnou voľbou pre majiteľov
menších záhradiek, ktoré bývajú naviac často situované
v hustej zástavbe. Okrem toho, že s ňou pri práci nebudete
rušiť susedov a ľahko stroj uskladníte prakticky kdekoľvek,
nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu ani servis. Predpokladom
je však elektrická zásuvka v dosahu a ochota dávať pozor
na prívodný kábel. Všetky elektrické kosačky FIELDMANN
ponúknu kvalitné kosenie, vrátane okrajov trávnika, kde vďaka
špeciálne tvarovanému šasi umožňujú pokosenie plochy až
k stene alebo pozdĺž plota.

Elektrická kosačka
FZR 2014-E

• 3 polohy nastavenia výšky kosenia
• odporúčaná plocha kosenia 250 m2
Sklopná rukoväť pre ľahké skladovanie
Možnosť úplného demontovania rukoväte
stlačením jedného tlačidla
Transportná rukoväť v ťažisku kosačky

Elektrické kosačky bez pohonu kolies sú ideálne pre kosenie
členitých trávnikov, kde je treba pokosiť detaily, napríklad okolo
záhonov, stromov alebo kríkov. Výhodou menších modelov
kosačiek FIELDMANN je tiež menší záber, menší zberný kôš
a malá hmotnosť, čo im na trávniku dodáva doslova obratnosť
pri práci.
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Centrálne nastavenie
výšky kosenia

Koše s ukazovateľmi
zaplnenia

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

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

Vysypanie bezo zvyšku

Nastavenie výšky
rukoväte

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

Výšku rukoväte možno
veľmi ľahko prispôsobiť tak,
aby vyhovovala každému.

Elektrické rotačné kosačky

Elektrické rotačné kosačky

Stredne veľké a menej členité plochy, kde je v dosahu
elektrická zásuvka, sú „rajónom“ pre väčšie elektrické modely
FIELDMANN. Majú širší záber, silnejší motor a väčší zberný kôš. Pri
práci na väčších plochách sú tým pádom výrazne rýchlejšie.
Spínač cez celú šírku rukoväte zvyšuje komfort aj pri dlhšej
práci, umožňuje totiž pohodlnejšie štartovanie a vedenie stroja
oboma rukami.
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Starostlivosť o trávnik
Elektrická kosačka
FZR 2025-E

Starostlivosť o trávnik
Elektrická kosačka
FZR 2028-E

Elektrická kosačka
FZR 2030-E

Elektrická kosačka
FZR 2035-E

Elektrická kosačka
FZR 2040-E

Elektrická kosačka
FZR 2046-E

• príkon motora 1 300 W

• príkon motora 1 300 W

• príkon motora 1 500 W

• príkon motora 1 600 W

• príkon motora 1 800 W

• príkon motora 2 000 W

• záber kosenia 32 cm

• záber kosenia 33 cm

• záber kosenia 36 cm

• záber kosenia 38 cm

• záber kosenia 42 cm

• záber kosenia 43 cm

• plastový kôš s objemom 30 l
a ukazovateľom naplnenia

• delený kôš (plast/textil) s objemom 30 l

• plastový kôš s objemom 40 l

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

• delený kôš (plast/textil) s objemom 50 l

• výška kosenia 20 - 56 mm

• výška kosenia 20 - 60 mm

• výška kosenia 25 - 65 mm

• výška kosenia 20 - 70 mm

• plastový kôš s objemom 50 l
a ukazovateľom naplnenia

• 3 polohy nastavenia výšky kosenia

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• 5 polôh nastavenia výšky kosenia

• výška kosenia 25 - 85 mm

• 6 polôh nastavenia výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 600 m2

• odporúčaná plocha kosenia 700 m2

• odporúčaná plocha kosenia 800 m2

Výškovo nastaviteľná rukoväť

Výškovo nastaviteľná rukoväť

Sklopná rukoväť pre ľahké skladovanie

Transportná rukoväť v ťažisku kosačky

Transportná rukoväť v ťažisku kosačky

Centrálne nastavenie výšky kosenia

• 3 polohy nastavenia výšky kosenia
• odporúčaná plocha kosenia 600 m2
Výškovo nastaviteľná rukoväť
Ľahké sklopenie rukoväte pomocou
rýchloupínacích skrutiek

• výška kosenia 20 - 70 mm

• 11 polôh nastavenia výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

• odporúčaná plocha kosenia 900 m2

Výškovo nastaviteľná rukoväť s možnosťou
úplného sklopenia

Výškovo nastaviteľná rukoväť s možnosťou
úplného sklopenia

Centrálne nastavenie výšky kosenia

Centrálne nastavenie výšky kosenia
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Model

Príkon
motora

Záber

Materiál
šasi

Nastavenie
výšky kosenia

Výška
kosenia

Objem
koša

Sklopná
rukoväť

Hmotnosť

Odporúčaná
plocha

FZR 2011-E

1 000 W

32 cm

plast

3 pozície

25 – 60 mm

30 l

ÁNO

11,5 kg

250m2

FZR 2014-E

1 000 W

32 cm

past

3 pozície

25 – 60 mm

25 l

ÁNO

8,3 kg

250m2

FZR 2021-E

1 200 W

32 cm

plast

3 pozície

20 – 56 mm

30 l

ÁNO

7,5 kg

450m2

FZR 2025-E

1 300 W

32 cm

plast

3 pozície

20 – 56 mm

30 l

ÁNO

7,5 kg

600m2

FZR 2028-E

1 300 W

33 cm

plast

3 pozície

20 – 60 mm

30 l

ÁNO

8,2 kg

600m2

FZR 2030-E

1 500 W

36 cm

plast

5 pozícií

25 – 65 mm

40 l

ÁNO

11,5 kg

700m2

FZR 2035-E

1 600 W

38 cm

plast

5 pozícií

20 – 70 mm

45 l

ÁNO

14,2 kg

800m2

FZR 2040-E

1 800 W

42 cm

plast

11 pozícií

25 – 85 mm

50 l

ÁNO

16,4 kg

900m2

FZR 2046-E

2 000 W

43 cm

plast

6 pozícií

20 – 70 mm

50 l

ÁNO

15,4 kg

1 000m2

Elektrické rotačné kosačky

Elektrické rotačné kosačky

Novinka
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Starostlivosť o trávnik

BENZÍNOVÉ
ROTAČNÉ KOSAČKY

Benzínová kosačka
FZR 4003-BH

Rozľahlé trávniky sú takmer doménou rotačných kosačiek
s benzínovým motorom. Trúfnu si totiž nielen na veľké plochy,
ale aj na hustejšiu a dlhšiu trávu. Na záhradkách, kde sa veľké
plochy striedajú s členitým, sa hodia menšie benzínové stroje.
Kosačky s plastovými šasi bez pojazdu sú cenovo dostupné
a ľahké, takže sa s nimi lepšie manipuluje v prípade prekážok na
ploche trávnika, napríklad medzi záhonmi.

Benzínová kosačka
FZR 4005-BH

Benzínová kosačka
FZR 4008-B

• motor s objemom 99 cm3

• motor s objemom 99 cm3

• motor s objemom 99 cm3

• výkon motora 1,5 kW

• výkon motora 1,5 kW

• výkon motora 1,5 kW

• plastové šasi so záberom kosenia 40 cm

• plastové šasi so záberom kosenia 40 cm

• s vlastným pojazdom

• textilný kôš s objemom 45 l

• textilný kôš s objemom 40 l

• oceľové šasi so záberom kosenia 40 cm

• výška kosenia 25 - 55 mm

• výška kosenia 25 - 55 mm

• textilný kôš s objemom 45 l

• 3 pozície výšky kosenia - každé koleso
samostatne

• nastavenie výšky kosenia - každé koleso
samostatne

• výška kosenia 25 - 75 mm

• odporúčaná plocha kosenia 650 m2

• odporučaná plocha kosenia 650 m2

Sklopná rukoväť pre ľahké uskladnenie

Sklopná rukoväť pre ľahké uskladnenie

Jednoduchá manipulácia, vzhľadom k nízkej
hmotnosti

Jednoduchá manipulácia, vzhľadom k nízkej
hmotnosti

• odporúčaná plocha kosenia 800 m2
Sklopná rukoväť pre ľahké uskladnenie
CENTRÁLNE NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA

Výkonné motory je počuť o niečo viac, ale vďaka pojazdu
nemusíte stroj náročne tlačiť, ide sám, a tak nevadí ani vyššia
hmotnosť. U najvyšších modelov si dokonca môžete plynulo
regulovať rýchlosť. Benzínové kosačky FIELDMANN majú
optimálny výkon a široký záber nožov. Pri kosení ponúknu
absolútnu voľnosť, nezávislosť na elektrickej zásuvke. Na druhej
strane ale musíte rátať s údržbou a servisom.
Užívatelia ocenia centrálne nastavenie výšky kosenia pri väčšine
ponúkaných benzínových kosačiek FIELDMANN. Systém 4v1
umožňuje užívateľovi vybrať si, ako si praje naložiť s pokosenou
trávou: Či poputuje do objemného zberného koša (až 65 l),
bude použitá pri mulčovaní, alebo bude odhodená do boku či
dozadu. Všetky modely sú účelne vybavené, niektoré dokonca
motormi 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.
Odolnosť kosačkám FIELDMANN prinášajú oceľové šasi.
Mäkčené rukoväte benzínových kosačiek FIELDMANN spoľahlivo
tlmia vibrácie. Stroje disponujú väčšími kolieskami, výborne
tak prekonávajú nerovnosti terénu, navyše sú kolesá väčšiny
modelov uložené na guľôčkových ložiskách, čo predlžuje ich
životnosť a zlepšuje otáčanie kolies.

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

4-rýchlostnoý pojazd
Vybrané modely umožňujú
meniť rýchlosť pojazdu.
Môžete vyberať zo 4 rýchlostí.
Zmena rýchlosti nemá vplyv
na otáčky noža.

Nastavenie rukoväte

Elektrický štart

U väčšiny modelov kosačiek
možno výškovo nastaviť
rukoväť a urobiť tak prácu
pohodlnú pre všetkých
členov rodiny.

Pohodlné štartovanie
pomocou elektrického
štartéra. Stačí len otočiť
kľúčikom.

Benzínové rotačné kosačky

Benzínové rotačné kosačky

Motory Briggs
& Stratton

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/BES

• motor s objemom 139 cm3

• motor s objemom 139 cm3

• motor s objemom 139 cm3

• motor s objemom 139 cm3

• motor s objemom 139 cm3

• výkon motora 1,75 kW

• výkon motora 2,2 kW

• výkon motora 2,5 kW

• výkon motora 2,2 kW

• výkon motora 2,5 kW

• výkon motora 2,2 kW

• s vlastným pojazdom

• s vlastným pojazdom

• s vlastným pojazdom

• s vlastným pojazdom

• s vlastným pojazdom

• s vlastným pojazdom

• oceľové šasi so záber kosenia 40 cm

• oceľové šasi so záber kosenia 46 cm

• textilný kôš s objemom 45 l

• textilný kôš s objemom 50 l

• kvalitné oceľové šasi so záber kosenia
46 cm

• kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia
46 cm

• kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia
46 cm

• kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia
46 cm

• výška kosenia 25 - 70 mm

• výška kosenia 25 - 75 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• delený kôš (plast/textil) s objemom 65 l
a ukazovateľom naplnenia

• delený kôš (plast/textil) s objemom 55 l
s ukazovateľom naplnenia

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

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

• odporúčaná plocha kosenia 800 m2

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

• výška kosenia 25 - 70 mm

• výška kosenia 25 - 75 mm

• výška kosenia 25 - 70 mm

• výška kosenia 25 - 70 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• centrálne nastavenie výšky kosenia

Sklopná rukoväť pre ľahké uskladnenie

Sklopná mäkčená rukoväť

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

• odporúčaná plocha kosenia 1 000 m2

Sklopné mäkčená rukoväť, panel
na uloženie nápoja a náradia

Výškovo nastaviteľná mäkčená rukoväť,
panel na uloženie nápoja

Výškovo nastaviteľná mäkčená rukoväť,
panel na uloženie nápoja a náradia

Výškovo nastaviteľná mäkčená
rukoväť, panel na uloženie nápoja

Možnosť mulčovania - záslepka v balení

Systém 4v1 - zber do koša,
mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie

Systém 4v1 - zber do koša,
mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie

Systém 4v1 - zber do koša,
mulčovanie, zadné a bočné odhadzovanie

Model FZR 4614 BES vybavený elektrickým
štartovaním na kľúčik

Elektrický štartér na kľúčik

Benzínové rotačné kosačky

Benzínové rotačné kosačky

Benzínová kosačka
FZR 4616-BES

• motor s objemom 99 cm3

Možnosť mulčovania - záslepka v balení
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Benzínová kosačka
FZR 4616-B
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Starostlivosť o trávnik
Benzínová kosačka
FZR 4618-BV

Starostlivosť o trávnik
Benzínová kosačka
FZR 4625-BV

Benzínová kosačka
FZR 5114-B

Benzínová kosačka
FZR 5115-B

Benzínová kosačka
FZR 5124-BV

• motor s objemom 139 cm3

• motor Briggs & Stratton 500 E OHV 140 cm3

• motor s objemom 173 cm3

• motor s objemom 196 cm3

• motor Briggs & Stratton 750 DOV, 161 cm3

• výkon motora 2,5 kW

• výkon motora 1,94 kW

• výkon motora 3,2 kW

• výkon motora 3,8 kW

• výkon motora 2,68 kW

• variabilná rýchlosť pojazdu - 4 rýchlosti

• variabilná rýchlosť pojazdu - 4 rýchlosti

• s pojazdom

• s pojazdom

• variabilná rýchlosť pojazdu - 4 rýchlosti

• kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia
46 cm

• kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia
46 cm

• kvalitné oceľové šasi so záber kosenia
51 cm

• kvalitné oceľové šasi so záber kosenia
51 cm

• regulácia otáčok motora

• kôš s objemom 65 l s ukazovateľom
naplnenia

• kôš s objemom 65 l s ukazovateľom
naplnenia

• kôš s objemom 62 l s ukazovateľom
naplnenia

• kôš s objemom 65 l

• výška kosenia 25 - 70 mm

• výška kosenia 25 - 70 mm

• výška kosenia 25 - 80 mm

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• centrálne nastavenie výšky kosenia

• odporúčaná plocha kosenia 1 200 m2

• odporúčaná plocha kosenia 1 400 m2

• odporúčaná plocha kosenia 1 800 m2

Výškovo nastaviteľná mäkčená
rukoväť, panel na uloženie nápoja
a náradia

Výškovo nastaviteľná mäkčená
rukoväť, panel na uloženie nápoja
a náradia

Systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie,
zadné a bočné odhadzovanie

Systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie,
zadné a bočné odhadzovanie

• kvalitné oceľové šasi so záberom kosenia
51 cm

• výška kosenia 25 - 70 mm

• kôš s objemom 62 l s ukazovateľom
naplnenia

• odporúčaná plocha kosenia 1 800 m2

• výška kosenia 25 - 80 mm
• odporúčaná plocha kosenia 1 800 m2

Výškovo nastaviteľná mäkčená rukoväť,
panel na uloženie nápoja a náradia

Výškovo nastaviteľná mäkčená
rukoväť, panel na uloženie nápoja
a náradia

Systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie,
zadné a bočné odhadzovanie

Systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie,
zadné a bočné odhadzovanie

• centrálne nastavenie výšky kosenia

Výškovo nastaviteľná mäkčená rukoväť,
panel na uloženie nápoja a náradia
Systém 4v1 - zber do koša, mulčovanie,
zadné a bočné odhadzovanie
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Model

Výkon
motora

Systém
4v1

Záber

Materiál
šasi

Nastavenie
výšky
kosenia

Počet pozícií
Objem Sklopná
výšky
koša
rukoväť
kosenia

Nastavenie
výšky
rukoväte

Hmotnosť

Odporúčaná
plocha

FZR 4003 - BH

OHV 99 cm3

1,5 kW

NIE

40 cm

PLAST

ÁNO

3 pozície

45 l

ÁNO

NIE

19 kg

650 m2

FZR 4005 - BH

OHV 99 cm3

1,75 kW

NIE

40 cm

PLAST

ÁNO

3 pozície

40 l

ÁNO

NIE

17 kg

650 m2

FZR 4008 - B

OHV 99 cm3

1,5 kW

NIE

40 cm

OCEĽ

ÁNO

7 pozícií

45 l

ÁNO

NIE

26 kg

800 m2

FZR 4010 - B

OHV 99 cm3

1,75 kW

NIE

40 cm

OCEĽ

ÁNO

7 pozícií

45 l

ÁNO

NIE

22,5 kg

800 m2

FZR 4608 - B

OHV 139 cm3

2,2 kW

NIE

46 cm

OCEĽ

ÁNO

5 pozícií

50 l

ÁNO

NIE

30 kg

1 000 m2

FZR 4611 - B

OHV 139 cm3

2,5 kW

NIE

46 cm

OCEĽ

ÁNO

8 pozícií

65 l

ÁNO

NIE

28 kg

1 000 m2

FZR 4614 - B

OHV 139 cm3

2,2 kW

ÁNO

46 cm

OCEĽ

ÁNO

8 pozícií

55 l

ÁNO

ÁNO

32 kg

1 000 m2

FZR 4614 - BES

OHV 139 cm3

2,2 kW

ÁNO

46 cm

OCEĽ

ÁNO

8 pozícií

55 l

ÁNO

ÁNO

34 kg

1 000 m2

FZR 4616 - B

OHV 139 cm3

2,5 kW

ÁNO

46 cm

OCEĽ

ÁNO

8 pozícií

65 l

ÁNO

ÁNO

29 kg

1 000 m2

FZR 4616 - BES

OHV 139 cm3

2,2 kW

ÁNO

46 cm

OCEĽ

ÁNO

8 pozícií

65 l

ÁNO

ÁNO

35,5 kg

1 000 m2

FZR 4618 - BV

OHV 139 cm3

2,5 kW

ÁNO

46 cm

OCEĽ

ÁNO

8 pozícií

65 l

ÁNO

ÁNO

32 kg

1 200 m2

FZR 4625 - BV

Briggs & Stratton

1,94 kW

ÁNO

46 cm

OCEĽ

ÁNO

8 pozícií

65 l

ÁNO

ÁNO

36,3 kg

1 400 m2

FZR 5114 - B

OHV 173 cm3

3,2 kW

ÁNO

51 cm

OCEĽ

ÁNO

8 pozícií

62 l

ÁNO

ÁNO

36,5 kg

1 800 m2

FZR 5115 - B

OHV 196 cm3

3,8 kW

ÁNO

51 cm

OCEĽ

ÁNO

8 pozícií

65 l

ÁNO

ÁNO

37,5 kg

1 800 m2

Briggs & Stratton

2,68 kW

ÁNO

51 cm

OCEĽ

ÁNO

8 pozícií

62 l

ÁNO

ÁNO

36 kg

1 800 m2

FZR 5124 - BV
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Motor

Benzínové rotačné kosačky

Benzínové rotačné kosačky

Novinka
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Starostlivosť o trávnik

VERTIKUTÁTORY
Vertikutátory očistia trávnu plochu od machu, stariny a zvyšku
rastlín, ktoré by trávu dusili a bránili jej zdravému rastu. Jemným
prerezaním korienkov sa naštartuje rozrastanie trávnika. Vďaka
prevzdušneniu sa ku korienkom ľahšie dostanú živiny, svetlo,
voda aj vzduch a trávnik môže lepšie prospievať. Vertikutácia je
teda vlastne cesta, ako trávnik nechať nadýchať sa čerstvého
vzduchu. Vďaka nej sa môže lepšie zahusťovať, byť zdravý a na
pohľad krásny.
Vitalitu trávnika účinne podporia elektrické vertikutátory
FIELDMANN, ktoré sú štandardne vybavené hneď dvojicou
valcov. Vertikutačný valec s nožmi prerezáva vodorovné trávne
odnože, čo podporuje rast koreňového systému a tvorbu nových
výhonkov. Trávnik hustne a regeneruje sa. Prevzdušnovací valec
s pružinami odstraňuje zvyšky rastlín a trávnu plsť, čím podporuje
prijatie živín, vzduchu a vlahy. Výmena valcov je rýchla
a jednoduchá.

Elektrický vertikutátor
FZV 2004-E

Elektrický vertikutátor
FZV 4003-E

Elektrický vertikutátor
FZV 4010-E

• elektrický vertikutátor vhodný
pre stredne veľké plochy

• robustný vertikutátor
s pevným plastovým šasi

• elektrický vertikutátor
určené pre väčšie plochy

• ideálne na pestovanie
dokonalého trávnika

• príkon elektromotora 1 500 W

• príkon elektromotora 1 600 W

• príkon elektromotora 1 800 W

• šírka záberu vertikutácie
32 cm

• šírka záberu vertikutácie
38 cm

• šírka záberu vertikutácie
40 cm

• vhodná aj pre menšie
trávniky, kde nie je v dosahu
el. energia

• súčasťou sú dva vymeniteľné
valce

• súčasťou sú dva vymeniteľné
valce

• súčasťou sú dva vymeniteľné
valce

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

• nastavenie hĺbky práce
podľa opotrebenie nožov či
pružín

• nastavenie hĺbky práce
podľa opotrebenie nožov či
pružín

• vertikutačný valec so 16 nožmi

• vertikutačný valec so 16 nožmi

• vertikutačný valec s 20 nožmi

• prevzdušnovací valec
so 16 pružinami

• prevzdušnovací valec
s 24 pružinami

• prevzdušnovací valec
s 24 pružinami

• kôš s objemom 40 l

• kôš s objemom 48 l

• výškovo nastaviteľná rukoväť

• odporúčaná pracovná
plocha 800 m2

• odporúčaná pracovná
plocha 1 000 m2

• kôš s objemom 55 l
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Valec s pružinami
Pružiny efektívne odstránia
trávnu plsť, ktorá vzniká zo
zvyšku pokosenej trávy
a tiež mulčovaním.
Odstránenie trávnej plsti
trávnik prevzdušní
a zabraňuje šíreniu
buriny a machu.

• plynulé nastavenie výšky
kosenia 14 - 47 mm
• látkový kôš 23 l
• sklopné madlo pre ľahké
skladovanie
• vydáva minimálny hluk
• odporúčaná plocha kosenia
150 m2

Novinka

Novinka

Nože vretenovej
kosačky

Vertikutátory

Vertikutátory

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

• záber kosenia 40 cm

• odporúčaná pracovná
plocha 1 200 m2

Trávnik odporúčame prevzdušniť dvakrát ročne - na jar
a na jeseň, najmä jarná obnova je veľmi dôležitá. U viac
namáhaných plôch ju možno vykonávať aj častejšie, vždy
podľa momentálneho stavu trávnika. Konkrétny termín volíme
vždy vzhľadom klimatické podmienky: Chybou by bolo pustiť
sa do vertikutácie podmáčanej alebo zamrznutej plochy.
Vhodnou dobou je stav, keď tráva začína pučať. Hĺbka
vertikutácie by mala byť cca 3 mm, hlbší záber noža môže
poškodiť korienky trávy. Pred vertikutáciou nezabudnite trávnik
pokosiť, vertikutáciou očistený trávnik by sa mal pohnojiť, na
holých miestach dosiať a dobre zaliať.

Valec s nožmi

Vretenová kosačka
FZR 1010

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

Príkon

Šírka záberu

Objem koša

Počet nožov

Počet pružín

Nastavenie
výšky rukoväte

Hmotnosť

Odporúčaná
plocha

FZV 2004-E

1 500 W

32 cm

40 l

16

16

NIE

8,5 kg

800 m2

FZV 4003-E

1 600 W

38 cm

48 l

16

24

ÁNO

11,5 kg

1 000 m2

FZV 4010-E

1 800 W

40 cm

55 l

20

24

ÁNO

12,8 kg

1 200 m2
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STRUNOVÉ KOSAČKY,
VYŽÍNAČE
A KROVINOREZY

Akumulátorová
strunová kosačka
FZS 1002-A

Každý rok dlho vyzeráme jarné slniečko a sotva príde, len
neveriacky „zízame“, ako všetko rýchlo rastie. Najviac práce pri
údržbe je potom tam, kde prístup nie je ideálny. A tak do ruky
berieme najrôznejšie kosiace či rezacie nástroje, podľa toho,
s čím si práve potrebujeme poradiť. Ak sa jedná o rovnicu, kde
na jednej strane máme vysokú trávu a ťažko prístupné miesta,
prípadne aj drobné dreviny, potom na druhej strane za znakom
rovnosti nájdeme riešenie v podobe strunových kosačiek,
vyžínačov a krovinorezov FIELDMANN.

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

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

• príkon elektromotora 250 W

• príkon elektromotora 350 W

• ľahko vymeniteľné batérie
Li-Ion 18 V/1 300 mAh

• záber kosenia 22 cm

• záber kosenia 25 cm

• poloautomatická strunová hlava

• nastaviteľná rukoväť

• nastaviteľná rukoväť

• hmotnosť 1,5 kg

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

• hmotnosť 1,3 kg

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

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

• podporné kolieska a nastavenie uhlu
strunovej hlavy pre ľahšiu manipuláciu
• hmotnosť 2,25 kg

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

Pre vyžínanie tuhej a prerastenej trávy, rozsiahlejších
zaburinených plôch alebo kríkov, ale aj drobných
náletových drevín, je výhodné si zaobstarať výkonný
benzínový krovinorez. Stroje značky FIELDMANN sú
vybavené ako strunovou hlavou, tak aj oceľovým nožom
alebo trojzubcom. Dvojtaktné motory krovinorezov
FIELDMANN ponúkajú vysoký výkon, ale zároveň sú ľahké.
Dvojité rukoväte (nazývané z angličtiny tiež 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 uľaví najmä pri dlhšej práci.

Novinka

Strunová hlava
Strunu je možné vysunúť do
maximálnej prípustnej dĺžky
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.

Strunové kosačky,
vyžínače a krovinorezy

Strunové kosačky,
vyžínače a krovinorezy

Nastavenie uhla hlavy
kosačky

Elektrická
strunová kosačka
FZS 2305-E

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

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

Tam, kde je rotačnej kosačke príliš tesno, prichádza príležitosť
pre kosačku strunovú. Po pokosení záhrady rotačnou kosačkou
väčšinou zostane ešte veľa miest, kam sa kosačka nedostane
alebo kde by mohla spôsobiť nejaké škody, napríklad na
okrajoch trávnikov pri stene či obrubníku alebo okolia záhonu,
stromov a kríkov, prípadne na prudkom svahu. To všetko sú
miesta, ktoré najlepšie upravíte pomocou strunovej kosačky.
Strunové kosačky FIELDMANN sú ľahké a tiché, ideálne pre
menšie plochy - napríklad práve na dokončovacie práce.
Poloautomatické hlavy umožňujú pohodlné odvíjanie strún
- stačí len klepnúť žacou hlavou o zem. Pre prácu na väčších
plochách sa hodia modely s podpornými kolieskami, ktoré
zaistia pohodlie aj pri dlhšej práci. Modely s teleskopickou
rukoväťou sa dĺžkou prispôsobia výške postavy. Nastaviť je
možné tiež polohu hornej rukoväte a pri vybraných modeloch
aj uhol žacej hlavy.

Elektrická
strunová kosačka
FZS 2105-E

LI-ION BATERIE

bez paměťového efektu
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Elektrická strunová kosačka
FZS 2002-E

Elektrická strunová kosačka
FZS 2505-E

Elektrická strunová kosačka
FZS 2050-E

• model s výkonnejším motorom
s príkonom 500 W

• model s výkonnejším motorom
s príkonom 550 W

• výkonný elektromotor 1 400 W

• záber kosenia 30 cm s možnosťou
nastavenie uhlu strunovej hlavy

• záber kosenia 30 cm s možnosťou
nastavenia uhla strunovej hlavy

• poloautomatická strunová hlava

• teleskopická rukoväť 92 - 114 cm

• teleskopická rukoväť 105 - 125 cm

• podporné kolieska

• nastaviteľná rukoväť

• ochranné vodítko proti pokoseniu
okrasných rastlín

• hmotnosť 2,3 kg

• záber kosenia 42 cm
• oceľový trojzubec
• delená hriadeľ pre lepšie skladovanie
a transport

Voliteľné príslušenstvo:

•

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

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

Benzínový krovinorez
FZS 4004-B

Benzínový krovinorez
FZS 5003-B

• ľahký a ľahko ovládateľný
krovinorez

• výkonný krovinorez určený
do náročných podmienok

• výkonný krovinorez určený
do náročných podmienok

• záber kosenia 42 cm

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

• vhodný pre likvidáciu
náletových drevín

• vhodný pre likvidáciu náletových drevín

• záber kosenia 42 cm

• dvojtaktný motor s objemom
43 cm3 s výkonom 1,4 kW

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

• strunová vyžínacia hlava
s poloautomatickým posunom
struny

• strunová hlava s poloautomatickým posunom struny

• ergonomická dvojitá rukoväť

• oceľový nôž na kosenie
odolnejších rastlín

• strunová hlava a oceľový
trojzubec súčasťou balenia

• dvojitá nastaviteľná rukoväť
a popruh

• objemná palivová nádrž pre
prácu bez prerušenia

• hmotnosť 6,6 kg

• hmotnosť 7,5 kg

• náhradná struna 2,4 mm/15 m

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• náhradná struna 2,4 mm/60 m

• náhradná struna 2,4 mm/15 m

• náhradná struna 2,4 mm/15 m

• oceľový trojzubec

• náhradná struna 2,4 mm/60 m

• náhradná struna 2,4 mm/60 m

• strunová hlava
Twist & Go - ľahké
doplnenie novej struny

• oceľový trojzubec

• oceľový trojzubec

• strunová hlava
Twist & Go - ľahké
doplnenie novej struny

• strunová hlava
Twist & Go - ľahké
doplnenie novej struny

• pracovné rukavice

• pracovné rukavice

• ramenný popruh v balení
• hmotnosť 6 kg

• ergonomická dvojitá rukoväť

Voliteľné príslušenstvo:

• hmotnosť 6,6 kg

• náhradná struna 60 m/1,6 mm

Voliteľné príslušenstvo:

• oceľový trojzubec

Benzínový krovinorez
FZS 3020-B

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

• oceľový trojzubec na kosenie
odolnejších rastlín - súčasť
balenie

• výškovo nastaviteľná rukoväť

• hmotnosť 2,4 kg

Benzínový krovinorez
FZS 3003-B

• pracovné rukavice

• ergonomická dvojitá rukoväť
• strunová hlava a oceľový
trojzubec
• objemná palivová nádrž pre
prácu bez prerušenia
• hmotnosť 6,6 kg

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

18

Model

Typ motora

Príkon

Záber
kosenia

Priemer
struny

Nastavenie
uhla hlavy

Teleskopická
rukoväť

Podporné
kolieska

Ochranné
vodítko

Hmotnosť

FZS 1002-A

AKU

–

23 cm

1,4 mm

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

2,25 kg

FZS 2105-E

elektromotor

250 W

22 cm

1 mm

NIE

NIE

NIE

NIE

1,3 kg

FZS 2001-E

elektromotor

350 W

26 cm

1,4 mm

NIE

ÁNO

NIE

NIE

2,6 kg

Model

Typ motora

Objem motora

Výkon
motora

Záber
kosenia

Strunová hlava

Priemer
struny

Oceľový
trojzubec

Dvojitá
rukoväť

FZS 2305-E

elektromotor

350 W

25 cm

1,4 mm

NIE

NIE

NIE

NIE

1,5kg

FZS 3003-B

2-taktný

25,4 cm3

0,70 kW

42 cm

poloautomatická

2,4 mm

ÁNO

ÁNO

6,6 kg

FZS 2002-E

elektromotor

500 W

30 cm

1,4 mm

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

2,4 kg

FZS 3020-B

2-taktný

32,5 cm

1,15 kW

42 cm

poloautomatická

2,4 mm

ÁNO

ÁNO

6,6 kg

FZS 2505-E

elektromotor

550 W

30 cm

1,4 mm

ÁNO

ÁNO

NE

ÁNO

2,3kg

FZS 4004-B

2-taktný

43 cm3

1,4 kW

42 cm

poloautomatická

2,4 mm

ÁNO

ÁNO

7,5 kg

FZS 2050-E

elektromotor

1 400 W

42 cm

1,6 mm

NIE

NIE

NIE

NIE

6,0 kg

FZS 5003-B

2-taktný

52,0 cm3

1,60 kW

42 cm

poloautomatická

2,4 mm

ÁNO

ÁNO

6,6 kg

3

Hmotnosť

Strunové kosačky,
vyžínače a krovinorezy

Strunové kosačky,
vyžínače a krovinorezy

Novinka

19

Starostlivosť o kríky a stromy

REŤAZOVÉ PÍLY

Benzínová reťazová píla
FZP 4216-B

Benzínová reťazová píla
FZP 5216-B
• dvojtaktný motor s objemom 52 cm3

• dvojtaktný motor s objemom 50,4 cm3

• lišta Fieldmann dĺžky 40 cm

• lišta dĺžky 40 cm

• lišta Oregon dĺžky 40 cm

• bezpečnostná brzda

• reťaz

• reťaz Oregon

• systém štartovania C.D.I.

• bezpečnostná brzda

• japonský karburátor Walbro

• kalibrovaná nádoba pre správne
namiešanie palivovej zmesi

• systém štartovania C.D.I.

• bezpečnostná brzda

• kalibrovaná nádoba pre správne
namiešanie palivovej zmesi

• nastaviteľné automatické mazanie reťaze

• dvojtaktný motor s objemom 45 cm3

Všetci, ktorí sa chystajú pustiť do dôkladnejšieho prerezávania
či výrubu menších stromov na záhrade aj v lese, prípadne
potrebujú pripraviť palivové drevo na zimu, môžu pri značke
FIELDMANN vyberať hneď z niekoľkých modelov elektrických
aj benzínových reťazových píl. Píly FIELDMANN patria do
kategórie hobby, ich lišty s dĺžkou 35, resp. 40 cm, sú ideálne
pre bežné prerezávanie okolo domu, prípravu dreva na kúrenie
a výrub menších stromov. Práca s kratšími lištami nie je zbytočne
namáhavá a na bežné využitie úplne vyhovuje.
Úplnou samozrejmosťou píl FIELDMANN sú integrované
bezpečnostné prvky, ako napríklad reťazová brzda pre okamžité
zastavenie reťaze, pevná zubová opierka, protišmyková úprava
hornej rukoväte, pri elektrických pílach tiež bezpečnostná
spojka reťaze, ktorá po uvoľnení spínača okamžite reťaz zastaví.

• hmotnosť 5,1 kg

• hmotnosť 5,2 kg

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

• Fieldmann: lišta 35, 40 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

Benzínový pohon so sebou prináša vyšší výkon píly
a možnosť použitia na záhrade aj v lese, bez obmedzenia
elektrickým káblom. Prednosťou motora s objemom
45-52 cm3 je dostatočne veľký výkon, ale zároveň nízka
hmotnosť a ľahká manipulácia s pílou ako celkom.
U benzínových píl musíte rátať s náročnejšou údržbou
a obsluhou, ako je miešanie paliva či dodržanie správneho
postupu pri štartovaní.

Novinka

Elektrická reťazová píla
FZP 2000-E

Elektrická reťazová píla
FZP 2005-E

Bezpečnostná brzda

Príslušenstvo

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

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

Napínanie reťaze

Systém zapaľovania
C.D.I.

Tento systém výrazne uľahčuje štart nezahriatej píly.
Jeho výhody oceníte
zvlášť v zimnom období.

Elektrická reťazová píla
FZP 2020-E

• príkon elektromotora 1 800 W

• príkon elektromotora 2 000 W

• príkon elektromotora 2 400 W

• lišta Fieldmann s dĺžkou 35 cm

• lišta s dĺžkou 40 cm

• lišta a reťaz Oregon s dĺžkou 40 cm

• bezpečnostná brzda

• systém rýchleho napínania reťaze

• zubová opierka pre zvýšenie bezpečnosti

• bezpečnostná brzda

• 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 napínania reťaze
• bezpečnostná brzda
• 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:
• Fieldmann: lišta 35 a 40 cm a reťaz
• Oregon: lišta 40 cm a reťaz

• olej pre stratové mazanie

• olej pre stratové mazanie

• pracovné rukavice

Model

Objem motora/
výkon

• automatická olejová pumpa

• pracovné rukavice

Príkon

Dĺžka
lišty

Bezpečnostná
brzda

Bezpečnostná
spojka

Automatické
mazanie reťaze

Regulácia
mazania reťaze

Hmotnosť

FZP 4216-B

45 cm3 / 1,6 kW

–

40 cm

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

5,1 kg

FZP 5016-B

50,4 cm3 / 1,7 kW

–

40 cm

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

5,1 kg

Pre mazanie reťaze píl

FZP 5216-B

52 cm3/1,9 kW

–

40 cm

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

5,2 kg

i prípravu palivovej

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

zmesi odporúčame
oleje MOL.

Reazové píly

Reazové píly

• hmotnosť 5,75 kg

• Fieldmann: lišta 40 cm a reťaz

Voliteľné príslušenstvo:
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• kalibrovaná nádoba pre správne
namiešanie palivovej zmesi

• pracovné rukavice

Píly s elektromotorom majú o niečo nižší výkon aj limity
v podobe podmienky dostupnosti elektrickej zásuvky. Hodia
sa tak ideálne napríklad na rezanie dreva v kôlni, kde je
elektrina v dosahu. Odmenou za voľbu elektrickej píly vám
bude tichší chod, absencia spalín, nižšia hmotnosť a menej
náročná údržba.

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

Benzínová reťazová píla
FZP 5016-B
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NOŽNICE
NA ŽIVÝ PLOT

Elektrické nožnice
na živý plot
FZN 2000-E

Benzínové nožnice na živý plot sú ideálnym riešením, ak
potrebujete upraviť živý plot, kríky či ostrihať konáre stromčeka
aj mimo dosahu elektrickej energie. Sú podstatne výkonnejšie
ako elektrické, takže s nimi zvládnete strihať aj silnejšie konáre
a väčšie plochy. Pracovná dĺžka lišty 51 cm navyše umožňuje
efektívne ostrihať aj naozaj urastený živý plot.
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Vybrané modely umožňujú
nastavenie uhla 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.

• príkon elektromotora 500 W

• dĺžka lišty 40 cm

• obojručný bezpečnostný
spínač motora

• dĺžka lišty 46 cm

• ochranný kryt lišty

• úprava konárov do priemeru
16 mm

• úprava konárov do priemeru
16 mm

• ochranný kryt lišty

• hmotnosť 2,75 kg

• hmotnosť 2,25 kg

Benzínové nožnice
na živý plot
FZN 4006-B

• nožnice s možnosťou nastavenia polohy rukoväte

• dvojtaktný motor s objemom
26 cm3

• 8 pozícií nastavenia uhla
strihu

• dĺžka lišty 51 cm

• 3 horizontálne pozície
nastavenie rukoväte

• bezpečnostná brzda

• bezpečnostná brzda

Elektrické nožnice
na živý plot
FZN 2002-E

• maximálny priemer strihu
24 mm
• nastaviteľná rukoväť pre
vertikálny strih

• príkon 550 W
• dĺžka lišty 51 cm
• úprava konárov do priemeru
16 mm
• bezpečnostná brzda
• hmotnosť 3,4 kg

• systém bezpečnostných
spínačov, ochranný predný
štít
• kryt lišty pre bezpečné
skladovanie
• hmotnosť 5,4 kg

Novinka

Nožnice na živý plot s možnosťou nastavenia uhla strihu
zjednodušujú úpravu aj zvislých plôch živých plotov či
tvarovanie kríkov na menej prístupných miestach. Plotostrihy
FIELDMANN sú vybavené ochrannými prvkami ako je predný
štít proti odlietajúcim konárom, bezpečnostné spínače
alebo, pri benzínovom modeli, kryt lišty pre bezproblémové
uskladnenie.

Bezpečnosť

Krok 1

Krok 2

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

Nožnice na živý plot

Nožnice na živý plot

Nastavenie uhla strihu

• základný model
s príkonom 520 W
• obojručný bezpečnostný
spínač motora

Ku kvalitnému zastrihávaniu a tvarovaniu živých plotov
a okrasných drevín je vhodná technika nepostrádateľná.
Plotostrih čiže nožnice na živý plot výrazne zlepšia kvalitu úpravy
záhrady a ušetria veľa času. Pri výbere plotostrihu rozhoduje,
či máte na záhrade dlhý a vysoký živý plot alebo len pár
samostatne stojacích kríkov, ktoré chcete tvarovať. Ďalej si
uvedomte, či je elektrická zásuvka dobre dostupná, prípadne
či Vám nebude vadiť často obťažujúca manipulácia s dlhším
prívodným káblom.
Nízka hmotnosť, výborná ovládateľnosť a tichá prevádzka
sú najväčšou výhodou elektrických plotostrihov FIELDMANN.
S týmito plotostrihmi môžu bez väčšej námahy pracovať aj
ženy alebo seniori. Kratšie lišty sú ideálne pre jednoduchšiu
manipuláciu a menšie ploty, dlhšie lišty pre urastenejšie kríky
a väčšie plochy. Aj keď si elektrické nožnice poradia aj so
staršími, drevnatejšími plotami a so silnejšími vetvičkami, musíme
sa zmieriť s nižším výkonom. Všeobecne je elektrický plotostrih
vhodnejší pre občasné strihanie skôr slabších konárov z mäkkého
dreva.

Elektrické nožnice
na živý plot
FZN 2001-E

Zabezpečenie prívodného kábla
Otvory v zadnej rukoväti
slúžia na zabezpečenie
prívodného kábla. Zabezpečenie zabráni nechcenému
odpojeniu kábla.

Model

Typ motora

Príkon

Výkon

Dĺžka lišty

Maximálny
priemer strihu

Bezpečnostný
systém snímačov

Bezpečnostná
brzda

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

3,4 kg

FZN 4006-B

benzínový

–

26 cm3 / 0,75 kW

51 cm

24 mm

ÁNO

–

5,4 kg

Hmotnosť
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NOŽNICE
NA KONÁRE

Pákové nožnice
na konáre
FZNR 1010

Starostlivosť o stromy a kríky si žiada kvalitné nožnice. Uplatnia
sa pri údržbe menších živých plotov, zastrihávanie stromov
a na tvarovanie detailov okrasných kríkov. Sú najjednoduchším
náradím pre úpravu kríkov a stromov, výhodou je tiež nízka
obstarávacia cena, odolnosť a dlhá životnosť. Nožnice
Fieldmann dovolia jemnú a presnú prácu, ale tiež majú
podľa typu dostatočnú silu na strihanie hrubších konárov.
Pevnú kovovú konštrukciu nožníc Fieldmann doplňujú držadlá
s pogumovaným povrchom, ktoré zabezpečia, že sa nožnice
nebudú ani pri zvýšenej námahe v rukách kĺzať.

Pákové nožnice
na živý plot
FZNR 1011

• dĺžka nožníc 680 mm

• dĺžka 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
FZNR 1013

Pákové nožnice
na konáre
FZNR 1020

• teleskopické jednočepelové
nožnice

• teleskopické nožnice

• dĺžka nožníc 680 - 920 mm

• hmotnosť nožníc 1 610 g

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

• dĺžka nožníc 700 - 1 020 mm
• strih konárov do 30 mm
• hliníkové rukoväte
• pogumované držadlá

Doslova od ruky pôjde práca s jednoručnými nožnicami na kríky
alebo obojručnými nožnicami na konáre od značky FIELDMANN.
Kým jednoručný typ je vhodnejší na popínavé rastliny, výhony
a slabšie vetvičky, asi do 15 mm, obojručný model si poradí aj
s vetvičkami do priemeru 50 mm. Obojručné nožnice na konáre
a na živý plot majú dlhšie, teleskopické rukoväte, dosiahnete
s nimi preto ďalej.
Pri výbere je dôležité tiež to, aké konáre s nožnicami budete
strihať. Ak to bude mladé drevo alebo kvetiny, vyberajte
presnejšie dvojčepelové modely. Sú šetrné ku kapiláram rastlín,
a teda ideálne na čerstvé konáre. Pre strih tvrdého a suchého
dreva voľte skôr jednočepelové nožnice. Konkrétny typ voľte
podľa maximálneho udávaného rozsahu hrúbky konárov
- priemer konárov, ktoré striháte najčastejšie, mal by byť zhruba
uprostred ich udávaného rozsahu. Silu pri práci ušetria nožnice
s pákovým prevodom, vďaka ktorým ľahko odstrihnete aj
silnejšie konáre.

Pákové nožnice
na živý plot
FZNR 1021

Pákové nožnice
na konáre
FZNR 1022

Nožnice na kríky
FZNR 1001

Nožnice na kríky
FZNR 1004

• teleskopické nožnice

• teleskopické nožnice

• dĺžka: 185 mm

• dĺžka: 200 mm

• dĺžka nožníc 620 - 820 mm

• dĺžka nožníc 680 - 920 mm

• maximálna hrúbka

• maximálna hrúbka

• hmotnosť nožníc 1 100 g

• hmotnosť nožníc 1 980 g

• mokrých konárov: 8 mm

• mokrých konárov: 15 mm

• strih konárov do 5 mm

• strih konárov do 50 mm

• nerezová oceľ

• nerezová oceľ SK5

• hliníkové rukoväte

• oceľové rukoväte

• pogumované držadlá

• pogumované držadlá

• hliníkové rukoväte

Hliníkové rukoväte

Teleskopický systém

Rukoväte z hliníkovej zliatiny
sú ľahké a zároveň
pevné.

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

Čepeľ z nerezovej
zliatiny SK5

Pákový systém

Čepeľ sa pýši svojou
vysokou ostrosťou
a pohodlným strihom
konárov až do priemeru
15 mm.

Pákový systém uľahčí
strihanie aj hrubších
konárov.

Sada záhradného
náradia
FZNR 1101
• plast so silnými polyamidovými

• dĺžka: 330 mm

• vláknami

• protišmyková rukoväť

• vysoká tepelná odolnosť
• vysoká pevnosť
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Ručné nožnice
na trávu
FZNR 1201
• otočná čepeľ o 90 stupňov

Nožnice na konáre

Nožnice na konáre

Manuálne pákové nožnice na živý plot sú šetrné k okrajom listov
živých plotov, hodia sa predovšetkým pre strihanie kratších
a nižších stien, prípadne na dostrihávanie plotu. Vlnitý výbrus
čepeli zabezpečí, že konáre sa nezošmykujú a dosiahnete tak
požadovaný uhol strihu.

• nerezová oceľ
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NOŽNICE NA TRÁVU
A KRÍKY, PREREZÁVAČE
STROMOV
Každý trávnik má svoje problematické miesta, ktoré s bežnou
rotačnou kosačkou jednoducho neupravíte, ako sú okraje
chodníčkov, miesta v blízkosti obrubníku, múrikov či pergol, ale
aj okolie záhradných grilov, úložných boxov alebo napríklad
detského pieskoviska. Pri ich úprave oceníte akumulátorové
záhradné nožnice na trávu a kríky, ktoré pochopiteľne nie sú
primárne určené na kosenie väčších trávnych plôch, ale práve
k doladeniu detailov po kosení s rotačnou kosačkou. Oba
modely nožníc na trávu a kríky FIELDMANN sú vybavené tiež
lištou pre tvarovanie okrasných drevín.
Výhodou nožníc na trávu a kríky s akumulátorovým pohonom je
nízka hmotnosť a samozrejme tiež fakt, že oproti mechanickým
nožniciam sa naozaj nenadriete. Nožnice sa preto hodia aj
pre dlhšie úseky, kedy vás navyše neobmedzuje vzdialenosť
elektrickej zásuvky. Kvalitný lítium-iónový akumulátor nožníc
FIELDMANN

Ich výsuvné rukoväte s dosahom 1,9 až 2,5 m, resp.
2,2 až 2,9 m u prerezávača, vám umožní stáť 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 uľahčí rukám pri
dlhšej práci.

Akumulátorové nožnice
na trávu a kríky
FZN 4000-A

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

Akumulátorové nožnice
na trávu a kríky
FZN 5101-A

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

• ideálny nástroj pre údržbu okrajov trávnika
a tvarovanie okrasných
drevín
• vymeniteľná Li-lon
batéria
• 3,6 V / 1 500 mAh
• otočná hlava so
• 4 pozíciami
• lišta na zastrihávanie
trávy
• šírky 80 mm
• lišta na úpravu okrasných
drevín s dĺžkou 110 mm
• indikátor stavu batérie
• hmotnosť 0,60 kg

• batéria Li-Ion
7,2 V / 1 500 mAh

• príkon elektromotora
450 W

• príkon elektromotora
600 W

• doba chodu cca 30 min

• dĺžka strižnej lišty 46cm

• lišta a reťaz Oregon

• doba nabíjania 3-5 hod

• maximálny priemer strihu
16 mm

• dĺžka lišty 25 cm

• dĺžka lišty na kríky
170 mm
• šírka lišty na trávu 90 mm
• hmotnosť 0,7 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• násada FZN 9101

Teleskopické
plotové nožnice
FZN 6005-E

• nastavenie uhla žacej
hlavy 8 pozícií
• nastavenie teleskopickej
rukoväte v rozmedzí
1,9 - 2,5m
• ramenný popruh
súčasťou balenia
• hmotnosť 3,85 kg

Teleskopický
prerezávač konárov
FZP 6005-E

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

Voliteľné príslušenstvo:
• reťaz Oregon
• olej pre stratové mazanie
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Nastavenie uhla strihu

Úpravy a tvarovanie

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

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

Efektivita a pohodlie

Všestranné využitie

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

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

Nožnice na trávu a kríky

Nožnice na trávu a kríky

Obavy z lezenia do výšok pri prerezávaní konárov alebo
úpravách väčších živých plotov pomôžu rozptýliť teleskopické
výrobky, konkrétne teleskopické nožnice na plot a teleskopický
prerezávač konárov. Bezpečne s nimi upravíte stromy, resp.
kríky aj bez rebríka.i do méně přístupných míst. Součástí balení
teleskopických plotových nůžek i teleskopického prořezávače
je ramenní popruh, který ulehčí rukám při delší práci.
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Upratovanie
a údržba záhrady

DRVIČE
A ŠTIEPKOVAČE

Elektrický drvič
FZD 4005-E

Po prerezaní stromu či kríkov alebo jesennom upratovaní
záhrady je treba vymyslieť, kam s hromadami záhradného
odpadu a odrezkov zo živého plotu či kríkov, keď je ich pálenie
vo väčšine obcí u nás zakázané. Ekologickým riešením sú
drviče a štiepkovače, ktoré umožnia využiť záhradný odpad
na mulčovanie, kompostovanie alebo s ním dokonca kúriť.
Aj keď sú si na prvý pohľad štiepkovač a drvič podobné, nájdete
rozdiely nielen vnútri, ale aj v spôsobe spracovanie záhradného
odpadu.

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
záhradného odpadu 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 ľahkú 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
zľahčujúca manipuláciu
• hmotnosť 19,4 kg

• hmotnosť 10,3 kg

Elektrické drviče pracujú na báze disku s dvoma až troma nožmi,
ktoré odpad rozdrvia na malé kúsky. Tie sú zachytávané do
plastového boxu alebo látkového vreca. Vzniknutú drť možno
kompostovať, alebo ju využiť ako náhradu mulčovacej kôry na
záhonoch, kde chceme zamedziť rastu buriny.
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Široké vstupné otvory

Dvojnožový systém

Záhradný drvič Fieldmann si
poradí s konármi až do
priemeru 45 mm.

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

Práca bez upratovania

Systém rezného valca

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

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

Drviče a štiepkovače

Drviče a štiepkovače

Drevo je vo štiepkovači spracované pomocou pomaly sa
otáčajúceho ozubeného valca, ktorý na jednej strane pritlačí
konáre k stene a tým ho v pravidelných intervaloch odštiepi.
Tento rezný systém zvládne aj silnejšie, uschnuté a tvrdšie
konáre. Vzniknutá štiepka je väčšia a po vyschnutí sa hodí
na podpaľovanie v peciach. Štiepkovače sú štandardne
vybavené ochranou proti preťaženiu a spätným chodom, aby
v prípade zaseknutia konára došlo k jeho uvoľneniu.

Model

Príkon

Systém drvenia

Maximálna 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 válec

44 mm

ÁNO

ÁNO

60 l

19,4 kg

Hmotnosť
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Upratovanie
a údržba záhrady

ZÁHRADNÉ VYSÁVAČE
A FUKÁRE

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4010-E

Elektrické vysávače a fukáre spríjemnia a uľahčia jesenné
upratovanie opadaného lístia - počas chvíľky ho odfúknu tam,
kam je potreba, alebo vysajú. Uplatnia sa ale aj pri ďalších
činnostiach: napríklad keď chcete vysať z chodníka okolo domu
zvyšky trávy po kosení alebo keď v zime z toho istého chodníka
potrebujete odpratať čerstvo napadaný sneh.

Elektrický záhradný vysávač
FZF 4030-E

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej
regulácia výkonu

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej
regulácie výkonu

• záhradný vysávač s možnosťou plynulej
regulácia výkonu

• príkon elektromotora 2 600 W

• príkon elektromotora 3 000 W

• príkon elektromotora 3 000 W

• 3 funkcie - fúkanie, vysávanie, drvenie

• soft štart - plynulý rozbeh motora

• soft štart - plynulý rozbeh motora

• rýchlosť prúdenia vzduchu až 250 km/h

• 3 funkcie - fúkanie, vysávanie, drvenie

• 3 funkcie - fúkanie, vysávanie, drvenie

• sací výkon až 10,7 m3/min.

• rýchlosť prúdenia vzduchu
100 až 270 km/h

• rýchlosť prúdenia vzduchu
100 až 300 km/h

• sací výkon až 11 m3/min.

• sací výkon až 13 m3/min.

• pomer drvenia odpadu 10:1

• pomer drvenia odpadu 15:1

• objem zberného vaku 45 l

• objem zberného vaku 45 l

• vodiace koliesko

• vodiace koliesko

• ramenný popruh súčasťou dodávky

• ramenný popruh súčasťou dodávky

• hmotnosť 2,8 kg

• hmotnosť 3,7 kg

• oceľový drvič

• oceľový drvič

• pomer drvenia odpadu 10:1
• objem zberného vaku 45 l
• vodiace koliesko
• ramenný popruh súčasťou dodávky
• hmotnosť 3,5 kg

Záhradné vysávače a fukáre FIELDMANN tak majú hneď
3 funkcie: Okrem vysávanie so sacím výkonom až 10,7 m3/min
a fúkania rýchlosťou vzduchu až 270 km/h navyše nasatý odpad
rozdrvia. Vďaka drviču sa objem lístia desaťnásobne zmenší,
takže trvá dlhšie, než sa zaplní objemný zberný vak vysávača.
Drť sa navyše následne rýchlejšie rozkladá v kompostéry.

• výsuvné hrabličky a teleskopická hubica
• jednoduchý prístup do pracovného
priestoru

Novinka

Pracovné režimy

Páka prepínania chodu

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

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

Oceľový drvič

Plynulá regulácia výkonu

Drvič zaisťuje dokonalé
drvenie nasávaného lístia,
vďaka čomu znižuje objem
materiálu a zvyšuje rýchlosť
rozkladu v komposte.

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

Novinka

Oceľový Výsuvné Teleskopická Funkcia Plynulá Rýchlosť prúdenia
drvič
hrabličky
hubica
3v1
regulácia
vzduchu

Výkon
sania

Oporné
kolieska

250 km/hod.

10,7 m3/min

ÁNO

45 l

3,5 kg

ÁNO

270 km/hod.

10,7 m3/min

ÁNO

45 l

2,8 kg

ÁNO

300 km/hod.

16 m3/min

ÁNO

45 l

3,7 kg

Model

Príkon

FZF 4010-E

2 600 W

NIE

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO

FZF 4030-E

3 000 W

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

FZF 4050-E

3000 W

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Objem
Hmotnosť
vaku

Záhradné vysávače a fukáre

Záhradné vysávače a fukáre

Nové modely vybavené oceľovým drvičom výrazne zvyšujú
efektivitu prístroja. Aj tuhšie odolné stonky listu, napríklad
z orecha, sú oceľovým drvičom ľahko spracované, vysávač
sa neupcháva. Oceľový drvič okrem toho zabraňuje
upchatiu či poškodeniu vysávača v prípade nechceného
nasávania nežiaducich predmetov ako sú konáriky, štiepky
alebo mulčovacia kôra. Aby pri vysávaní tvrdších predmetov
nedochádzalo k pretrhnutiu zberného vaku, je tkanina vaku
u týchto modelov zosilnená.
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Elektrický záhradný vysávač
FZF 4050-E
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Čerpadlá na vodu

ZÁHRADNÉ VODÁRNE, PONORNÉ ČERPADLÁ,
ČERPADLÁ NA VODU
Ponuka čerpadiel značky FIELDMANN pokrýva celú radu
požiadaviek na čerpanie vody: od zásobovania domácností
pitnou vodou, cez zavlažovanie, až po odčerpanie kalovej
vody zo zatopenej pivnice alebo nádrže. Čerpadlo výborne
poslúži tiež pri odčerpávaní vody z bazéna, nezaobídete sa bez
neho pri údržbe záhradného jazierka. FIELDMANN má vo svojom
sortimente elektrické čerpadlá na čistú vodu aj kalové, ale tiež
praktickú špecialitu, akou je čerpadlo do suda. Tohtoročnou
novinkou sú záhradné vodárne, určené pre čerpanie čistej, ale
úžitkovej vody zo studní, nádrží a pod.

Záhradná vodáreň
FVC 8510-EC
• záhradná vodáreň
s príkonom 800 W
• maximálny výtlak 40 m
• maximálne dopravované
• množstvo 3 200 l/h
• maximálny tlak 3,0 bar
• maximálna hĺbka
čerpania 8 m
• objem nádrže 20 l
• možnosť pripojenia
FVC 9010

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

• plavákové čerpadlo
s príkonom 250 W
• maximálny výtlak 6 m
• maximálna hĺbka
ponoru 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 hĺbka
ponoru 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 hĺbka
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

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 hĺbka
ponoru 8 m
• maximálny výtlak 9 m
• maximálna veľkosť
pevných prímesí 3 mm
• dĺžka prívodného
kábla 10 m
• plavákový spínač

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

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

Novinka

Záhradná vodáreň
FVC 8550-EC
• záhradná vodáreň
s príkonom 1 000 W
• maximálny výtlak 44 m
• maximálne dopravované
množstvo 3 500 l/h
• maximálny tlak 3,0 bar
• maximálna hĺbka
čerpania 8 m
• objem nádrže 25 l
• možnosť pripojenia
FVC 9010
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• zvyšková hladina
v automatickom režime
5 cm
• zvyšková hladina
v manuálnom
režime 1 mm
• maximálna veľkosť
pevných prímesí 16 mm
• možnosť pripojenia
1‘ alebo 2‘ hadice

Novinka

Sacia hadica s dĺžkou 7 m
určená aj pre FVC 8510
a FVC 8550.

Model

Príkon

Maximálny
prietok

Maximálny
výtlak

Maximálna
hĺbka ponoru

Maximálna
teplota média

Maximálna veľkosť
Dĺžka
pevných prímesí
prívodného kábla

Objem
nádrže

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

–

Integrovaný plavák

FVC 4001-EK

750 W

12 000 l/hod.

8m

8m

35 °C

35 mm

10 m

–

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.

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 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

–

FVC 8510-EC

800 W

3 200 l/hod.

40 m

8m

35°C

–

1,5 m

20 l

FVC 8550-EC

1 000 W

3 500 l/hod.

44 m

8m

35°C

–

1,2 m

25 l

Čerpadlá na vodu

Čerpadlá na vodu

Sacie hadice na vodu

• automatická prevádzka
v malých priestoroch
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Kultivátory

GENERÁTORY

Elektrický kultivátor
FZK 2002-E

Sledovať obľúbený seriál, vysušiť si vlasy fénom ci použiť
elektrickú vŕtačku, a to aj na lodi alebo na chate, kam
nevedú elektrické drôty? Alebo vedú, ale po búrke elektrina
nefunguje? Sú skrátka situácie, kedy prenosný generátor
elektrického napätia príde vhod. Majiteľom karavanu
a lodí, táborníkom, ale aj záhradkárom a chatárom sú určené
generátory FIELDMANN, ktoré dodávajú natoľko stabilné
napätie, že umožňujú aj pripojenie citlivej elektroniky, ako je
PC alebo televízor, a okrem toho vynikajú tichou prevádzkou.
Nízka spotreba a objemné nádrže umožňujú prevádzku
generátora až 6, resp. až 8,5 hodiny. Modely s trojicou výstupu
(1x ~ 230 V/50 Hz, 1x 12 V, 1x USB) predstavujú kompaktné,
ľahké a stabilné generátory s optimálnym pomerom ceny
a výkonu.

• 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

• sklopné madlo

• sklopné madlo

• hmotnosť 8 kg

• podporné 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

Príprava optimálnych podmienok pre rast a vývoj plodín je cieľom každého pestovateľa. Zrýľovať pôdu bez
veľkej fyzickej námahy alebo do nej zapracovať hnojivo či rašelinu vie kultivátor. Tento „kyprič pôdy“ rozdrobujú vrchnú vrstvu pôdy rotujúcimi nožmi, čím vlastne zeminu prevzdušní a pripraví na výsadbu alebo sejbu. Rotujúce nože prenikajúce do pôdy navyše vytiahnu na povrch burinu, takže ho stačí zhrnúť hrabľami.
Elektrické aj benzínové kultivátory FIELDMANN si vďaka oceľovým nožov poradia nielen so zeminou, ale aj
s hrudami. Oceľový kryt kultivačných nožov chráni obsluhu pred odlietajúcou zeminou. Ocenia ho veľmi aj
majitelia pozemku s kamenistou pôdou, kedy kryt zabraňuje nebezpečnému odlietavaniu kameňov spôsobujúcich zranení alebo poškodenia jednotky elektromotora.

Model

Príkon

Výkon

Pracovný
záber

Počet nožov

Priemer
nožov

Sklopné
madlo

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

139 cm3/2,5kW

36 cm

4

26 cm

NIE

ÁNO

31 kg

FZK 6010-B
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Benzínový kultivátor
FZK 6010-B

–

Kultivátory

Generátory

Benzínový generátor
FZI 4010-Bi

Elektrický kultivátor
FZK 2005-E
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Príslušenstvo

PRÍSLUŠENSTVO
Motorový olej
MOL Dynamic
GARDEN 2T

Pracovné rukavice
FZO 6010/FZO 6011

Motorový olej
MOL Dynamic
GARDEN 4T

• olej určený na miešanie
palivovej zmesi pre dvojtaktné
motory

• určený pre mazanie
4-taktných benzínových
motorov

• zaisťuje čistotu motora,
a znižuje tak jeho opotrebenie
• zabraňuje poškodeniu sviečok

• zachováva si výborné
vlastnosti aj pri nízkych
teplotách

• vhodný pre záhradnú
techniku

• vhodný na celoročné použitie
• viskozitná trieda SAE 10W - 30

• objem fľaše 0,6 l

• vhodný pre záhradnú
techniku
• objem fľaše 0,6 l

Motorový olej
MOL Essence

Olej na stratové mazanie
MOL Dynamic
FOREST

• olej pre mazanie 4-taktných
benzínových motorov

• olej určený pre mazanie
reťaze reťazových píl

• vysoká termo-oxidačná
stabilita

• vhodný na celoročné použitie
v benzínových i elektrických
pílach

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

• certifikované ochranné rukavice

• vysoko kvalitná syntetická koža

• spodnej dlaňovej časti vyrobená zo
syntetickej kože

• dlaňová časť z jemnej kozinky

• jemné a pritom odolné

• prstové časti z jemnej kozinky

• veľkosť 9“(L)

• horná časť vyrobená z pružnej
a priedušnej syntetickej tkaniny
• zaisťovací pásik na zápästie zabraňuje
skĺznutiu

Motorový olej

• pásik na suchý zips na uchytenie na
zápästie
• veľkosť 10“(XL)

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

Ručný postrekovač
FZO 8050

• obsah nádoby 1,6 litra

• obsah nádoby 2 litre

• 2x PVC hadička
- priemer 8 mm a dĺžka 1 m
- priemer 10 mm a dĺžka 1,3 m

• kovová tryska s reguláciou
rozstreku

• lievik

• spínač s možnosťou
zabezpečenia po spustení

Oceľová skladacia lopatka
FPL 4001

Hliníková skladacia lopatka
FPL 4002

• 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

• nosnosť vozíka 25 kg

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

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

• pretlakový ventil

Záhradné príslušenstvo
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• vrchná časť elastická syntetická tkanina

• veľkosť 10“(XL) / 11“(XXL)

• vymeniteľný plastový vak s objemom 80 l

• použiteľné aj pre všetky
typy palív

Dámske záhradné rukavice
FZO 2109

• zosilnená výstelka dlane za účelom
tlmenia vibrácií

Záhradný vozík
FZO 4001-E

Odsávačka oleja
FZR 9050

Pracovné rukavice
FZO 5010
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Záhradný nábytok

ZÁHRADNÝ
NÁBYTOK

Starostlivosť a údržba záhradného nábytku
Najcennejšie vlastnosti tuhého dreva tropickej akácie
je odolnosť voči dažďu, snehu, mrazu, slnku či plesniam,
a tým pádom podstatne jednoduchšia údržba. Aj napriek
tomu drevený nábytok odporúčame na zimu upratať,
prípadne zakryť vhodným obalom.

Ak premýšľate, ako svoju záhradu, terasu alebo balkón čo
najviac využiť, kúpte si kvalitný záhradný nábytok. Ten totiž
z nevyužitého prázdneho priestoru vytvorí priestor obytný, či
už kútik pre relaxáciu nad knihou alebo kávu s kamarátkou,
priestor pre rodinný obed v tieni stromu alebo grilovaciu párty
s priateľmi. Značka FIELDMANN nám dopraje pohovieť si ako
v drevenom nábytku, tak v nábytku kovovom alebo z umelého
ratanu. Je vyrábaný v garantovanej kvalite a so zázemím českej
značky.
Drevený nábytok
Drevený záhradný nábytok je klasikou, už pre svoj prírodný,
nadčasový vzhľad, pevnosť a dlhú životnosť. Drevený nábytok
FIELDMANN je vyrobený z dreva tropickej akácie, ktoré sa
vyznačuje nielen vysokou tvrdosťou a robustnosťou, ale tiež
vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom, starnutiu
a biologickej degradácii. Vďaka svojej trvanlivosti, sile, tuhosti
a odolnosti proti plesniam a škodcom, je drevo akácie pre
výrobu záhradného nábytku ako stvorená. Olivovo hnedé
až šedohnedé odtiene a zaujímavá textúra dávajú nábytku
z akácie mimoriadny pôvab a eleganciu. Drevený nábytok
FIELDMANN navyše disponuje odolnými pevnými mosadznými
spojmi, vrátane poistiek proti samovoľnému zloženiu. 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.

Kovový nábytok
Kovový záhradný nábytok patrí, rovnako ako nábytok
z umelého ratanu, k najodolnejším typom, ktoré na trhu
zoženiete. Nevadí mu dážď ani prudké slnko a vďaka tomu
ho nemusíte schovávať. Navyše je úplne bez údržbový.
Vysokú nosnosť a stabilitu zaisťuje sila nosných oceľovohliníkových profilov, z ktorých je nábytok FIELDMANN
vyrábaný. Pritom však má nízku hmotnosť a umožňuje
tak jednoduchú manipuláciu. Výplň kresiel tvorí odolná
a pružná syntetická tkanina, ktorá sa ani na úplnom
slniečku nerozpáli a je takisto bez údržbová, navyše
nábytok odľahčujú, čo oceníte práve pri prenášaní.
Záhradný nábytok FIELDMANN je možné vybaviť
ešte špeciálnymi poťahmi v mnohých farebných
prevedeniach, ktoré sú vyrobené tak, aby zodpovedali
rozmerom a tvaru lehátok a kresiel. Pevný 100% polyester
(180 g/m2), z ktorého sa poťahy šijú, je ošetrený vode
odolnou impregnáciou pre prípad, že poťahy zabudnete
schovať pred dažďom. Kvapky tak po povrchu jednoducho
stečú. Hrúbka poťahu FIELDMANN je minimálne 5 cm pre
naozaj mäkké posedenie.

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 aj stolík je možné ľahko zložiť
a pohodlne uskladniť

• ľahko rozložiteľný štvorcový stolík 60x60 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
• určená pre vonkajšie použitie

• možnosť umiestnenia slnečníkov do
pripraveného otvoru

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

• vyrobené z tvrdého dreva tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:

• nosnosť stoličky 110 kg

• podsedáky stoličiek zelenej a krémovej
farby

• servírovací stolík
• luxusný servírovací stolík z akácie
• rozmery 80 x 50 x 86 cm
• dve odnímateľné poschodia
• poschodia možno použiť aj ako
samostatné podnosy
• kolieska pre ľahkú manipuláciu

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

Voliteľné príslušenstvo:
• podsedáky stoličiek zelenej a krémovej
farby

FARBA
VANKÚŠOV

FARBA
VANKÚŠOV

FARBA
VANKÚŠOV

CAROL
EMILY

ALICE
Servírovací stolík
FDZN 4050-T

• skladacie, ergonomicky tvarované
stoličky 49 x 57 x 94 cm

Záhradný nábytok
drevo

Záhradný nábytok

Novinka

K vyčisteniu záhradného nábytku z dreva postačí použiť
kefku, hubku alebo metličku a mydlovú vodu. Potom
jednoducho nábytok osprchujte záhradnou hadicou. Pri
väčšom znečistení je treba zvoliť špeciálne prípravky na
drevo. Riasy, plesne a mach odstránite jemným brúsnym
papierom. 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 predĺži jeho životnosť. Povrch
navyše lepšie vzdoruje aj plesniam a hubám. Drevený
nábytok doporučujeme natrieť aspoň raz ročne. Minimálne
nároky na údržbu pri vysokej odolnosti voči akémukoľvek
počasiu robí populárnym tiež kovový nábytok a nábytok
z umelého ratanu.

Balkonový set
CAROL-T

• stolík je ošetrenie olejovým náterom
• vhodný aj pre vonkajšie použitie
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Záhradný nábytok

Zostava záhradného
nábytku CALYPSO-T
• zostavu tvoria 4 kresla
a obdĺžnikový stôl 90 x 150 cm
• operadlo ergonomicky
tvarovaného kresla je možné
nastaviť do 5 polôh
• lakťové opierky kresla zvyšujú
komfort sedenia
• kreslá je možné zložiť
a minimalizovať tak nároky
na uskladnenie
• stôl je vybavený otvorom pre
umiestnenie slnečníka
• vyrobené z dreva tropickej
akácie
• vhodné pre vonkajšie použitie

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych farieb
a vzorov

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

Zostava záhradného
nábytku ADRIA-T

Zostava záhradného
nábytku CATY

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

• luxusná zostava zložená
zo 6 kresiel a obdĺžnikového
rozkladacieho stola

• zostava sa skladá z 4 stoličiek
a stola

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

• robustné, zosilnené kreslá sú
ergonomicky tvarovaná

• možnosť umiestnenia slnečníkov do pripraveného otvoru

• možnosť nastavenia chrbtovej
opierky kresla

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

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

• skladacie kreslá s polohovateľnou opierkou chrbta
a podrúčkou

• možnosť umiestnenia
slnečníkov
• určené pre vonkajšie aj
vnútorné použitie

• pohodlná trojmiestna lavica
s opierkou chrbta
• vyrobené z tropickej dreviny
akácie

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy kresiel rôznych farieb
a vzorov

• stôl 150 x 86 x 74 cm

• skladacie, ergonomicky
t varované kreslo s opierkami
54 x 65 x 94 cm
• nosnosť stoličky 110 kg
• možnosť dokúpenia
podsedáku

• vyrobené z tropickej akácie

• určené pre vonkajšie aj
vnútorné použitie, ošetrené
olejovým náterom

Voliteľné príslušenstvo:

• vyrobené z tvrdého dreva
tropickej akácie

Zostava záhradného
nábytku ELLA

Zostava záhradného
nábytku RUBY

• zostava nábytku zložená
zo 4 kresiel a stola

• zostava zložená zo 6 kresiel, stola
a slnečníka

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

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

• rozmer kresiel 55 x 77 x 92 cm

• rozmer kresiel 55 x 77 x 92 cm

• výplň kresiel z odolnej syntetické textílie

• výplň kresiel z odolnej syntetickej textílie

• možnosť umiestnenia slnečníkov do
pripraveného otvoru v doske stola

• slnečníky s 2,7 m, poťah polyester 160 g/m2

• úplne bezúdržbový
• vhodný pre vonkajšie aj vnútorné použitie
• možné kombinovať aj so stoličkou
FDZN 5110

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

Zostava záhradného
nábytku KATARÍNA II
• luxusný set zložený zo 4 polohovateľných
kresiel, stola s drevo-plastovou doskou
a hliníkovou konštrukciou
• rozmery stola 153,5 x 90 x 74 cm
• chrbtové opierky kresla je možné nastaviť
v 5 polohách
• dvojitá výplň zo syntetickej tkaniny
umožňuje pohodlné posedenie aj bez
podsedáku
• nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu
• určené pre vonkajšie aj vnútorné použitie
• možnosť dokúpenia poťahu

• možné kombinovať aj so stoličkou
FDZN 5110

• poťahy kresiel rôznych farieb
a vzorov

FARBY
POŤAHOV

FARBY
POŤAHOV

ELLA

ADRIA
CALYPSO

KATARÍNA
FARBY
POŤAHOV

Záhradný nábytok
kov

Záhradný nábytok
drevo

Novinka

CATY
RUBY

CARMEN
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Záhradný nábytok

Zostava záhradného
nábytku EVA

Záhradný nábytok

Zostava záhradného
nábytku ANGELA

Zostava záhradného
nábytku REGINA

Zostava záhradného
nábytku LADY

• záhradný nábytok z umelého
ratanu

• luxusný záhradný nábytok
z umelého ratanu

• vysoko kvalitný plastový nábytok v prevedení umelý ratan

• vysoko kvalitný plastový nábytok v prevedení umelý ratan

• set sa skladá z dvoch kresiel,
pohovky a stolíka s doskou
z tvrdeného skla

• set sa skladá zo 4 kresiel
a stola

• set sa skladá zo stola Princ
a 6 kresiel Regina

• set sa skladá zo stola Princ
a 4 stoličiek Lady

• rozmery kresiel 82 x 57 x 59 cm

• oceľový rám stola je potiahnutý umelým ratanom

• rozmery stola 150 x 90 x 72 cm

• rozmery stola 150 x 90 x 72 cm,

• rozmery pohovky
127 x 73 x 78 cm

• doska stola je vyrobená
z dreva tropickej akácie

• rozmery kresla 60,5 x 54 x 82 cm
• nosnosť kresla 110 kg

• rozmery stoličky
55 x 48 x 86 cm

• rozmery stolíka 48 x 76 x 44 cm

• rozmery stola 150 x 90 x 74 cm

• súčasťou zostavy sú biele,
vode odolné poťahy

• výplň kresiel umelý ratan
• podrúčky sú vyrobené z dreva
tropickej akácie

• hrúbka poťahu 5 cm, 180 g
polyester

• súčasťou podsedák ošetrený
vodeodolnou impregnáciou

• nosnosť stoličky 110 kg

• nevyžaduje žiadnu zvláštnu
údržbu

• nevyžaduje žiadnu zvláštnu
údržbu

• určené pre vonkajšie aj
vnútorné použitie

• určené pre vonkajšie aj
vnútorné použitie

• vyrobené v EU

Záhradný stôl
FDZN 4011-T

Záhradný stôl
FDZN 4002-T

• rozmery
120 x 70 x 74 cm

• obdĺžnikový stôl
150 x 90 cm

• doska stola s otvorom
pre slnečník

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

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

• možnosť umiestnenia slnečníka
• vyrobené z dreva
tropickej akácie
• určené pre exteriéry
aj interiéry

• vyrobené v EU

• rozmery kresiel 82 x 57 x 59 cm

Záhradné lavice
FDZN 4013-T/
FDZN 4006-T

Záhradný stôl
FDZN 4004-T

Záhradný stôl
FDZN 4104-T

Záhradný stôl
FDZN 4017-T

• rozkladací záhradný
stôl
• základné rozmery
150 x 90 cm, po
rozložení 200 x 90 cm
• vhodné v kombinácii so 6 kreslami,
prípadne 4 kreslami
s lavicou
• v rozloženom stave
možno umiestniť do
stredu stola slnečníka
• prevedenie akácia
• určené pre exteriéry
aj interiéry

• obdĺžnikový 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

• rozmery
150 x 86 x 74 cm
• doska stola s otvorom
pre slnečník
• možnosť zloženia
stola
• určené pre vonkajšie
aj vnútorné použitie,
ošetrené olejovým
náterom
• vyrobené z dreva
tropickej akácie

• dvojmiestna/trojmiestna záhradná lavica
• rozmery
122 x 57 x 85 cm
/ 150 x 61 x 90 cm
• pohodlné sedenie,
možnosť dokúpenia
poťahov
• jednoduchá montáž
• určené pre exteriéry
aj interiéry
• vyrobené z dreva
tropickej akácie

Voliteľné príslušenstvo:
• poťahy rôznych farieb
a vzorov

• nosnosť kresiel 110 kg
• drevené súčasti sú ošetrené
olejom

Novinka

Novinka

EVA

Novinka

• rozmery 54 x 65 x 94 cm
• nosnosť 110 kg
• v zloženom stave
minimálne nároky na
skladovanie
• možnosť dokúpenia
podsedáku
• určené pre vonkajšie
aj vnútorné použitie,
ošetrené olejovým
náterom
• vyrobené z dreva
tropickej akácie
• balenie obsahuje 2 kusy

• 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 rozmerom 74 x 58 x 105 cm

• moderný dizajn,
ergonomické tvarovanie

• možnosť nastavenia
operadla do 5 polôh

• po zložení úplne minimálne nároky na skladovacie
priestory

• možnosť nastavenia uhla
chrbtovej opierky aj
podpery na nohy

• vhodné pre vonkajšie
aj vnútorné použitie

• vyrobené z tropickej
dreviny akácie

• vyrobené z dreva
tropickej akácie

• určené pre exteriéry aj
interiéry

Voliteľné príslušenstvo:

• vhodné pre vonkajšie
aj vnútorné použitie

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• ergonomický tvarovaný
sedák a opierka kresla,
v zloženom stave
minimálne nároky na
skladovanie, možnosť
dokúpenia poťahu

• vyrobené z dreva
tropickej akácie

• poťah zelenej a krémovej
farby

• poťah zelenej a krémovej
farby

Voliteľné príslušenstvo:

Novinka

Novinka

Stoly, stoličky, lehátka
drevo

• poťahy kresiel rôznych
farieb a vzorov

Záhradný nábytok
ratan, plast

• rozmery 182 x 54 x 63 cm

• polohovateľné
lehátko s rozmerom
190 x 70 cm

• nosnosť až 140 kg

REGINA

ANGELA

Záhradné ležadlo
Classic
FDZN 4007-T

Polohovacie kreslo
FDZN 4001-T

• poťahy kresiel rôznych
farieb a vzorov

Polohovacie kreslo
FDZN 4101-T

Záhradné ležadlo
Adria
FDZN 4009-T

Skladacie kreslo
FDZN 4019-T

LADY

42

43

Stoly, stoličky, lehátka
Kovový stôl sa
sklenenou doskou
FDZN 5020

Kovový stôl sa
sklenenou doskou
FDZN 5030

• rozmery
150 x 96 x 71 cm

• rozmery
150 x 96 x 71 cm

• doska stola z priehľadného tvrdeného skla

• doska stolaz čierneho
tvrdeného skla

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

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

• určené pre vonkajšie
aj vnútorné použitie

• určené pre vonkajšie
aj vnútorné použitie

• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

Záhradný nábytok
Záhradný stôl
FDZN 5040
• rozmery
153,5 x 90 x 74 cm
• hliníková konštrukcia
• doska: drevo-plast
• určený pre vonkajšie
aj vnútorné použitie
• bez údržbový

Záhradný stôl
FDZN 6030-PR

Záhradný stôl
PRINCE FDZN 3030

• kvalitný záhradný stôl
z umelého ratanu a dreva
• konštrukcia: oceľ
• oceľový rám stola je
potiahnutý umelým
ratanom
• doska stola je vyrobená
z dreva tropickej akácie
• rozmer stola
150 x 90 x 74 cm
• drevené súčasti sú
ošetrené olejom

• vysoko kvalitný plastový
stôl v prevedení umelý
ratan
• konštrukcia: plast
• rozmery stola
150 x 90 x 72 cm,
• nevyžaduje žiadnu
zvláštnu údržbu
• určené pre vonkajšie
aj vnútorné použitie
• vyrobené v EU

Novinka
Kovová stolička
FDZN 5010
• ekonomické riešenie
posedenie na vašej
záhrade
• rozmery
55 x 77 x 92 cm
• výplň z odolnej
syntetickej textílie
• vhodné pre vonkajšie
aj vnútorné použitie
• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

Polohovacie kreslo
FDZN 5016
• polohovateľné kreslo
s lakťovými opierkami
• 5 polôh nastavenia
sklonu chrbtovej opierky

Záhradné kreslo
FDZN 3010

Záhradné kreslo
FDZN 3020

• vysoko kvalitné plastové
kreslo v prevedení umelý
ratan

• vysoko kvalitné plastové
stoličky v prevedení umelý
ratan

• veľkosť 60,5 x 54 x 82 cm

• veľkosť stoličky
55 x 48 x 86 cm

• rozmery 55 x 105 x 47 cm

• kresla sú stohovateľné

• výplň z odolnej syntetickej
textílie

• nosnosť kresla 110 kg

• vhodné na vonkajšie
aj vnútorné použitie
• použité materiály
nevyžadujú žiadnu
údržbu

• nevyžaduje žiadnu
zvláštnu údržbu
• určené pre vonkajšie aj
vnútorné použitie
• vyrobené v EU

Záhradný nábytok
kov, ratan

• kvalitná oceľová
konštrukcia vypletená
syntetickou tkaninou
• možnosť nastavenia sklonu
chrbtovej opierky
• sila nosných profi lov
42 x 14 mm
• určené pre vonkajšie
aj vnútorné použitie
• použité materiály
nevyžadujú žiadnu údržbu

• určené pre vonkajšie aj
vnútorné použitie
• vyrobené v EU

Novinka

Slnečník
FDZN 4014/4015

Slnečník
FDZN 5005/5006

• luxusný slnečník
s drevenou konštrukciou
• priemer 3 m
• impregnovaná tkanina
• farba: zelená/krémová
• priemer tyče 3,5 cm
• určené pre vonkajšie
aj vnútorné použitie
• ošetrené olejovým
náterom
• vyrobené z dreva
tropickej akácie

• priemer 2,7 m/3 m
• čierny/béžový poťah zo
100% polyesteru 160 g
• ovládanie pomocou
kľučky
• možnosť nastavenia uhla
sklonu
• priemer tyče 3,8 cm
• určené pre vonkajšie
použitie

Sedenie

Poličky

Umožňujú jednoduchší
transport.

Vďaka vysokej pevnosti je
možné box použiť aj na
posedenie.

Optimálne výškové nastavenie pre uloženie rôznych
domácich potrieb.

Úložný box FDD 1002-G

Úložný box FDD 1002-B

• dizajnový plastový záhradný box
s kolieskami

• dizajnový plastový záhradný box
s kolieskami

• jednoduchá manipulácia

• jednoduchá manipulácia

• farba béžová/zelená

• farba latte/čokoláda

• vhodný na ukladanie poťahu, 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

Záhradné kreslo
FDZN 6010-PR
• luxusné záhradné kreslo
z umelého ratanu
• výplň kresiel tvori umelý
ratan
• opierky rúk sú vyrobené
z dreva tropickej akácie
• podsedák ošetrený
vode odolnou impregnáciou súčasťou
• rozmery kresiel
82 x 57 x 59 cm
• nosnosť kresiel 110 kg

Úložná skriňa FDD 1004-G

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 poťahu, 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

Novinka

Podstavec
FDZN 9012
• podstavec pre slnečník
z umelej živice
• priemer stojanu 44,5 cm
• celková výška stojana
32,5 cm
• hmotnosť 12 kg
• variabilný priemer otvoru
• pre slnečník
32/38/48 mm

Vankúše a sedáky k záhradnému nábytku, detské hračky ci najrôznejšie náradie nemusíte každý deň odnášať
domov a zase nosiť na záhradu. Pred rosou či dažďom ich ochránia praktické záhradné úložné boxy. Hodí sa nielen
na záhradu, ale aj na terasu, alebo spolu s plastovými skriňami, do garáže. Uplatnenie môžu nájsť aj v domácnosti.

Boxy a skrine

• rozmery:
161 x 64 x 48/100 cm

• nevyžaduje žiadnu
zvláštnu údržbu

Úchopy

Jednoduchá manipulácia.

Novinka

• drevené súčasti sú
ošetrené olejom

Novinka

Záhradné ležadlo
FDZN 8012

• nosnosť stoličky 110 kg

Kolieska

Boxy okrem praktických úchopov disponujú aj kolieskami pre jednoduché premiestňovanie a otvory pre zasunutie
zámku. Vďaka vysokej pevnosti si na nich môžete aj posedieť. Skrine sú zase vybavené policami pre prehľadnejšie
usporiadanie. Skrine aj boxy zostavíte bez akéhokoľvek náradia, diely do seba jednoducho zacvaknú.
Skrine a boxy FIELDMANN sú vyrobené z vysoko odolného pevného plastu, ktorý nekoroduje a veľmi dobre odoláva
poveternostným vplyvom, preto je možné ich umiestniť v interiéri aj exteriéri, a nielen v lete, ale aj celoročne a tak
vyriešiť skladovanie náradia či iných vecí. Použitý materiál zaručuje úplnú bezúdržbovosť, pevnosť, stabilitu a vodeodolnost všetkých typov.
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Grily
Combo gril 3 in 1
FZG 3001

GRILY

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1013

• 3 v 1: plyn, uhlie a údenie

PLYNOVÉ GRILY

• rozmery grilu: 196 x 64 x 130 cm

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1014

Plynový gril

Všetci, ktorí majú aspoň malú záhradku, balkón alebo terasu,
vítajú príchod teplého počasia a s ním aj zásadné zväčšenie
životného priestoru. Za pekných dní totiž môžu vonku nielen
odpočívať či stolovať, ale tiež si jedlo pripravovať. Grilovanie
prináša atmosféru, ktorá sa pri bežnom varení v dome skrátka
nenaskytne. Stačí už len zaobstarať si gril: Napríklad niektorý
z nových modelov záhradných grilov značky FIELDMANN.
Tá ponúka nielen širokú paletu grilov na drevené uhlie
a príslušenstvo k nim, ale ako novinky tiež grily plynové.

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1012

• 3x hlavný horák: 10,2 KW

• rozmery: 71 x 74 x 97,3 cm

• rozmery: 126 x 62 x 90 cm

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

• 1x postranný horák: 3,5 KW

• grilovacia plocha: ø 57 cm

• grilovacia plocha: ø 54 cm

• rozmery grilovacej nádoby B: 37 x 31 cm

• zapaľovanie: Piezo zapaľovanie

• grilovacia výška: 80,5 cm

• grilovacia výška: 77 cm

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

• hlavná grilovacia plocha: 52 x 44 cm

• grilovací rošt, ohrievací rošt

• grilovací rošt, ohrievací rošt

• grilovacia výška A, B: 83 cm/64 cm

• grilovací rošt: 44 x 25 cm

• pochrómované grilovacie rošty

• pochrómované grilovacie rošty

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

• postranná grilovacia plocha: 30 cm

• smaltový povrch

• odkladacie pulty

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

• grilovacia výška: 86 cm

• kryt

• kryt

• ohrievací rošt: 64 x 24,5 cm

• teplomer

• pochrómované grilovacie rošty

• ohrievací rošt: 52 x 24 cm

• kryt

Gril na drevené uhlie
• grilovacia plocha: 52 x 44 cm
• grilovací rošt: 44 x 25,5 cm (2x)
• grilovacia výška: 86 cm
• ohrievací rošt: 52 x 24 cm
• nastavenie výšky ohniska: 4 polohy

S plynovým grilom si doprajete gurmánsky zážitok skôr, pretože
začať grilovať môžete takmer okamžite. Obsluha plynového grilu
je veľmi jednoduchá, od jednoduchého zapálenia plynových
horákov, až po možnosť dokonale regulovať silu plameňa,
a tým pádom aj výkon grilu.

Udiareň
• grilovací rošt: 36 x 24,5 cm (2x)
• odnímateľné ohnisko na uhlie/drevo
• bočné dvierka na prikladanie uhlia/dreva

Príprava jedla na drevenom uhlí prináša nielen prázdninovú
atmosféru, ale aj nezameniteľnú vôňu a chuť pokrmu.
Jednoduchý gril na drevené uhlie pritom nezaťaží peňaženku
a vy si vyberiete taký, ktorý bude pre Vaše potreby ten pravý.
Veľké grily FIELDMANN oceníte, keď k stolu pozvete väčšiu
spoločnosť, zatiaľ čo tie menšie využijete, napríklad keď vyrazíte
na víkend táboriť. Grily kompaktných rozmerov ľahko uložíte do
auta alebo dokonca do batohu.

Novinka

Záhradný gril s udiarňou
FZG 1250

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1008

Záhradný gril na drevené uhlie
FZG 1011

• multifunkčný gril 5 v 1: gril, udiareň, ohnisko,

• rozmery grilovacej nádoby 61 x 45,5 cm

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

• pekáreň, prípravný stôl

• grilovacia plocha 55,6 x 41,5 cm

• rozmery grilovacej nádoby B: 30 x 30 cm

• jednoduché čistenie, skladanie

• grilovacia výška 78 cm

• grilovacia plocha: 83 x 30 cm

• rozmery grilovacej nádoby: ø 50 x 103 cm

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

• grilovacia výška: 79 cm

• grilovacia výška: 79 -95 cm

• ohrievací rošt 53,5 x 24 cm

• grilovací rošt A: 57 x 30 x 0,4 cm

• rozmery horného roštu: ø 46 cm

• pochrómované grilovacie rošty

• grilovací rošt B: 26 x 30 x 0,4 cm

• rozmery spodného roštu: ø 44 cm

• veko

• pochrómované grilovacie rošty

• nádoba na vodu: ø 44 x 9,5 cm

• teplomer

• kryt
• teplomer

• rozmery ohnisko: ø 40,5 x 18,5 cm
• rozmery horného barelu: ø 50 x 39 cm
• rozmery dolného barelu: ø 50 x 37,5 cm
• veko s komínom a teplomerom

Novinka

Plynový gril
FZG 3002

Grily

Grily

Novinka

• rozmery grilu: 110 x 46 x 102 cm
• rozmery grilovacej nádoby: 53 x 39 x 11 cm
• 2x hlavný horák: 7,6 KW
• zapaľovanie: integrovaný systém
• grilovacia plocha: 50 x 35,5 cm
• grilovacia výška: 85 cm
• pochrómovaný grilovací rošt
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Záhradné grily
Záhradný gril
na drevené uhlie
FZG 1007

Záhradné grily
Záhradný gril
na drevené uhlie
FZG 1004

Záhradný gril
na drevené uhlie
FZG 1009

• rozmery grilu ø 76 x 42 cm

• rozmery grilu ø 57 x 20 cm

• rozmery ohniska 71 x 38 cm

• výška grilovacej plochy 68 cm

• rozmery grilovacej nádoby
ø 41,5 cm

• výška grilovacej plochy 78 cm
• rozmery roštu 72 x 42 x 0,4 cm

• rozmery grilovacej plochy
ø 54,5 cm

• grilovacia plocha ø 41 cm
• grilovacia výška 58 cm

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

• chrómovaný rošt

• grilovací rošt 41 x 0,5 cm

• veko

• chrómované grilovacie rošty

• chrómovaný rošt

Stolný gril na drevené
uhlie FZG 1000 /
FZG 1000G/ FZG 1015
• rozmery grilu ø 35,5 cm
• rozmery ohniska ø 34 cm
• výška grilovacej plochy 22 cm
• chrómovaný rošt

Grilovacie náradie
CLAUDIA
FZG 9006
• vidlička, obracačka, kliešte
• dĺžka 38 cm
• bambusové rukoväte
• nerez

• veko

Grilovacie náradie
CLARE
FZG 9007

Grilovací rošt
JOHNNY
FZG 9009

Ohnisko
FZG 1010

• vidličku, obracačku,
kliešte

• grilovací rošt na mäso
a zeleninu

• ohnisko na drevo

• dĺžka 38 cm

• rozmery: 54 x 24 cm

• z mäkčené rukoväte

• bambusová rukoväť

• výška ohniska 51 cm

• nerez

• nerez

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

• kryt

• veko
• teplomer

Grilovací rošt
FISHER
FZG 9010

Stolný gril
na drevené uhlie
FZG 1100G

Cestovný gril
na drevené uhlie
FZG 1003
• rozmery grilu ø 26 cm, výška
12,5 cm

• rozmery grilu: priemer
45 x 30 cm

• grilovacia plocha: ø 36 cm

• rozmery ohniska ø 25 cm

• rozmery ohnisko: 44,5 x 30 cm

• grilovacia výška: 27 cm

• termo taška, rozmery
29,5 x 18,5 cm

• výška grilovacej plochy:
31 cm

• termo taška na chladenie
nápojov

• chrómový rošt

• kryt

• chrómovaný rošt
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• vidlička na opekanie

• rozmery: 54 x 13 cm

• dĺžka 100 cm

• bambusová rukoväť

• drevená rukoväť

• nerez

• nerez

Elektrický podpaľovač
uhlia a brikiet
FZG 9001-E

• štartér na drevené uhlie
a brikety

• rozmery 50 x 19,5 x 8,5 cm

• ø 19 cm, výška 30,5 cm
s roštom

• nerezová žeraviaca špirála

• mriežka na uhlie

• napätie 230 V/50 Hz, 800 W
• dĺžka kábla 1,5 m

• prenosný

Kefa
na čistenie grilu
FZG 9003

Kefa
na čistenie grilu
FZG 9012

Vešiak na
grilovacie náradie
FZG 9004

Obal na gril
FZG 9002

• dĺžka 36 cm

• dĺžka 21 cm

• vešiak na 5 ks náradia

• pre model FZG 1008

• oceľová kefa

• oceľová kefa

• vhodný na

• nepremokavý materiál

• brúsna hubka

• brúsna hubka

• rovné aj oblé plochy

• rozmery 100 x 50 x 106 cm

• škrabka

• škrabka

• rozmery 21 x 8 x 10 cm

Príslušenstvo

Záhradné grily

• prenosný

• grilovací rošt na ryby

Podpaľovač dreveného
uhlia a brikiet
FZG 9000-U

Stolný gril
na drevené uhlie
FZG 1001

• rozmery grilovacej nádoby:
ø 36,5 cm

• chrómovaný grilovací rošt

Opekacia vidlica
ROBERT
FZG 9011
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Ručné náradie

Katalóg záhradnej techniky

Dobre vybavená dielňa je prísľubom, že sa vám tu bude tiež dobre
pracovať. Či už ste zapálený kutilovia alebo len chcete mať po
ruke sadu ručného náradia pre občasné domáce opravy, so
značkou FIELDMANN si do dielne zaobstaráte kvalitné, funkčné
výrobky. Náradie FIELDMANN je odolné a spoľahlivé, navyše
vyniká premyslenými ergonomickými tvarmi, a tým pádom sa
vám s ním bude pohodlne pracovať.
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Ručné náradie

AKU NÁRADIE
Nezávislosť na prívodnom kábli napájania je hlavnou výhodou
AKU náradia FIELDMANN. Pripevniť napríklad len jednu konzolu
na záclonu s ním môžete ihneď, bez hľadania a naťahovania
predlžovacieho kábla, ktorý rovnako pri práci len prekáža
a obmedzuje. Vďaka nezávislosti od elektrickej zásuvky
umožňuje AKU náradie FIELDMANN tiež prácu v exteriéri a na
ťažko prístupných miestach. Ľahkosť a jednoduchosť ovládania
dovoľuje pustiť sa do náročnejšej práce aj laikom.
Poriadne utiahnuť skrutky bez námahy a mozoľov na rukách
či presne opačný proces zvládnete s akumulátorovými
skrutkovačmi. Niektoré modely majú otočnú rukoväť, takže
okrem pištoľového držania, ju môžete nastaviť do horizontálnej
polohy vzhľadom k hlavici skrutkovača. Vytvoríte si tak rovný
nástroj, ktorý vás nenechá v úzkych, ani keď sa potrebujete
dostať do ťažšie prístupných užších priestorov.

AKU vŕtačka
FDV 10352-55AR
/FDV 10353-55AR

AKU vŕtačka
FDV 1002-A

AKU vŕtačka
FDV 10351-A

• krútiaci moment 35 Nm

• 14,4 V Li-Ion batéria 1 300 mAh

• 14,4 V Li-Ion batéria 1 300 mAh

• 12 V Li-Ion batéria 1 500 mAh

• Li-Ion 12 V / 1 300 mAh

• príklep

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

• 2 rýchlosti:
0-400 / 0-1 500ot./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

• 18 + 1 stupňov krútiaceho
momentu a 1 stupeň pre
vŕtanie

• 17 + 1 stupňov krútiaceho
momentu 1 stupeň pre
vŕtanie

• 3-stupňová LED indikácia
nabitia batérie

• 3-stupňová LED indikácia
nabitia batérie

• LED osvetlenie

• LED osvetlenie

• rýchlo nabíjačka:
doba nabíjania 1 - 1,5 h

• doba nabíjania 3 - 5 h

• rýchloupínacie skľučovadlo

• max. priemer vŕtania: 10 mm

• 14,4 V Li-Ion batéria 2 000 mAh
• • 2 rýchlosti:
0-400 / 0-1 400 ot./min.

• 13 mm rýchloupínacie skľučovadlo
s brzdou
• 3stupňová LED indikácia nabitia
batérie
• LED osvetlenie

• 19 stupňov krútiaceho
momentu a 1 stupeň pre
vŕtanie

• krútiaci moment 30 Nm

• príklep

• 15 stupňov krútiaceho momentu
a 1 stupeň pre vŕtanie

• maximálny priemer vŕtania 13 mm

• 3-stupňová LED indikácia
nabitia batérie

• 3-stupňová LED indikácia
nabitia batérie

• hmotnosť 1,2 kg

• LED osvetlenie

• LED osvetlenie

• plastový kufrík

• rýchlo nabíjačka:
doba nabíjania 1 - 1,5 h

• rýchlo nabíjačka:
doba nabíjania 1 - 1,5 h

• rýchloupínacie skľučovadlo
s brzdou

• rýchloupínacie skľučovadlo

• rýchlo nabíjačka:
doba nabíjania 1 - 1,5 h

Príslušenstvo:
Vrtáky do muriva 5,6,6,8
Sada bitu 25 mm 32 ks
Sada bitu 75 mm 3 ks
Nadstavec na bity

• maximálny priemer vŕtania
13 mm
• hmotnosť 1,5 kg

• maximálny priemer vŕtania
10 mm

AKU vŕtačka
FDV 10251-A

• maximálny priemer vŕtania
10 mm
• hmotnosť 1,0 kg

• hmotnosť 1,3 kg

AKU vŕtačka
FDV 10201-A

• rýchloupínacie skľučovadlo
• hmotnosť: 1,05 kg

Voliteľné príslušenstvo:
• rýchlo nabíjačka 1 - 1,5 h

• plastový kufrík

Kapacita
100 %

Novinka

Li-Ion

Novinka

50 %
Ostatní baterie

Čas
1 mesiac

6 mesiacov

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

LI-ION BATERIE
bez pamäťového efektu

AKU vŕtačka
FDV 10301-A

LI-ION BATERIE

bez pamäťového efektu

bez pamäťového efektu

AKU skrutkovač
FDS 10150-A

AKU skrutkovač
FDS 10101-A

LI-ION BATERIE
bez pamäťového efektu

AKU skrutkovač
FDS 1013-A

LI-ION BATERIE
bez pamäťového efektu

AKU skrutkovač
FDS 10102-A

• 3,6 V / 1500 mAh Li-ion
batéria

• 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
batérie

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

• otáčky 210 ot./min

• otáčky 180 ot./min

• krútiaci moment 10 Nm

• otáčky 180 ot./min

• krútiaci moment 30 Nm

• krútiaci moment 4 Nm

• krútiaci moment 4 Nm

• krútiaci moment 3,5 Nm

• 6 stupňov krútiaceho
momentu

• 6 stupňov krútiaceho
momentu

• 6 stupňov krútiaceho
momentu

a 1 stupeň pre vŕtanie

• otočná rukoväť - 2 polohy

• otočná rukoväť - 2 polohy

a 1 stupeň pre skrutkovanie

• LED osvetlenie

• prepínač smeru otáčok

• LED svietidlo

• LED osvetlenie

• doba nabíjania 3 - 5 h

• prepínač smeru otáčok

• doba nabíjania 3 - 5 h

• doba nabíjania: 1 h

• LED osvetlenie

• maximálny priemer vŕtania 10 mm

• 20 ks bitov 25 mm a 50 mm

• LED indikácia nabíjania
batérie

• sada bitov
• hmotnosť 0,6 kg

• doba nabíjania: 3 - 5 hod.

• hmotnosť 1,2 kg

• vŕtacie bity 3 ks, nadstavec

• doba dobíjania 3-5 h

• plastový kufrík

• LED indikácia nabíjania
batérie

• 14,4 V Li-Ion batéria 1 500 mAh

• 18+1+1 stupňov krútiaceho momentu

• LED osvetlenie

• hmotnosť 0,50 kg

• LED osvetlenie
• LED indikácia nabíjania
batérie

• hmotnosť 0,49 kg

• hlavica sa 6-timy bitmi
upevnenými na otočných
ramenách
• otočná rukoväť - 2 polohy

• hmotnosť: 0,49 kg

• plastový kufrík

AKU náradie

AKU náradie

LI-ION BATERIE

Novinka

LI-ION BATERIE
bez pamäťového efektu

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

súčasťou balenia

LI-ION BATERIE
bez pamäťového efektu
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súčasťou balenia

LI-ION BATERIE
bez pamäťového efektu

LI-ION BATERIE
bez pamäťového efektu

LI-ION BATERIE
bez pamäťového efektu
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Ručné náradie

AKU 18V NÁRADIE

AKU vŕtačka
nabíjačka + batéria
FDUV 50110-A

AKU vŕtačka
nabíjačka + batéria
FDUV 50150-A

• 18 V/2 000 mAh Li-Ion batéria

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

• 18 V

• 18V
• krútiaci moment 180 Nm

• 2 rýchlosti:
0-350/0-1 250 ot./min.

• 2 rýchlosti:
1-350/0-1 250 ot./min.
• krútiaci moment 45 Nm

• rýchloupínacie skľučovadlo
na bity 6 mm

• 19 + 1 nastavení krútiaceho
momentu

• 3-stupňová LED indikácia
nabitia batérie

• skľučovadlo 13 mm s brzdou

• LED osvetlenie

• príklep

• bez batérie

• 2 rýchlosti:
0-350/0-1 250 ot./min.
• krútiaci moment 45 Nm

Výhodou ucelenej rady 18 V náradia je nielen oslobodenie
od večne prekážajúceho prípojného kábla, ale tiež možnosť
dokupovať si ďalších pomocníkov už bez nabíjačky lacnejšie.
Výmenný akumulátor je totiž kompatibilný so všetkým náradím
z tejto rady. 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, kedy potrebujete viac typu náradia po sebe
a jednoducho len meníte batériu v náradí z rovnakej rady.
Výber náradia v rade ONE BATTERY FOR ALL svojimi funkciami
plne pokrýva práce vykonávané v domácnosti, garáži, dielni
alebo na záhrade.

• 19 + 1 nastavení krútiaceho
momentu
• rýchloupínacie skľučovadlo
13 mm s brzdou

• krútiaci moment 45 Nm
• 19 + 1 nastavení krútiaceho
momentu

• príklep

• skľučovadlo 13 mm s brzdou

• 3-stupňová LED indikácia
nabitia batérie

• príklep
• smeru otáčok vľavo/vpravo

• LED osvetlenie

• rýchlo nabíjačka: doba
nabíjania 1-1,5 hod

• smeru otáčok vľavo/vpravo

AKU vŕtačka
FDUV 50101-0

AKU rázový uťahovák
FDUU 50851-0

• smeru otáčok vľavo/vpravo
• bez batérie

• rýchlo nabíjačka: doba
nabíjania 1-1,5 hod
• hmotnosť: 1,5 kg

Nová
generácia
výkonných
lítium-iónových
(Li-Ion)
akumulátorov približuje výkon a ďalšie vlastnosti aku náradia
FIELDMANN náradiu elektrickému, takže zvládne aj pohon na
energiu náročnejšieho náradia. Lítium-iónové akumulátory
sú silnejšie, ľahšie a ekologicky šetrnejšie, navyše netrpia
pamäťovým efektom, a teda samo vybíjaním, keď nie sú dlhšiu
dobu používané. Náradie je neustále pripravené na použitie
a poskytuje až do vybitia plný výkon.

Novinka

AKU rázový uťahovák
FDUV 50801-0

• 18 V

• 18 V

• 18 V

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

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

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

• počet príklepu 0-4 300/min

• priemer kotúča 136 mm

• sila úderu 0,9 J

• úkos 0-50 °

• maximálna hĺbka rezu
drevo 51 mm, kov 2 mm

AKU 18V náradie

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

• SDS upínacie skľučovadlo

• hĺbka rezu 45° = 29 mm,
0° = 38 mm

• dĺžka ťahu 19 mm
• uhol rezu 0 - 45 °

• bez batérie

• bez batérie

• nabitia batérie
• LED osvetlenie
• bez batérie

Novinka

Taška

LED svietidlo

Vhodná pre rôzne použitie,
nielen na náradie.

Veľký pomocník pri práci
v temných zákutiach,
skrinkách pod.

• LED osvetlenie
• bez batérie

AKU 18V náradie
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Rýchlo nabíjačka

AKU priamočiara píla
FDUP 50401-0

• krútiaci moment 180 Nm
• 3-stupňová LED indikácia

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

AKU kotúčová píla
FDUK 50301-0

• 118 V
• 1/2“ upínacie skľučovadlo

Akumulátor

AKU rotačné kladivo
FDUV 50201-0
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Ručné náradie
AKU šabľová píla
FDUO 50501-0

AKU 18V náradie

• 18 V
• počet rezov bez
zaťaženia
• 0-2 800 ot./ min.
• bez batérie
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AKU uhlová brúska
FDUB 50601-0
• 18 V
• rýchlosť bez zaťaženia
0-8 000 ot./min.
• veľkosť disku 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
• kompatibilné pre všetky
modely 18V rady
One Battery For All

• 18 V/2000 mAh
• Li-Ion
• použité články renomovanej kórejskej A brandovej
značky
• kompatibilné pre všetky
modely 18V rady
One Battery For All

• 18 V/4000 mAh
• Li-Ion
• použité články renomovanej kórejskej A brandovej
značky
• kompatibilné pre všetky
modely 18V rady
One Battery For All

AKU batéria 18 V
FDUZ 50003
• 18 V/2000 mAh
• Li-Ion
• použité články renomovanej kórejskej A brandovej
značky
• kompatibilné pre všetky
modely 18V rady
One Battery For All

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 náradie
• rozmery 35 x 21 x 25 cm

Rýchlonabíjačka
FDUZ 50000-0
• napätie 230 V/50 Hz
• výstup: 21 V/2,2 A
• pre modely batérií:
FDUZ 50002, FDUZ 50003,
FDUZ 50020, FDUZ 50040

Veľká taška
na náradie
FDUA 59020
• 3 - 6 ks náradie
• variabilné prepážky
• rozmery 51 x 24 x 20 cm

Sada príslušenstva
pre multifunkčné náradie
FDUB 59701

• 40 ks príslušenstvo
• brúsny papier
• špachtľové nože
• pílové listy (drevo, kov)
• diamantové nože (keramika a pod.)
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Ručné náradie

ELEKTRICKÉ
RUČNÉ NÁRADIE

Príklepová vŕtačka
FDV 200851-E

Ťažko nájdete kutila, ktorý nemá doma svoje vlastné elektrické
náradie. Tam, kde je dobrý prístup k elektrickej energii, si pre jeho
vyšší výkon, neklesajúcu silu a neobmedzenú výdrž, kutilovia
tradične volia elektrické ručné náradie. V ponuke značky
FIELDMANN nájdu zákazníci náradie pre opravy a rekonštrukcie,
stavbu i dielňu - od vŕtačiek, cez rotačné kladivá, brúsky a píly,
až po hoblík, multifunkčné náradie a modelárske brúsku.

Príklepová vŕtačka
FDV 2003-E

Príklepová vŕtačka
FDV 200501-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
• komfortné ovládacie spínače

Elektrické ručné náradie FIELDMANN je určené všetkým, ktorí
hľadajú pre prácu v dielni a okolí domu kvalitné, a pritom
cenovo dostupné vybavenia. Pohodlie, ľahkú manipuláciu
a bezpečnosť pri práci zaisťujú kompaktné tvary náradia
s ergonomickými mäkčenými rukoväťami. Medené vinutie
motora predĺži životnosť náradia. Výhodou pri prenášaní
a ukladaní náradia sú praktické kufríky.

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

Novinka
PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

Rýchloupínacie
skľučovadlo

Variabilita multifunkčného
zariadenia

Pohodlná manipulácia
pri častej výmene vrtákov
ci bitov.

Vzhľadom k veľkému množstvu
možných nástavcov možno
upravovať najrôznejšie
materiály.

Skľučovadlo
s kľúčikom

Rotačné kladivo
FDV 211050-E

• napätie 230 V/50 Hz

• napätie 220 V/50 Hz

• napätie 230 V/50 Hz

• príkon 650 W

• príkon 1 500 W

• príkon 1 050 W

• rýchloupínacie skľučovadlo do 13 mm

• rýchlosť bez zaťaženia 0 - 880 ot./min

• rýchlosť bez zaťaženia 0 - 1050 ot./min

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

• sila úderu 0 - 4250 úderu / min, 5,5 J

• sila úderu 0 - 5200 úderu/min, 2,8 J

• vŕtanie alebo príklepové vŕtanie

• max. vŕtanie betónu 32 mm, kovu 13 mm,

• max. vŕtanie betónu 26 mm, kovu 13 mm,

• dreva 40 mm

• dreva 42 mm

• 3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov

• 3 ks vrtákov a 2 ks sekáčov

• SDS-PLUS systém

• 1 upínacie skľučovadlo

• hmotnosť 4,9 kg

• SDS-PLUS systém

• plastový kufrík

• plastový kufrík

• regulácia rýchlosti otáčok
• bočná ergonomická rukoväť
• komfortné ovládacie spínače
• plastový kufrík

Spoľahlivo poslúži najmä
pri vŕtaní do tvrdších
materiálov.

Laserový ukazovateľ

Nastavenie uhla skosenia

Pomocou laserového lúča
je orientácia pri rezaní
oveľa ľahšia aj cez pilinami
zakrytú narysovanú čiaru
rezu.

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

Novinka

Novinka

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia
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Rotačné kladivo
FDV 201502-E

Novinka

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

Elektrické ručné náradie

Elektrické ručné náradie

Príklepová vŕtačka
FDV 200651-E

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia
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Ručné náradie

Ručné náradie

Uhlová brúska
FDB 200651-E

Uhlová brúska
FDB 201201-E

Uhlová brúska
FDB 202201-E

Priamočiara
Přímočará pila
píla
FDP 200711-E

Vibračná
Vibrační bruska
brúska
FDB 2004-E

Pásová brúska
bruska
FDB 200951-E

Excentrická brúska
bruska
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

• bočná rukoväť nastaviteľná 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.

• rozmery pásu 76 x 533 mm

• rozmery brúsnej plochy 125 mm

• medené vinutie motora

• maximálna hĺbka 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, brúsny papier

• pásová brúska, návod

• priemer kotúča 125 mm
• medené vinutie motora

• medené vinutie motora

Obsah balenia:

Obsah balenia:

Obsah balenia:

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

• priemer kotúča 230 mm

• uhlová brúska
5x nástavec

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

• laserový ukazovateľ smeru
rezu

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

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

súčasťou balenia

Kotúčová píla
FDK 200802-E

súčasťou balenia

Kotúčová píla
FDK 201301-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 rezacieho kotúča

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

• dvojkotúčová píla, držadlo, kufrík

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

súčasťou balenia

Teplovzdušná
Přímočará pila
pištoľ
FDHP
FDP 200711-E
202001-E

Multifunkčné
Vibrační bruska
náradie
FDB
FDB200301-E
2004-E

• 40 ks príslušenstvo
• brúsny papier

• napätie 230 V/50 Hz

• napätie 230 V/50 Hz

• napätie 220 V/50 Hz

• príkon 2000 W

• príkon 300 W

• príkon 750 W

• príkon 170 W

• nastavenie teploty:
I.: 50 - 450 0C
II.: 60 - 600 0C

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

• otáčky naprázdno:
16 500 ot./min.

• rýchlosť bez záťaženia
10 000 - 35 000 ot./min.

• prúdenie vzduchu
I. 250 l/min
II. 500 l/min
5x nástavec
kufrík

• ukazovateľ otáčok

• objem hobľovania 82 x 2 mm

• rezanie, brúsenie, zoškrabovanie atď.

Obsah balení:

• veľkosť skľučovadla
0,8 - 3,2 mm

Obsah balení:

• hoblík, návod, záruční list,
kufrík

Obsah balení:

• špachtlové nože
• pílové listy (drevo, kov)

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

Novinka

Novinka

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia

• 210 ks príslušenstva

• multifunkčné náradie,
11 ks príslušenstvo, kufrík

• diamantové nože
(keramika, atď.)
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Modelárska
Excentrická bruska
brúska
FDMB
FDEB 200431-E
200171-E

• napätie 230 V/50 Hz

• teplovzdušná pištoľ
5x nástavec

FDB 9002
sada príslušenstva
k FDB 2005-E

Elektrický
Pásová
bruska
hoblík
nový text
FDB
FDH200951-E
2001-E

Elektrické ručné náradie

Elektrické ručné náradie

Novinka

PRAKTICKÝ
KUFRÍK

PRAKTICKÝ
KUFRÍK
súčasťou balenia
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Ručné náradie

Ručné náradie

Gola sada
FDG 5000-32R

Gola sada
FDG 5001-108R

Gola sada s náradím
FDG 5002-54R

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

• 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“ predĺženie: 125, 250 mm
• 1x ½“ kĺb
• 1x ½“ račňa
• 6x ½“ hlavica nástrčková (12 pt):
10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
• 1x kufrík

• 18x ¼“ hlavica nástrčková s bitmy:
SL 4, 5.5, 6.5; PH 1, 2; PZ 1,2; H 3, 4,
5, 6, T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 mm
• 13x ¼“ hlavica nástrčková:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 mm
• 8x ¼“ hlavica nástrčková predĺžená: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 5x ¼“ hlavice nástrčková: E4, E5,
E6, E7, E8
• 2x ¼“ predĺženie: 50, 75 mm
• 1x ¼“ kĺb račňový
• 1x ¼“ trhák
• 1x ¼“ rukoväť skrutkovacia
s vnútorným štvorhranným
otvorom
• 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 predĺžená: 14, 15, 17, 19, 22 mm
• 8x ½“ hlavica nástrčková: E10,
E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
• 2x ½“ predĺženie: 125, 250 mm
• 1x ½“ kĺb račňový
• 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 poistkou
• 2x skrutkovač SL 6x100 mm
a PH 6 x 100 mm
• 22x nástavec/držiak
• 1x kliešte s dlhými čeľusťami 6“
• 1x kliešte s posuvným kĺbom 10“
• 1x diagonálne kliešte 6“
• 9x kľúč do vnútorného šesťhranu:
1,5 - 10 mm/držiak
• 1x T-rukovät pre zakladacie kľúče
1/4 „
• 1x univerzálny kĺb 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 skrutkovača:
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 nástrčkové kľúče 1/4“: 4,
4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 mm
• 11x nástrčkové kľúče 3/8 „: 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22,
24 mm
• 2x univerzálna kĺb: 1/4“ a 3/8“
• 2x nástrčkové kľúče na zapaľovacie
• sviečky 3/8“: 16 a 21 mm
• 2x nástavec k nástrčkovému
kľúču 3/8“: 3“ a 6 „
• 1x nástavec k nástrčkovému
kľúču 1/4“ 3“
• 2x rukoväť s račnou s naklápacou hlavou: 1/4“ a 3/8“
• 1x spojovací člen
• 2x skrutkovač SL 6x100 mm
a PH 6x100 mm
• 20x bity x dĺžka 25 mm:
PH 0, 1, 2, 3; SL 2, 3, 4, 5, 6, 7;
TX 0, 1, 2, 3; H 2, 3, 4, 5, 6, 7;
S 0, 1, 2, 3; T 10, 15, 20, 25, 30, 40
• 1x kliešte s dlhými čeľusťami: 6“
• 1x kliešte s posuvným kĺbom:
10“
• 1x diagonálne kliešte: 6“
• 1x štikacie kliešte: 7“
• 5x otvorený stranový kľúč:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
• 1x rukoväť pre nástrčkové kľúče

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

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x kombinované kliešte 7“
1x kliešte s dlhými čeľusťami 6“
1x kliešte s posuvným kĺbom 10“
2x skrutkovač: SL 6 x 100 mm
a PH 6 x 100 mm
1x rukoväť pre nástrčkové kľúče
8x otvorený stranový kľúč:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 20, 22, 24, 27 mm
1x nôž 18 mm s 3 čepeľami
1x meracie pásmo 5 m
16x nástrčkové kľúče 1/2“:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
2x rukoväť s račnou s naklápacou
hlavou: 1/4“ a 1/2“
2x nástavec k nástrčkovému kľúču
1/2“: 5“ a 10“
1x 3-cestný nástavec:
1/2“(M) x 3/8“ (F)
2x univerzálny kĺb: 1/4“a 1/2“
2x zakladacie kľúče na zapaľovacie sviecky 1/2 „: 16 a 21 mm
12x nástrčkové 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 nástrčkovému
kľúče 1/4“ 3“
1x posuvná tyč 1/4 „
1x kladivo 300 g
20x bity x 25 mm s držiakom
2x priebojník (špicák 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“ momentový 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 kĺb
2x 3/8“ nadstavce 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 skrutkovačmi
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“ hlavica nástrčková:
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

Multitool
FDM 5025
• multifunkčné kliešte s celkom
12 funkciami v praktickom
puzdre na opasok
• základom sú kliešte s niekoľkými funkciami, nôž, šidlo,
otvárač konzerv a fliaš, pilník,
skrutkovače a zubatý nôž

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

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

Sada bitov so skrutkovačmi
FDS 1005-65R
Bity 4 mm:

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

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

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

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

H 3, 4, 5, 6

H 0.7, 0.9, 1.3 1.5, 2.0

Bity 6 mm:

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

• skrutkovač s predlžovacím nadstavcom

• skrutkovač s račňou

• flexibilný nadstavec

• predlžovací nadstavec 50 mm

• lupa

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

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

• skrutkovač s račňou
• flexibilný nástavec

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

CR-V

CR-V

CR-V

33 ks

22 ks

65 ks

• 1x skrutkovač s račnou 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
Multitool
FDM 6050
• 116 rôznych nástrojov v jednom
robustné kombinované kliešte,
ktoré okrem štandardných
vlastností umožňujú aj odstránenie izolácie z káblov
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Bity 6 mm:
SL 3, 4, 5, 6, 7
PH 0, 1, 2, 3
• skrutkovač

• ďalej môžete využívať nožnice, nôž na lepenku a povraz,
vyťahovať klince a spony,
pílku, pilník, otvárače, skrutkovače, pravítko alebo praktický
rozbíjač skla. Všetky nástroje
sú istené bezpečnostnou
poistkou

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

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

CR-V

CR-V

67 ks

41 ks

16 ks

Gola sady s náradím

Gola sady s náradím

Sada bitov so
skrutkovačom
FDS 1007-11R

Bity 6 mm:

Sada bitov so skrutkovačom
FDS 1009-41R
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Ručné náradie

Ručné náradie

Sady skrutkovačov
FDS 5001-18R
• 8x skrutkovač plochý/krížový v CR-V kvalite
• 10x malý skrutkovač s točňou na
ukazovák
• držiak upevniteľný na stenu
či nástennú dosku

Sady skrutkovačov
FDS 5003-18R

Sady skrutkovačov
FDS 5004-37R

Přímočará
Sada kliešti
pila
FDP
FDN
200711-E
1020

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

• 4x krížový skrutkovač

• kliešte kombinované 150 mm

• 10x malý skrutkovač s točňou na
ukazovák

• 4x plochý skrutkovač

• kliešte diagonálne 150 mm

• 8x malý skrutkovač

• kliešte štípacie 150 mm

• držiak upevniteľný na stenu
či nástennú dosku

• 1x skrutkovač na bity

Vibrační
Sada vrtákov
bruska
FDB
FDV2004-E
9004

Pílové
Pásová
listybruska
T-drevo
FDB
FDP
200951-E
9001

• sada vrtákov HSS do železa
6 ks

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

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

• 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

• 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;
Epoxid do 30 mm; čistý rez

• 2x T 127 D - Kov 3 - 15 mm, ALU
do 30 mm, Epoxid do 30 mm;
rýchly rez

• 6 ks skrutkovacích bitov

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

• 2x T 101 BR - Kov 1 - 3 mm

CR-V

CR-V

CR-V

18 ks

18 ks

37 ks

Sady skrutkovačov
FDS 1002-6R
• 6x skrutkovač plochý/krížový
• držiak na stenu ci nástenný panel

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

Sada kľúčov
FDN 1010

• 2x T 118 A - Kov 1 - 3 mm

Sada
vrtákov
do kovu
Pásová
bruska
FDV
9201
FDB 200951-E

Sada
vrtákov bruska
do kovu
Excentrická
FDV
9202
FDEB 200431-E

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

• stranové kľúče s očkom vyhnutým do
uhla
• veľkosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
22, 24

Sada vrtákov
Přímočará
pila
FDV
9006
FDP
200711-E

Sada vrtákov
Vibrační
bruska
do muriva
FDB
2004-E
FDV 9101

• sada vrtákov do muriva 6 ks

• sada vrtákov do muriva 18 ks

• sada vrtákov do kovu 39 ks

• sada vrtákov do kovu 27 ks

• veľkosť 3, 4, 5, 6, 8,10

veľkosti:
• 2x 3 mm

veľkosti:
• 4x 1 mm; 1,5 mm; 2 mm;
2,5 mm

veľkosti:
• 1x 2 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm

• 3x 3 mm; 3,5 mm; 4 mm;
4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm

• 2x 7 mm

• 6 ks skrutkovacích bitov

• 2x 4 mm
• 5x 5 mm
• 5x 6 mm
• 3x 8 mm
• 1x 10 mm

• 1x 8 mm
• 1x 10 mm

• 4x 6 mm; 6,5 mm
• 1x 7,5 mm
• 3x 8 mm
• 1x 8,5 mm
• 2x 9 mm

CR-V

CR-V

CR-V

6 ks

10 ks

12 ks

• 1x 9,5 mm
• 3x 10 mm
• 2x 12 mm

12 ks

Novinka

Novinka

Novinka

Sady skrutkovačov, klieští, vrtákov

Sady skrutkovačov, klieští, vrtákov

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

12 ks

• závesná plachta s možnosťou zrolovania
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Excentrická
Pílové listy bruska
T-mix
FDEB
FDP200431-E
9002
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Vysávače

UNIVERZÁLNE
VYSÁVAČE

objemnou chrómovou nádobou na tuhé nečistoty a vodu
a bavlneným filtrom z pevných vlákien, ktorý zachytí aj tie
najjemnejšie čiastočky. Filter je možné vyklepať, opláchnuť
a po vysušení opäť použiť. Univerzálny vysávač sa oplatí
zaobstarať k tlakovej umývačke. Prúdom vody uvolnené
nečistoty totiž ihneď spoľahlivo „pohltí“.

Vysávač na popol
a suché vysávanie
FDU 2003-E
• napätie/frekvencia 230 V/50 Hz
• príkon 1 400 W

Neoceniteľným partnerom pri upratovaní v dome, v pivnici,
v garáži aj na terase sú univerzálne vysávače na mokré
a suché vysávanie. Sú určené pre vysávanie hrubých i jemnejších
nečistôt, vrátane rozliatej kvapaliny, takže si ľahko poradí
aj s takými nečistotami, ako je prach, kamienky, lístie alebo
mokré blato. Univerzálne vysávače FIELDMANN sú vybavené

Vysávač na mokré
a suché vysávanie
FDU 201432-E

• pevný bavlnený fi lter
• kovová nádoba 30 l
• plastová hadica 1,5 m
• 2x plastová predlžovacia trubica 0,85 m

• napätie/frekvencia 230 V/50 Hz

• podlahový nástavec

• príkon 1 400 W

• zúžený nástavec

• zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W

• guľatá kefka

• pevný bavlnený fi lter

Voliteľné príslušenstvo:

• kovová nádoba: 30 l
• nastaviteľná intenzita odzvuku
• funkcia odlepovania prachu

• náhradný bavlnený fi lter

FDU 9004

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

napätie/frekvencia 230 V/50 Hz
príkon 1 400 W
zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W
pevný bavlnený fi lter
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:

• zámok hadice

• náhradný bavlnený fi lter

• výpust

FDU 9004

Vysávač na popol
a suché vysávanie
FDU 201450-E
• napätie/frekvencia 230 V/50 Hz
• príkon 1 400 W
• zásuvka na prídavné zariadenie do 2 000 W
• pevný bavlnený fi lter
• 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:
• náhradný bavlnený fi lter

FDU 901450

• plastová hadica: 2,5 m
• hliníková predlžovacia trubica: 0,77 m
• podlahová hubica (hladké vysávanie
alebos kefkami)
• podlahová hubica (kefa + stierka)
• hubica na čalúnenie
• zúžená hubica
• guľatá kefka
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• náhradný bavlnený fi lter:

FDU 901432

• náhradný HEPA fi lter:

FDU 911432

Nádoba

Hadica

Nádoba s dostatočným
objemom zachytí všetko, čo
prejde vysávacou hadicou
priamo do nádoby, bez
nutnosti použitia sáčku,
čo je zásadnou výhodou
obzvlášť pri mokrom vysávaní.

Hadicu s dĺžkou až 2,5 metra
ocení užívateľ najmä pri
vysávaní schodísk, zákutí
dvoru, pavučín z podhľadu
striech a tiež pri vysávaní
ťažších materiálov.

Elektrická zásuvka

Kolieska
s podstavcom

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

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

Univerzálne vysávače

Univerzálne vysávače

Voliteľné príslušenstvo:
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Vysávače

VYSÁVAČE NA POPOL
A SUCHÉ VYSÁVANIE

Vysavač na popel
a suché vysávání
FDU 2002-E

Romantiku plápolajúceho ohňa, ale aj príjemné teplo, oceníme
najmä v mrazivých zimných dňoch. V lete sa zase tešíme na
steak ci zeleninu grilované na drevenom uhlí. Na pravidelné
čistenie krbových kachlí, krbu či grilu sa už tešíme menej.
Manuálne vyberanie popola a sadzí je pracné, navyše sa pri
ňom veľmi práši. Aby sme si prácu uľahčili, urýchlili a popol
odstránili aj z ťažšie prístupných miest, sú tu vysávače FIELDMANN
určené pre vysávanie popola. Majú kovovú nádobu aj hadicu
s alumíniovým nadstavcom, takže s nimi možno vysávať aj teplý
popol až do 40 °C. Samozrejmou súčasťou je HEPA filter pre
zachytenie najjemnejších čiastočiek, ako je popol alebo jemný
prach, a ochranný kôš proti upchatiu väčšími povysávanými
predmetmi.

• napätie/frekvencia 230 V/50 Hz

• napätie/frekvencia 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 fi lter

• bavlnený fi lter

• bavlnený fi lter

• 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 hlučnosť 80 dB(A)

• deklarovaná hlučnosť 80 dB(A)

• deklarovaná hlučnosť 80 dB(A)

Súčasou balenia je FDU 9002:

Voliteľné príslušenstvo:

Voliteľné príslušenstvo:

• plastová hadice 1,5 m

náhradný HEPA fi lter:

FDU 9003

• prodlužovací trubice 0,85 cm

náhradný bavlnený fi lter:

FDU 201001

náhradný HEPA fi lter

FDU 900601

• podlahová hubice
• zúžený nástavec
• otočný kartáček

Voliteľné príslušenstvo:

Kovová nádoba

HEPA filter

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

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

Príslušenstvo

Kolieska

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

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.

FDU 9003

Univerzálne vysávače

Univerzálne vysávače

Vysavač na popel
a suché vysávání
FDU 200601-E

• napätie/frekvencia 230 V/50 Hz

náhradný HEPA fi lter:
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Vysavač na popel
a suché vysávání
FDU 201001-E
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Vodný program

VYSOKOTLAKOVÉ
UMÝVAČKY

Vysokotlaková umývačka
FDW 201401-E

Potrebnú silu dodajú vode vysokotlakové umývačky
FIELDMANN, s ktorými potom zvládneme dôkladne upratať
nielen dvor či terasu, ale aj zbaviť kolesá a podvozok auta od
zaschnutého blata alebo oživiť zašlú fasádu domu. Na rozdiel
od ručného umývania je upratovanie s tlakovou umývačkou
oveľa rýchlejšie a jednoduchšie, oproti klasickej záhradnej
hadici dokáže odstrániť aj odolné, doslova zažrané nečistoty.
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 ľahšie presúvanie.

Vysokotlaková umývačka
FDW 201601-E

• napätie/frekvencia 230 V/50 Hz

• napätie/frekvencia 230 V/50 Hz

• príkon 1 400 W

• príkon 1 600 W

• maximálny tlak 105 barov

• maximálny tlak 115 barov

• maximálny prietok 300 l/hod.

• maximálny prietok 300 l/hod.

• prívodný kábel 5 m

• prívodný kábel 5 m

• dĺžka vysokotlakovej hadice 3 m

• dĺžka vysokotlakovej hadice 5 m

• striekacia pištoľ s variabilnou
tryskou

• striekacia pištoľ s variabilnou
a turbo tryskou

Vysokotlaková umývačka
FDW 202201-E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• prípojná nádobka na šampón
• kolieska

napätie/frekvencia 230 V/50 Hz
príkon 2 200 W
maximálny tlak 165 barov
maximálny prietok 430 l/hod.
navijak na vysokotlakovú hadicu
vysokotlaková hadica 10 m
prívodný kábel 5 m
variabilná tryska s rýchlospojkou
turbo tryska s rýchlospojkou
rotačná kefa
integrovaná nádoba
na šampónovanie
držiak na pištoľ a trysku
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Kolieska

Navijak na hadicu

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

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.

Rýchlospojka

Šampónovanie

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

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

Model

Príkon

Maximálny
tlak

Maximálny
prietok

Tryska

Tlaková
hadica

Funkcia
samonasávania

Kolieska

Prívodný
kábel

FDW 202201-E

2 200 W

165 barov

450 l/hod.

nastavitelná, turbo

10 m

ÁNO

ÁNO

5m

FDW 201401-E

1 400 W

105 barov

300 l/hod.

nastavitelná, turbo

3m

NIE

NIE

5m

FDW 201601-E

1 600 W

115 barov

300 l/hod.

nastavitelná, turbo

5m

ÁNO

ÁNO

5m

Vysokotlakové umývačky

Vysokotlakové umývačky

Novinka
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Vodný program

ZÁHRADNÉ HADICE
A PRÍSLUŠENSTVO
Pre život je voda nevyhnutnosťou, pre krásu jej musí byť dostatok.
Trávnik je vlastne živý organizmus a ten, rovnako ako napríklad
človek, potrebuje piť. Jeho smäd ľahko utíšia výrobky z vodného
programu FIELDMANN. Ponúka okrem odolných päťvrstvových
záhradných hadíc, pevných navijakov na hadice, koncoviek
a rozprašovacích pištolí zahŕňa tiež novinku postrekovače.
Napríklad oscilačný postrekovač zaistí rovnomernú zálievku
menších aj väčších pravouhlých plôch, vrátane rohu.

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

• dĺžka 50 m

• dĺžka 30 m

• hliníková rukoväť

• odolný voči korózii

• 5 vrstiev

• 5 vrstiev

• odolný voči korózii

• ľahká konštrukcia

• ľahká konštrukcia

• prevádzková teplota
-5 °C až 65 °C

• prevádzková teplota
-5 °C až 65 °C

• pohodlné prenášanie

• pohodlné prenášanie

• prevádzkový tlak 10 barov

• prevádzkový tlak 10 barov

• úsporné skladovanie

• kolieska

• tlak pri roztrhnutí 30 barov

• tlak pri roztrhnutí 30 barov

• jednoduchá montáž

• úsporné skladovanie

• vnútorný priemer 12,5 mm

• vnútorný priemer 12,5 mm

• jednoduchá montáž

• vonkajší priemer 18 mm

• vonkajší priemer 18 mm

Oscilačný
postrekovač
FZH 9101

Trojramenný
postrekovač
FZH 9102

Záhradná hadica
FZH 9150

Záhradná hadica
FZH 9130

Povedzte 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 hrúbku steny hadice, pravidelnosť jej textilného
tlakového výpletu a uvedený pracovný tlak. Záhradné hadice
FIELDMANN sú päťvrstvové, a teda vysoko pevné a maximálne
odolné voči interným tlakom. Navijaky na záhradné hadice
FIELDMANN pomôžu hneď dvakrát, jednak pri manipulácii
s hadicou, keď sa pohybujeme po záhrade a zalievame, aj
následne, kedy potrebujeme hadicu uskladniť, aby neprekážala
a zbytočne sa nelámala.
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Zavlažovacia pištoľ
FZH 9002

• kompatibilné s hadicou 1/2“,
13 mm

• zavlažovacia pištoľ 1/2“,
13 mm

• kompatibilné so systémami
1/2“

• kompatibilné so systémami
1/2“

• 3x koncovka

• 8 pozícií

• ABS plast

• ABS plast

• 1x koncovka STOP

• 15 trysiek

• tri ramená trysiek

• adaptér 1/2“ a 3/4“

• nastaviteľný uhol rozstreku

• nastaviteľný dosah rozstreku

• variabilná zavlažovacia pištoľ

• rozmery 42 x 14 x 14 cm

• rozmery 25 x 30 x 25 cm

• hmotnosť 0,3 kg

• pozinkovaný tŕň
• hmotnosť 0,3 kg

Novinka
Novinka

Záhradné hadice

Záhradné hadice

Variabilná
zavlažovacia pištoľ
FZH 9003
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Rebríky

TELESKOPICKÉ
REBRÍKY

Teleskopický rebrík
FZZ 4002

Vymeniť žiarovku zvládne takmer každý, pokiaľ práve svetlo
nevisí na strope nad schodiskom. A pretože balansovať na
rebríku na nerovnom teréne by dokázali snáď len cirkusoví
umelci, ponúka značka FIELDMANN multifunkčné rebríky, ktoré
vďaka kĺbovému mechanizmu premeníte na rebrík schopný
vyrovnať výškové rozdiely napríklad medzi jednotlivými stupňami
schodov. Pre pohodlnejšiu prácu možno multifunkčný rebrík
vybaviť ešte kovovými plošinami a vytvoriť z neho dokonca
lešenie.
Teleskopické rebríky majú minimálne požiadavky na priestor
pre uskladnenie, ale maximálne vám pomôžu v situáciách,
kedy potrebujete dosiahnuť poriadne vysoko, napríklad pre
veci uschované hore v skrini, do odkvapu pri jeho čistení od
opadaného lístia alebo na strechu pri pravidelnej jarnej kontrole.
Vďaka unikátnemu teleskopickému systému rebrík vysúvate
ťahom po jednotlivých priečkach, proti samovoľnému zloženiu
je naopak zabezpečený poistkami na oboch bočných stranách
rebríku. Po stlačení západiek palcami oboch rúk môžete rebrík
po jednotlivých priečkach bezpečne skladať. Rebríky môžete
používať v ich maximálnej dĺžke aj po vysunutí iba jednej či
dvoch priečok. Špeciálna konštrukcia z pevnej zliatiny hliníka
zaručuje vysokú stabilitu aj pri plnom rozložení rebríku a dovoľuje
vysoké zaťaženie.
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• unikátny teleskopický systém

• unikátny teleskopický systém

• rozmery pri rozložení 320 × 48 × 8 cm

• rozmery pri rozložení 260 × 47 × 9 cm

• rozmery v zloženom stave 87 × 48 × 9 cm

• rozmery v zloženom stave 81 × 48 × 8 cm

• rozmery v zloženom stave 75 × 47 × 9 cm

• rozmery pri rozložení 380 × 48 × 9 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 29 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 29 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 29 cm

• sila hliníka 1,3 - 1,5 mm

• sila hliníka 1,3 - 1,5 mm

• sila hliníka 1,3 - 1,5 mm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálna dĺžka 3,2 m

• maximálna dĺžka 2,6 m

• maximálna dĺžka 3,8 m

• počet priečok 11

• počet priečok 9

• počet priečok 13

• hmotnosť iba 9,2 kg

• hmotnosť 7 kg

• hmotnosť 11 kg

Rozkladací rebrík
FZZ 4009

Teleskopický rebrík
FZZ 4006
• unikátny teleskopický systém

• rebrík 360 cm

• kompatibilné s FZZ 4107

• rozmery v zloženom stave
87 × 67 × 15 cm

• rozmery v zloženom stave
90 × 49 × 18 cm

• A-rebrík 174 cm

• 2 ks

• vzdialenosť medzi
priečkami 29 cm

• vzdialenosť medzi
priečkami 29 cm

• lešenie 98 cm

• rozmer jednej 85,5 x 32 cm

• výška priečok 28 cm

• rozmer druhej 57,5 x 32 cm

• sila hliníka 1,3 - 1,5 mm

• sila hliníka 1,3 - 1,5 mm

• dĺžka stabilizátora 61,5 cm

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• hmotnosť: 3 kg

• maximálna dĺžka A-rebríka
1,6 m

• maximálna dĺžka A-rebríka
2,2 m

• max. dĺžka v rozloženom stave 9,2 m

• rozmery v zloženom stave
284 × 46 × 16 cm

• rozmery v zloženom stave
368 × 46 × 16 cm

• maximálna dĺžka rebríka 3,2 m

• maximálna dĺžka rebríka 4,4 m

• vzdialenosť medzi priečkami 28 cm

• vzdialenosť medzi priečkami 28 cm

• počet priečok 10

• počet priečok 14

• sila hliníka 1,2 mm

• sila hliníka 1,2 mm

• hmotnosť iba 11,5 kg

• hmotnosť 15 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• maximálne zaťaženie 150 kg

• počet priečok 10

• počet priečok 13

• hmotnosť iba 13 kg

• hmotnosť iba 16,5 kg

Sofistikované kĺby

Multi funkčnosť

Príslušenstvo

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

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

Multifunkčné rebríky možno
využiť 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
rebríku.

Kovové dosky
FZZ 9007

• unikátny teleskopický systém

• max. dĺžka v rozloženom stave 6,7 m

Unikátny systém

Multifunkčný rebrík
FZZ 4107

• hmotnosť 11 kg

Teleskopické rebríky

Teleskopické rebríky

Rozkladací rebrík
FZZ 4008

Teleskopický rebrík
FZZ 4005

• unikátny teleskopický systém

Teleskopický rebrík
FZZ 4003

Novinka

Teleskopický rebrík
FZZ 4004
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AUTOPRÍSLUŠENSTVO
Autodoplnky a autopríslušenstvo sú už niekoľko rokov
neoddeliteľnou súčasťou sortimentu značky FIELDMANN. Kým
ako prvé si obľubu získali odolné škrabky, auto metly alebo
skladacie lopatky na sneh, dnes FIELDMANN zahŕňa naozaj
bohatý sortiment autopríslušenstva. Ten sa s každým rokom
ešte rozširuje, ako táto česká značka flexibilne reaguje na
požiadavky zákazníkov v snahe plniť ich očakávania. Vďaka
vysokej kvalite použitých materiálov ponúkne autopríslušenstvo
FIELDMANN vysokú odolnosť a dlhú životnosť. Okrem toho
tieto vysoko funkčné výrobky vynikajú nadčasovým dizajnom
a prepracovanými detailami.

• 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 baru

• 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

Autopríslušenstvo

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

PU Hadica
ku kompresorom 10 m
FDAK 901502

Stropný držiak

Univerzálny doplnok ku
kompresorom pre flexibilné
nafúknutie rôznych
detských hračiek.

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

Hydraulický hever 2 t
FDAH 2001

• konektor hadice 1/4“
• 10 ks nástrčkových hlavíc 1/2“
• plastový kufrík

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

• rozmery 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

Redukcia

• hračiek

• krútiaci moment 312 Nm

Autopríslušenstvo
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Štartovacie káble

Neodmysliteľný, nepostrádateľný asistent pri údržbe stavu
nahustenia pneumatík.

Vzduchový
rázový uťahovák
FDAK 901511

Vzduchový kompresor
FDAK 201550-E

Vzduchová brúska
FDAK 901521

Merač tlaku

Sada príslušenstva
ku kompresorom
FDAK 901501-E

Vzduchový kompresor
FDAK 201524-E
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Vzduchový kompresor
FDAK 12011

Štartovacie káble
FDAS 120301

Štartovacie káble
FDAS 120601

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

• max. hmotnosť záťaže 20 kg

• max. hmotnosť záťaže 57 kg

• rozmery 1 300 x 600 mm

• rozmery 1 300 x 600 mm

• merač tlaku v baroch
s presnosťou 0,1 baru

• prúd 300 A

• prúd 600 A

• hlavne pre zimné použitie

• materiál meď

• blokuje škodlivé UV lúče

• blokuje škodlivé UV lúče

• izolácia z PVC

• izolácia z PVC

• univerzálne použitie bicykel,
box na strechu auta, kajak,
a pod.

• hlavne pre letné použitie

• materiál meď

• univerzálne použitie bicykel,
box na strechu auta, kajak,
a pod.

• Ø 10 mm

• jednoduchá inštalácia

• znižuje námrazu na skle

• Ø 8 mm

• jednoduchá inštalácia

• znižuje vnútorné teplotu

• dĺžka 3 m

• pre stropy až do 4 m

• zimný variant

• dĺžka 2,5 m

• pre stropy až do 4 m

• letný variant

• 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

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

Novinka

Nabíjačka
autobatérie 6V/12 V
FDAN 12002

Autoleštička
FDAL 201201-E

Elektrický
rázový uťahovák
FDAU 200451-E

Skládací rudlík
FDZT 4070

Autoškrabka
FZO 5011

Autozmeták
FZO 5012

• 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

• výstup DC (jednosm.)

• príkon 1 200 W

• príkon 450 W

• max. zaťaženie 70 kg

• zmäkčená rukoväť

• dĺžka 60 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

• dĺžka 31,5 cm

• hliníková rukoväť

• leštiaca podložka priemer:
180 mm

• krútiaci moment 300 Nm

• veľkosť teleskopu: 69 - 97 cm

• šírka 11,5 cm

• ABS škrabka

• 1x leštiaca podložka

• zástrčka VDE, 2m kábel

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

• 1x držiak typu D
• 1 pár náhradných uhlíkov

• PVC štetina

• 1/2“ konektor

Novinka

Teleskopický
autosmeták
FZO 5013
• 3 v 1 zmeták, škrabka
a stierka
• dĺžka 81 - 120 cm
• hliníková rukoväť
• ABS škrabka
• PVC štetina

• 4 ks nadstavce
(17, 19, 21, 22)
• kufrík
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Autopríslušenstvo

Autopríslušenstvo

• • (4-120 Ah) olovený
(Lead Acid) batérií
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Gumicuk
FDAG 1001

Popruh
FDAG 1102

Zvinovací meter
FDM 0050

• materiál: gumové vlákna

• materiál: nylon

• materiál: nylon

• velikost: 5 m/19 mm

• 8 ks

• račne

• zajišťovací mechanizmus

• dĺžka: 20 - 120 cm

• záchytné háky

• dĺžka 2,5 x 600 cm

• pás obostraně potažený
nylonem

• hrúbka: 8 mm

• dĺžka 2,5 x 500 cm

Laserový merač
vzdialenosti
FDLM 1020

Merač tlaku
v pneumatikách
FDAM 0101
• lítiová batéria

• 2 x AAA batérie

• presnosť merania +/- 0,2 mm

• možnosť výmeny batérie

• možnosť výmeny batérie

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

• auto-kalibrácia

• auto-kalibrácia

• jednotky m/ft

• rozsah: do 12 barov

• rozsah do 12 barov

• odchýlka 0,05 baru

• odchýlka 0,05 baru

• funkcia jedného merania
• funkcia viac meraní
• funkcia pípnutie
a podsvietenie

• měřítko metrické i v palcích

Merač tlaku
v pneumatikách
FDAM 0102

• rozsah merania 0,2 - 20 m

• 2x alkalické batérie AAA

Merače a meradlá

Popruh
FDAG 1101

Hĺbkomer
FDAM 0201
• meranie vzorky pneumatík,
hĺbky závitu, vyvŕtaných
otvorov
• lítiová batéria
• možnosť výmeny batérie
• auto-kalibrácia

• LCD podsvietený displej

• LCD displej
• jednotky: bar, kpa, psy, kg/cm

2

• jednotky: bar, kpa, psy, kg/cm

2

• rozsah do 25 mm
• LCD podsvietený displej

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

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

82

83

www.fieldmann.sk

