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Kvalita, design 
a jedinečnost, 
to je Fieldmann!

V domácnosti a kolem domu nás čeká po celý rok 
spousta práce. Naštěstí je s kým se o tyto povinnosti 
rozdělit: Zahradní techniku a nářadí značky FIELDMANN 
mohou na našem trhu zákazníci zakoupit již devátým 
rokem. Rok od roku obliba výrobků FIELDMANN 
stoupá, každou sezonu je v praxi vyzkouší stovky 
dalších nových zákazníků. Díky tomuto zájmu se nám 
daří vycházet vstříc jejich požadavkům a průběžně 
nabídku doplňovat o další položky.

Pod značkou FIELDMANN najdete výrobky, které 
usnadňují práci a šetří čas, jsou ergonomické, bezpečné, 
snadno ovladatelné, přináší nejnovější trendy 
a poskytují maximální komfort při práci na zahradě, 
v domě i dílně. FIELDMANN sází na spolehlivost, proto 
jsou stroje této značky vybaveny kvalitními komponenty. 
Značka nabízí jak cenově dostupné modely v kvalitním 
provedení, tak i prémiové stroje vyšší kategorie, vždy 
s výborným poměrem ceny a výkonu. Moderní design, 
optimální parametry a kvalita jsou u značky FIELDMANN 
dostupné za smysluplné ceny. Ačkoli to podle názvu 
nevypadá, jedná se o ryze českou značku.

FIELDMANN dnes není jen zahradní technika pro údržbu 
trávníků, stromů, keřů a záhonů, či pomocník při úklidu 
v domě i na zahradě, je také dodavatelem techniky pro 
čerpání vody, ručního nářadí nebo autopříslušenství. 
Již několik let si mohou zákazníci vybírat z široké nabídky 
dřevěného i kovového zahradního nábytku, stále se 
rozšiřuje také sortiment grilů. 

Nabídka značky FIELDMANN a s ní i katalog, který 
držíte v rukou, je oproti loňsku bohatší o plynové 
grily, nábytek z umělého ratanu nebo třeba zahradní 
vodárny. Vylepšené modely najdete mezi vertikutátory, 
sekačkami, řetězovými pilami, zahradními vysavači, 
ale samozřejmě i v sekci nářadí. 

U novinek, stejně jako u stávajícího sortimentu, se 
můžete na kvalitu značky FIELDMANN spolehnout. 
Věříme, že i v letošním roce Vás mile překvapíme.
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ELEKTRICKÉ 
ROTAČNÍ SEKAČKY

Ele
ktric

ké
 ro

ta
č

ní se
ka

č
ky

Centrální nastavení 
výšky sečení 
Výšku sečení lze nastavit 
pro všechna kolečka 
společně pohybem 
jediné páky. 

Koše s ukazateli 
zaplnění
Plastové koše vybraných 
modelů jsou vybaveny 
ukazateli zaplnění, které 
vás včas upozorní, že je 
koš plný.

Vysypání beze zbytků
Integrovaný jazyk koše 
přesně zapadne do 
odhozového tunelu. 
Po vyprázdnění koše 
zůstanou zbytky trávy 
na tomto jazyku, nikoliv 
pod sekačkou. 

Nastavení výšky 
madla
Výšku madla lze velice 
snadno přizpůsobit tak, 
aby vyhovovala 
každému.

Péče o trávník

DMOC 1 890 Kč DMOC 1 999 Kč DMOC 1 990Kč

Elektrická sekačka
FZR 2011-E

Elektrická sekačka
FZR 2014-E

Elektrická sekačka
FZR 2021-E

Elektrická sekačka FIELDMANN, jejíž výhodou je tichý provoz 
a nízká hmotnost, je ideální volbou pro majitele menších 
zahrádek, které bývají navíc často situované v husté zástavbě. 
Kromě toho, že s ní při práci nebudete rušit sousedy a snadno 
stroj uskladníte prakticky kdekoliv, nevyžaduje prakticky žádnou 
údržbu ani servis. Předpokladem je však elektrická zásuvka 
v dosahu a ochota k hlídání přívodního kabelu. Všechny 
elektrické sekačky FIELDMANN nabídnou kvalitní sečení, 
včetně okrajů trávníku, kde díky speciálně tvarovanému šasi 
umožňují dosekání plochy až ke zdi nebo třeba podél plotů. 

Elektrické sekačky bez pohonu kol jsou ideální pro sekání 
členitých trávníků, kde je třeba obsekávat detaily, například 
záhony, stromy nebo keře.  Výhodou menších modelů sekaček 
FIELDMANN je také menší záběr, menší sběrný koš a lehkost, 
což jim na trávníku dodává doslova hbitost při práci. 

Středně velké a méně členité plochy, kde je v dosahu 
elektrická zásuvka, jsou „rajónem“ pro větší elektrické modely 
FIELDMANN. Mají širší záběr, silnější motor a větší sběrný koš. Při 
práci na větších plochách jsou tím pádem výrazně rychlejší. 
Spínač přes celou šířku madla zvyšuje komfort i při delší práci, 
umožňuje totiž pohodlnější startování a vedení stroje oběma 
rukama.

• příkon motoru 1 000 W

• záběr sečení 32 cm

• textilní koš o objemu 30 l

• výška sečení 25 – 60 mm

• 3 polohy nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 250 m2

Sklopné madlo pro snadné skladování

Možnost úplného sejmutí madla stlačením 
jednoho tlačítka

Transportní madlo v těžišti sekačky

• příkon motoru 1 000 W

• záběr sečení 32 cm

• dělený koš (plast/textil) o objemu 25 l 
s ukazatelem naplnění

• výška sečení 25 – 60 mm

• 3 polohy nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 250 m2

Sklopné madlo pro snadné skladování

Transportní madlo v těžišti sekačky

• příkon motoru 1 200 W

• záběr sečení 32 cm

• plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem 
naplnění

• výška sečení 20 – 56 mm

• 3 polohy nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 450 m2

Sklopné madlo pro snadné skladování

Transportní madlo v těžišti sekačky

El
e

kt
ric

ké
 ro

ta
č

ní
 s

e
ka

č
ky

 
Novinka



76

Model Příkon 
motoru Záběr Materiál 

šasí
Nastavení 

výšky sečení
Výška 
sečení

Objem 
koše

Sklopné 
madlo

Nastavení 
výšky madla Hmotnost Doporučená 

plocha

FZR 2011-E 1 000 W 32 cm plast 3 pozice 25 – 60 mm 30 l ANO NE 11,5 kg 250 m2

FZR 2014-E 1 000 W 32 cm plast 3 pozice 25 – 60 mm 25 l ANO ANO 8,3 kg 250 m2

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

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

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

FZR 2030-E 1 500 W 36 cm plast 5 pozic 25 – 65 mm 40 l ANO NE 11,5 kg 700 m2

FZR 2035-E 1 600 W 38 cm plast 5 pozic 20 – 70 mm 45 l ANO NE 14,2 kg 800 m2

FZR 2040-E 1 800 W 42 cm plast 11 pozic 25 – 85 mm 50 l ANO ANO 16,4 kg 900 m2

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

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Péče o trávník

• příkon motoru 1 300 W

• záběr sečení 32 cm

• plastový koš o objemu 30 l s ukazatelem 
naplnění

• výška sečení 20 – 56 mm

• 3 polohy nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 600 m2

Výškově nastavitelné madlo

Snadné sklopení madla pomocí 
rychloupínacích šroubů

• příkon motoru 1 800 W

• záběr sečení 42 cm

• plastový koš o objemu 50 l s ukazatelem 
naplnění

• výška sečení 25 – 85 mm

• 11 poloh nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 900 m2

Výškově nastavitelné madlo s možností 
úplného sklopení

Centrální nastavení výšky sečení

• příkon motoru 1 600 W

• záběr sečení 38 cm

• dělený koš (plast/textil) o objemu 45 l

• výška sečení 20 – 70 mm

• 5 poloh nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 800 m2 

Sklopné madlo pro snadné skladování

Centrální nastavení výšky sečení

• příkon motoru 1 300 W

• záběr sečení 33 cm

• dělený koš (plast/textil) o objemu 30 l

• výška sečení 20 – 60 mm

• 3 polohy nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 600 m2

Výškově nastavitelné madlo

Transportní madlo v těžišti sekačky

• příkon motoru 1 500 W

• záběr sečení 36 cm

• plastový koš o objemu 40 l

• výška sečení 25 – 65 mm

• centrální nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 700 m2

Výškově nastavitelné madlo

Transportní madlo v těžišti sekačky

• příkon motoru 2 000 W

• záběr sečení 43 cm

• dělený koš (plast/textil) o objemu 50 l

• výška sečení 20 – 70 mm

• 6 poloh nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 1 000 m2

Výškově nastavitelné madlo s možností 
úplného sklopení

Centrální nastavení výšky sečení

DMOC: 2 190 Kč DMOC: 4 290 KčDMOC: 3 590 KčDMOC: 2 390 Kč DMOC: 3 190 Kč DMOC: 4 990 Kč

Elektrická sekačka
FZR 2040-E

Elektrická sekačka
FZR 2035-E

Elektrická sekačka
FZR 2046-E

Elektrická sekačka
FZR 2025-E

Elektrická sekačka
FZR 2028-E

Elektrická sekačka
FZR 2030-E
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Pro sekačky 

Fieldmann 

doporučujeme 

oleje MOL.

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

BENZÍNOVÉ 
ROTAČNÍ SEKAČKY
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Péče o trávník

• motor o objemu 99 cm3

• výkon motoru 1,5 kW

• plastové šasí se záběrem sečení 40 cm

• textilní koš o objemu 45 l

• výška sečení 25 – 55 mm

• 3 pozice sečení – každé kolo samostatně

• doporučená plocha sečení 650 m2

Sklopné madlo pro snadné uskladnění

Snadná manipulace vzhledem k nízké váze

• motor o objemu 99 cm3

• výkon motoru 1,75 kW

• plastové šasí se záběrem sečení 40 cm

• textilní koš o objemu 40 l

• výška sečení 25 – 55 mm

• nastavení výšky sečení – každé kolo samo-
statně

• doporučená plocha sečení 650 m2

Sklopné madlo pro snadné uskladnění

Snadná manipulace vzhledem k nízké váze

• motor o objemu 99 cm3

• výkon motoru 1,5 kW

• s vlastním pojezdem

• ocelové šasí se záběrem sečení 40 cm

• textilní koš o objemu 45 l

• výška sečení 25 – 75 mm

• doporučená plocha sečení 800 m2

Sklopné madlo pro snadné uskladnění

Centrální nastavení výšky sečení

DMOC: 4 890 Kč DMOC: 4 990 Kč DMOC: 5 890 Kč

Benzínová sekačka
FZR 4003-BH

Benzínová sekačka
FZR 4005-BH

Benzínová sekačka
FZR 4008-B

Rozlehlé trávníky jsou téměř doménou rotačních sekaček 
s benzínovým motorem. Troufnou si totiž nejen na velké plochy, 
ale také na hustší a delší trávu. Na zahrádkách, kde se velké 
plochy střídají s členitými, se hodí menší benzínové stroje. 
Sekačky s plastovým šasi bez pojezdu jsou cenově dostupné 
a lehčí, takže se s nimi lépe manipuluje v případě překážek 
v ploše trávníku, například mezi záhony. 

Výkonné motory je slyšet o něco více, ale díky pojezdům 
nemusíte stroj obtížně tlačit, jede sám, a tak nevadí ani vyšší 
hmotnost. U nejvyšších modelů si dokonce můžete plynule 
regulovat rychlost. Benzínové sekačky FIELDMANN mají optimální 
výkon a široký záběr nožů. Při sekání nabídnou absolutní volnost, 
nezávislost na elektrické zásuvce. Na druhou stranu ale musíte 
počítat s údržbou a servisem. 

Uživatelé ocení centrální nastavení výšky sečení u většiny 
nabízených benzínových sekaček FIELDMANN. Systém 4v1 
umožňuje uživateli vybrat si, jak si přeje naložit s posečenou 
trávou: Zda poputuje do objemného sběrného koše (až 65 l), 
bude použita při mulčování, nebo bude odhozena do boku 
či dozadu. Všechny modely jsou účelně vybaveny, některé 
dokonce motory Briggs & Stratton. Motory této světové jedničky 
mezi výrobci malých spalovacích motorů jsou v USA vyráběny 
již déle než 100 let a jsou známé vysokou kvalitou. Automatický 
sytič motoru zajistí snadný start. 

Odolnost sekačkám FIELDMANN přináší ocelové šasi. Měkčená 
madla benzínových sekaček FIELDMANN spolehlivě tlumí 
vibrace. Stroje disponují většími kolečky, výborně tak překonávají 
nerovnosti terénu, navíc jsou kola většiny modelů uložena na 
kuličkových ložiscích, což prodlužuje jejich životnost a zlepšuje 
otáčení kol. 

Motory Briggs 
& Stratton
Ve výbavě vybraných sekaček 
Fieldmann naleznete motory 
renomované americké 
společnosti Briggs & Stratton. 
Jsou mezi nimi nejmodernější 
modely řady E–Series, motory 
s ventilovým rozvodem 
i automatický sytič .

Nastavení madla
U většiny modelů sekaček 
lze výškově nastavit madlo 
a učinit tak práci pohodlnou 
pro všechny členy rodiny.

4rychlostní pojezd
Vybrané modely umožňují 
měnit rychlost pojezdu. 
Můžete vybírat ze 4 rychlostí. 
Změna rychlosti nemá vliv 
na otáčky nože.

Elektrický start
Pohodlné startování 
pomocí elektrického 
startéru. Stačí pouze otočit 
klíčkem. 
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• motor o objemu 99 cm3

• výkon motoru 1,75 kW

• s vlastním pojezdem

• ocelové šasí se záběrem sečení 40 cm

• textilní koš o objemu 45 l

• výška sečení 25 – 70 mm

• centrální nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 800 m2

Sklopné madlo pro snadné uskladnění

• motor o objemu 139 cm3

• výkon motoru 2,2 kW

• s vlastním pojezdem

• kvalitní ocelové šasí se 
záběrem sečení 46 cm

• dělený koš (plast/textil) 
o objemu 55 l s ukazatelem naplnění

• výška sečení 25 – 75 mm

• centrální nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 1 000 m2

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou 
rukojetí, panel na nápoj

Systém 4v1 – sběr do koše, 
mulčování, zadní a boční odhoz

Model FZR 4614 BES vybaven elektrickým 
startováním na klíček

• motor o objemu 139 cm3

• výkon motoru 2,2 kW

• s vlastním pojezdem

• ocelové šasí se záběrem sečení 46 cm

• textilní koš o objemu 50 l

• výška sečení 25 – 75 mm

• centrální nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 1 000 m2

Sklopné madlo s měkčenou rukojetí

Možnost mulčování – záslepka v balení

• motor o objemu 139 cm3

• výkon motoru 2,5 kW

• s vlastním pojezdem

• kvalitní ocelové šasí se 
záběrem sečení 46 cm

• dělený koš (plast/textil) 
o objemu 65 l s ukazatelem naplnění

• výška sečení 25 – 70 mm

• centrální nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 1 000 m2

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou 
rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, 
mulčování, zadní a boční odhoz

• motor o objemu 139 cm3

• výkon motoru 2,5 kW

• s vlastním pojezdem

• kvalitní ocelové šasí se záběrem sečení 
46 cm

• dělený koš (plast/textil) o objemu 65 l 
s ukazatelem naplnění

• výška sečení 25 – 70 mm

• centrální nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 1 000 m2

Sklopné madlo s měkčenou rukojetí, panel 
na nápoj a nářadí

Možnost mulčování – záslepka v balení

• motor o objemu 139 cm3

• výkon motoru 2,2 kW

• s vlastním pojezdem

• kvalitní ocelové šasí se 
záběrem sečení 46 cm

• dělený koš (plast/textil) 
o objemu 65 l s ukazatelem naplnění

• výška sečení 25 – 70 mm

• centrální nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 1 000 m2

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou 
rukojetí, panel na nápoj

Systém 4v1 – sběr do koše, 
mulčování, zadní a boční odhoz

Elektrický startér na klíček

DMOC: 5 990 Kč DMOC: 7 980 KčDMOC: 7 390 Kč DMOC: 7 990 KčDMOC: 7 490 Kč DMOC: 10 990 Kč

Benzínová sekačka
FZR 4010-B

Benzínová sekačka
FZR 4614-B/BES

Benzínová sekačka
FZR 4608-B

Benzínová sekačka
FZR 4616-B

Benzínová sekačka
FZR 4611-B

Benzínová sekačka
FZR 4616-BES
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Model Motor Výkon 
motoru

Systém 
4 v 1 Záběr Materiál 

šasi
Nastavení 

výšky sečení
Počet pozic 
výšky sečení

Objem 
koše

Sklopné 
madlo

Nastavení 
výšky madla Hmotnost Doporučená 

plocha

FZR 4003 - BH OHV 99 cm3 1,5 kW NE 40 cm PLAST ANO 3 pozice 45 l ANO NE 19 kg 650 m2

FZR 4005 - BH OHV 99 cm3 1,75 kW NE 40 cm PLAST ANO 3 pozice 40 l ANO NE 17 kg 650 m2

FZR 4008 - B OHV 99 cm3 1,5 kW NE 40 cm OCEL ANO 7 pozic 45 l ANO NE 26 kg 800 m2

FZR 4010 - B OHV 99 cm3 1,75 kW NE 40 cm OCEL ANO 7 pozic 45 l ANO NE 22,5 kg 800 m2

FZR 4608 - B OHV 139 cm3 2,2 kW NE 46 cm OCEL ANO 5 pozic 50 l ANO NE 30 kg 1 000 m2

FZR 4611 - B OHV 139 cm3 2,5 kW NE 46 cm OCEL ANO 8 pozic 65 l ANO NE 28 kg 1 000 m2

FZR 4614 - B OHV 139 cm3 2,2 kW ANO 46 cm OCEL ANO 8 pozic 55 l ANO ANO 32 kg 1 000 m2

FZR 4614 - BES OHV 139 cm3 2,2 kW ANO 46 cm OCEL ANO 8 pozic 55 l ANO ANO 34 kg 1 000 m2

FZR 4616 - B OHV 139 cm3 2,5 kW ANO 46 cm OCEL ANO 8 pozic 65 l ANO ANO 29 kg 1 000 m2

FZR 4616 - BES OHV 139 cm3 2,2 kW ANO 46 cm OCEL ANO 8 pozic 65 l ANO ANO 35,5 kg 1 000 m2

FZR 4618 - BV OHV 139 cm3 2,5 kW ANO 46 cm OCEL ANO 8 pozic 65 l ANO ANO 32 kg 1 200 m2

FZR 4625 - BV Briggs & Stratton 1,94 kW ANO 46 cm OCEL ANO 8 pozic 65 l ANO ANO 36,3 kg 1 400 m2

FZR 5114 - B OHV 173 cm3 3,2 kW ANO 51 cm OCEL ANO 8 pozic 62 l ANO ANO 36,5 kg 1 800 m2

FZR 5115 - B OHV 196 cm3 3,8 kW ANO 51 cm OCEL ANO 8 pozic 65 l ANO ANO 37,5 kg 1 800 m2

FZR 5124 - BV Briggs & Stratton 2,68 kW ANO 51 cm OCEL ANO 8 pozic 62 l ANO ANO 36 kg 1 800 m2

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.
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• motor o objemu 139 cm3

• výkon motoru 2,5 kW

• variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti

• kvalitní ocelové šasí se záběrem sečení 
46 cm

• koš o objemu 65 l s ukazatelem naplnění

• výška sečení 25 – 70 mm

• centrální nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 1 200 m2

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou 
rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, 
zadní a boční odhoz

• motor Briggs & Stratton 750 DOV, 
161 cm3

• výkon motoru 2,68 kW

• variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti

• regulace otáček motoru

• kvalitní ocelové šasí se záběrem sečení 
51 cm

• koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění

• výška sečení 25 – 80 mm

• centrální nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 1 800 m2 

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou 
rukojetí, panel na nápoj

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, 
zadní a boční odhoz

• motor o objemu 196 cm3

• výkon motoru 3,8 kW

• s pojezdem

• kvalitní ocelové šasí se záběrem sečení 
51 cm

• koš o objemu 65 l

• výška sečení 25 – 70 mm

• centrální nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 1 800 m2 

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou 
rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, 
zadní a boční odhoz

• motor o objemu 173 cm3

• výkon motoru 3,2 kW

• s pojezdem

• kvalitní ocelové šasí se záběrem sečení 
51 cm

• koš o objemu 62 l s ukazatelem naplnění

• výška sečení 25 – 80 mm

• centrální nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 1 800 m2 

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou 
rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, 
zadní a boční odhoz

• motor Briggs & Stratton 500 E OHV 140 cm3 

• výkon motoru 1,94 kW

• variabilní rychlost pojezdu - 4 rychlosti

• kvalitní ocelové šasí se záběrem sečení 
46 cm

• koš o objemu 65 l s ukazatelem naplnění

• výška sečení 25 – 70 mm

• centrální nastavení výšky sečení

• doporučená plocha sečení 1 400 m2 

Výškově nastavitelné madlo s měkčenou 
rukojetí, panel na nápoj a nářadí

Systém 4v1 – sběr do koše, mulčování, 
zadní a boční odhoz

DMOC: 11 290 Kč DMOC 14 490 KčDMOC 9 990 KčDMOC 9 990 KčDMOC 12 990 Kč

Benzínová sekačka
FZR 5124-BV

Benzínová sekačka
FZR 5115-B

Benzínová sekačka
FZR 5114-B

Benzínová sekačka
FZR 4618-BV

Benzínová sekačka
FZR 4625-BV

 
Novinka

 
Novinka
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Model Příkon Šířka záběru Objem koše Počet nožů Počet pružin Nastavení 
výšky madla Hmotnost Doporučená 

plocha

FZV 2004-E 1 500 W 32 cm 40 l 16 16 NE 8,5 kg 800 m2

FZV 4003-E 1 600 W 38 cm 48 l 16 24 ANO 11,5 kg 1 000 m2

FZV 4010-E 1 800 W 40 cm 55 l 20 24 ANO 12,8 kg 1 200 m2

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.
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Péče o trávník

• elektrický vertikutátor vhodný 
pro středně velké plochy

• příkon elektromotoru 1 500 W

• šířka záběru vertikutace 32 cm

• součástí jsou dva vyměnitelné 
válce

• nastavení hloubky práce 
do 4 poloh dle opotřebení 
nožů či pružin 

• vertikutační válec s 16 noži

• provzdušňovací válec 
s 16 pružinami

• koš o objemu 40 l

• doporučená pracovní plocha 
800 m2

• robustní vertikutátor 
s pevným plastovým šasi 

• příkon elektromotoru 1 600 W

• šířka záběru vertikutace 38 cm

• součástí jsou dva vyměnitelné 
válce

• nastavení hloubky práce 
dle opotřebení nožů či pružin

• vertikutační válec s 16 noži

• provzdušňovací válec 
s 24 pružinami

• koš o objemu 48 l

• doporučená pracovní plocha 
1 000 m2

• elektrický vertikutátor 
určený pro větší plochy 

• příkon elektromotoru 1 800 W

• šířka záběru vertikutace 40 cm

• součástí jsou dva vyměnitelné 
válce

• nastavení hloubky práce 
dle opotřebení nožů či pružin

• vertikutační válec s 20 noži

• provzdušňovací válec 
s 24 pružinami

• výškově nastavitelná rukojeť

• koš o objemu 55 l

• doporučená pracovní plocha 
1 200 m2

• ideálni pro pěstování 
dokonalého trávníku

• vhodná i pro menší trávník, 
kde není v dosahu el. energie

• záběr sečení 40 cm

• plynulé nastavení výšky 
sečení 14 – 47 mm

• látkový koš o objemu 23 l

• sklopné madlo pro snadné 
skladování

• vydává minimální hluk

• doporučená plocha sečení 
150 m2

DMOC: 2 990 Kč DMOC: 3 290 Kč DMOC 4 290 Kč DMOC 1 490 Kč

Elektrický vertikutátor
FZV 2004-E

Elektrický vertikutátor
FZV 4003-E

Elektrický vertikutátor
FZV 4010-E

Vřetenová sekačka
FZR 1010

Vertikutátory očistí travní plochu od mechu, stařiny a zbytků 
rostlin, které by trávu dusily a bránily jejímu zdravému růstu. 
Jemným prořezáním kořínků se nastartuje rozrůstání trávníku. 
Díky provzdušnění se ke kořínkům dostanou snadněji živiny, 
světlo, voda i vzduch a trávník může lépe prospívat. Vertikutace 
je tedy vlastně cestou, jak trávník nechat nadýchat čerstvého 
vzduchu. Díky ní se může lépe zahušťovat, být zdravý a na 
pohled krásný.

Vitalitu trávníku účinně podpoří elektrické vertikutátory 
FIELDMANN, které jsou standardně vybaveny hned dvojicí válců. 
Vertikutační válec s noži prořezává vodorovné travní odnože, 
což podporuje růst kořenového systému a tvorbu nových 
výhonů. Trávník houstne a regeneruje se. Provzdušňovací 
válec s pružinami odstraňuje zbytky rostlin a travní plsť, čímž 
podpoří příjem živin, vzduchu a vláhy. Výměna válců je rychlá 
a jednoduchá.

Trávník doporučujeme provzdušnit dvakrát ročně – na jaře 
a na podzim, zejména jarní obnova je velmi důležitá. U více 
namáhaných ploch ji lze provádět i častěji, vždy podle 
momentálního stavu trávníku. Konkrétní termín volíme vždy 
s ohledem klimatické podmínky: Chybou by bylo pustit se do 
vertikutace podmáčené nebo namrzlé plochy. Vhodnou dobou 
je stav, kdy tráva začíná rašit. Hloubka vertikutace by měla být 
cca 3 mm, hlubší záběr nože může poškodit kořínky trávy. Před 
vertikutací nezapomeňte trávník posekat, vertikutací očištěný 
trávník by se měl pohnojit, v holých místech dosít a dobře zalít.

VERTIKUTÁTORY

Válec s noži
Při dodržení správné hloubky 
vertikutace nože jemně na-
rušují povrch, a podporují tak 
růst kořenového systému.

Nože vřetenové 
sekačky
Tráva se při otáčení vřetene 
dostává mezi dvě ostří, která 
se pohybují proti sobě a stéblo 
ustřihnou jako nůžky. Konečky 
sečené trávy tak nejsou roztře-
pené a nezasychají. 

Válec s pružinami
Pružiny efektivně odstraní 
travní plsť, která vzniká ze 
zbytků posečené trávy 
a také mulčováním. 
Odstranění travní plsti trávník 
provzdušní a zabraňuje šíření 
plevelů a mechu.

Nastavení hloubky 
vertikutace
V souvislosti s opotřebením 
nožů můžete nastavit polohu 
tak, aby hloubka vertikutace 
byla vždy optimální, 
tj. 2 – 3 mm. 
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1716 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Péče o trávník
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Každý rok dlouze vyhlížíme jarní sluníčko a sotva přijde, jen 
nevěřícně „zíráme“, jak všechno rychle roste. Nejvíc práce při 
údržbě je pak tam, kde přístupnost není ideální. A tak do ruky 
bereme nejrůznější sečící či řezací nástroje, podle toho, s čím si 
zrovna potřebujeme poradit. Jedná-li se o rovnici, kde na jedné 
straně máme vysokou trávu a těžko přístupné místo, případně 
i drobné dřeviny, pak na druhé straně za rovnítkem najdeme 
řešení v podobě strunových sekaček, vyžínačů a křovinořezů 
FIELDMANN. 

Tam, kde je rotační sekačce příliš těsno, přichází příležitost pro 
sekačku strunovou. Po posekání zahrady rotační sekačkou 
zpravidla zbyde ještě mnoho míst, kam se sekačka nedostane 
nebo kde by mohla způsobit nějakou škodu, třeba na okrajích 
trávníku u zdi či obrubníku nebo v okolí záhonů, stromů a keřů, 
případně na prudkém svahu. To všechno jsou místa, která 
nejlépe upravíte pomocí strunové sekačky. 

Strunové sekačky FIELDMANN jsou lehké a tiché, ideální pro 
menší plochy – například právě na dokončovací práce. 
Poloautomatické hlavy umožňují pohodlné odvíjení strun – stačí 
jen klepnout žací hlavou o zem. Pro práci na větších plochách 
se hodí modely s podpůrnými kolečky, které zajistí pohodlí 
i při delší práci. Modely s teleskopickou rukojetí se délkou 
přizpůsobí výšce postavy. Nastavit lze také polohu horní rukojeti 
a u vybraných modelů i úhel žací hlavy. 

STRUNOVÉ SEKAČKY, 
VYŽÍNAČE 
A KŘOVINOŘEZY

Pro vyžínání tuhé přerostlé trávy, rozsáhlejších zaplevelených 
ploch nebo křovin, ale i drobných náletových dřevin, je 
výhodné si pořídit výkonný benzínový křovinořez. Stroje 
značky FIELDMANN jsou vybaveny jak strunovou hlavou, 
tak ocelovým nožem nebo trojzubcem. Dvoutaktní motory 
křovinořezů FIELDMANN nabízejí vysoký výkon, ale zároveň 
jsou lehké. Dvojité rukojeti (nazývané z angličtiny také jako 
typ „bike“) připomínající řídítka na kole zajišťují komfortní 
manipulaci i pro začátečníky. Ramenní popruh pomůže 
rozložit váhu křovinořezu na celé tělo, a ne jenom do rukou, 
čímž vám ulehčí zejména při delší práci.

Nastavení úhlu hlavy 
sekačky
Úhel žací hlavy strunové 
sekačky je možné nastavit, 
a udržovat tak i hůře 
dostupná místa.

Strunová hlava
Strunu je možné vysunout 
do maximální přípustné délky 
pouhým poklepáním strunové 
hlavy o povrch.

Dělená hřídel
Uvolněním jednoduchého 
mechanismu lze rozdělit 
hřídel vyžínače či křovinoře-
zu. Rozložený stroj se výrazně 
lépe převáží i skladuje.

Vodítko proti nechtěnému 
posečení rostlin
Vodítko vymezuje oblast dosahu 
struny a zabraňuje tak nechtě-
nému posečení okrasných rostlin 
v záhonech 

• ideální všude tam, kde není v dosahu 
elektrická energie

• snadno vyměnitelná baterie 
Li-Ion 18 V/1 300 mAh 

• baterii je možné použít 
i v dalších vybraných AKU produktech 
Fieldmann

• teleskopická rukojeť umožňuje optimální 
nastavení pro každého

• poloautomatická strunová hlava 
s možností nastavení úhlu

• podpůrná kolečka a nastavení úhlu 
strunové hlavy pro snazší manipulaci

• hmotnost 2,25 kg

Volitelné příslušenství:
• náhradní baterie Li-Ion 18 V

• náhradní struna 15 m/1,4 mm

• náhradní struna 60 m/1,4 mm

• příkon elektromotoru 250 W

• záběr sečení 22 cm

• poloautomatická strunová hlava 

• nastavitelná rukojeť 

• hmotnost 1,3 kg 

Volitelné příslušenství:
• náhradní struna 15 m/1,0 mm

• příkon elektromotoru 350 W

• záběr sečení 25 cm

• nastavitelná rukojeť

• hmotnost 1,5 kg

Volitelné příslušenství:
• náhradní struna 15 m/1,4 mm

• náhradní struna 60 m/1,4 mm

DMOC: 2 390 Kč DMOC: 899 Kč DMOC: 959 Kč

Akumulátorová 
strunová sekačka

FZS 1002-A

Elektrická 
strunová sekačka

FZS 2105-E

Elektrická 
strunová sekačka

FZS 2305-E

LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu
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Model Typ motoru Objem motoru Výkon 
motoru

Záběr 
sečení Strunová hlava Průměr 

struny
Ocelový 
trojzubec

Dvojitá 
rukojeť Hmotnost

FZS 3003-B 2taktní 25,4 cm3 0,70 kW 42 cm poloautomatická 2,4 mm ANO ANO 6,6 kg

FZS 3020-B 2taktní 32,5 cm3 1,15 kW 42 cm poloautomatická 2,4 mm ANO ANO 6,6 kg

FZS 4004-B 2taktní 43 cm3 1,4 kW 42 cm poloautomatická 2,4 mm ANO ANO 7,5 kg

FZS 5003-B 2taktní 52,0 cm3 1,60 kW 42 cm poloautomatická 2,4 mm ANO ANO 6,6 kg

Model Typ motoru Příkon Záběr 
sečení

Průměr 
struny

Nastavení 
úhlu hlavy

Teleskopická 
rukojeť

Podpůrná 
kolečka

Ochranné 
vodítko Hmotnost

FZS 1002-A AKU – 23 cm 1,4 mm ANO ANO ANO ANO 2,25 kg

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

FZS 2001-E elektromotor 350 W 26 cm 1,4 mm NE ANO NE NE 2,6 kg

FZS 2305-E elektromotor 350 W 25 cm 1,4 mm NE NE NE NE 1,5 kg

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

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

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

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Péče o trávník

• model s výkonnějším motorem 
o příkonu 500 W

• záběr sečení 30 cm s možností 
nastavení úhlu strunové hlavy

• teleskopická rukojeť 92 – 114 cm

• podpůrná kolečka

• ochranné vodítko proti posečení
okrasných rostlin

• hmotnost 2,4 kg

Volitelné příslušenství:
• náhradní struna 15 m/1,4 mm

• náhradní struna 60 m/1,4 mm

• model s výkonnějším motorem
o příkonu 550 W

• záběr sečení 30 cm s možností
nastavení úhlu strunové hlavy

• teleskopická rukojeť 105 – 125 cm

• nastavitelná rukojeť

• hmotnost 2,3 kg

Volitelné příslušenství:
• náhradní struna 15 m/1,4 mm

• náhradní struna 60 m/1,4 mm

• výkonný elektromotor 1 400 W

• záběr sečení 42 cm

• poloautomatická strunová hlava

• ocelový trojzubec

• dělená hřídel pro lepší skladování 
a transport 

• výškově nastavitelná rukojeť

• ramenní popruh v balení 

• hmotnost 6 kg 

Volitelné příslušenství:
• náhradní struna 60 m/1,6 mm

• ocelový trojzubec 

DMOC: 1 250 Kč DMOC: 1 190 Kč DMOC: 2 899 Kč

Elektrická strunová sekačka
FZS 2002-E

Elektrická strunová sekačka
FZS 2505-E

Elektrická strunová sekačka
FZS 2050-E
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Péče o trávník

• dvoutaktní motor o objemu 
25,4 cm3 s výkonem 0,7 kW

• záběr sečení 42 cm

• strunová vyžínací hlava 
s poloautomatickým posunem 
struny

• ocelový trojzubec k sečení 
odolnějších rostlin – součást 
balení

• dvojitá rukojeť s ergonomický-
mi úchopy 

• hmotnost 6,6 kg

Volitelné příslušenství:
• náhradní struna 2,4 mm/15 m

• náhradní struna 2,4 mm/60 m

• ocelový trojzubec

• strunová hlava 
Twist&Go – snadné 
doplnění nové struny

• pracovní rukavice

• lehký a snadno ovladatelný 
křovinořez

• dvoutaktní motor o objemu 
32,5 cm3  s výkonem 1,15 kW

• záběr sečení 42 cm

• strunová hlava  s poloautoma-
tickým posunem struny

• ocelový nůž k sečení 
odolnějších rostlin

• dvojitá nastavitelná rukojeť 
a popruh

• hmotnost 6,6 kg

Volitelné příslušenství:
• náhradní struna 2,4 mm/15 m

• náhradní struna 2,4 mm/60 m

• ocelový trojzubec

• strunová hlava 
Twist&Go – snadné 
doplnění nové struny 

• pracovní rukavice

• výkonný křovinořez určený 
do náročných podmínek

• vhodný pro likvidaci náleto-
vých dřevin

• dvoutaktní motor o objemu 
43 cm3
s výkonem 1,4 kW

• dvojitá rukojeť s ergonomickými 
úchopy

• strunová hlava a ocelový 
trojzubec součástí balení

• objemná palivová nádrž pro 
práci bez přerušení

• hmotnost 7,5 kg

Volitelné příslušenství:
• náhradní struna 2,4 mm/15 m

• náhradní struna 2,4 mm/60 m

• ocelový trojzubec

• strunová hlava 
Twist&Go – snadné
doplnění nové struny

• pracovní rukavice

• výkonný křovinořez určený 
do náročných podmínek

• vhodný pro likvidaci náleto-
vých dřevin

• silný dvoutaktní motor o obje-
mu 52 cm3 s výkonem 1,6 kW

• dvojitá rukojeť s ergonomický-
mi úchopy

• strunová hlava a ocelový 
trojzubec

• objemná palivová nádrž pro 
práci bez přerušení 

• hmotnost 6,6 kg

Volitelné příslušenství:
• náhradní struna 2,4 mm/15 m

• náhradní struna 2,4 mm/60 m

• ocelový trojzubec

• strunová hlava 
Twist&Go – snadné
doplnění nové struny

• pracovní rukavice

DMOC: 3 190 Kč DMOC: 3 790 Kč DMOC: 3 990 Kč DMOC: 4 490 Kč

Benzínový křovinořez
FZS 3003-B

Benzínový křovinořez
FZS 3020-B

Benzínový křovinořez
FZS 4004-B

Benzínový křovinořez
FZS 5003-B
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Novinka

Model Objem motoru/
výkon Příkon Délka 

lišty
Bezpečnostní 

brzda
Bezpečnostní 

spojka
Automatické 
mazání řetězu

Regulace mazání 
řetězu Hmotnost

FZP 4216-B 45 cm3 / 1,6 kW  – 40 cm ANO ANO ANO ANO 5,1 kg

FZP 5016-B 50,4 cm3 / 1,7 kW  – 40 cm ANO ANO ANO ANO 5,1 kg

FZP 5216-B 52 cm3/1,9 kW  – 40 cm ANO ANO ANO ANO 5,2 kg

FZP 2000-E – 1 800 W 35 cm ANO ANO ANO ANO 5,0 kg

FZP 2005-E – 2 000 W 40 cm ANO ANO ANO ANO 5,5 kg

FZP 2020-E – 2 400 W 40 cm ANO ANO ANO ANO 5,0 kg

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

ŘETĚZOVÉ PILY 

Ře
tě

zo
vé

 p
ily

Ře
tě

zo
vé

 p
ily

Péče o keře a stromy

• dvoutaktní motor o objemu 45 cm3

• lišta Fieldmann délky 40 cm

• bezpečnostní brzda řetězu

• systém startování C.D.I.

• kalibrovaná nádoba pro správné
namíchání palivové směsi

• hmotnost 5,1 kg

Volitelné příslušenství:
• Fieldmann: lišta 40 cm a řetěz

• Oregon: lišta 40 cm a řetěz

• olej pro ztrátové mazání

• olej pro dvoutaktní motory

• pracovní rukavice

• příkon elektromotoru 1 800 W

• lišta Fieldmann o délce 35 cm

• bezpečnostní brzda řetězu

• zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti 

• vizuální kontrola stavu oleje 

• automatická olejová pumpa

• hmotnost 5,0 kg s lištou a řetězem

Volitelné příslušenství:
• náhradní lišta 35 cm

• náhradní řetěz 

• olej pro ztrátové mazání

• pracovní rukavice 

• dvoutaktní motor o objemu 52 cm3

• lišta délky 40 cm

• řetěz Fieldmann

• bezpečnostní brzda řetězu

• systém startování C.D.I.

• kalibrovaná nádoba pro správné
namíchání palivové směsi

• hmotnost 5,2 kg

Volitelné příslušenství:
• Fieldmann:  lišta 35, 40 cm a řetěz

• Oregon:  lišta 35 a 40 cm a řetěz

• olej pro ztrátové mazání

• olej pro dvoutaktní motory

• pracovní rukavice

• příkon elektromotoru 2 000 W

• lišta o délce 40 cm

• systém rychlého napínání řetězu

• bezpečnostní brzda řetězu

• pogumovaná protiskluzová rukojeť

• zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti

• automatická olejová pumpa

• hmotnost 5,5 kg s lištou a řetězem

Volitelné příslušenství:
• Fieldmann:  lišta 35 cm a řetěz

• Fieldmann:  lišta 40 cm a řetěz

• Oregon: lišta 40 cm a řetěz

• olej pro ztrátové mazání

• pracovní rukavice 

• dvoutaktní motor o objemu 50,4 cm3

• lišta Oregon délky 40 cm

• řetěz Oregon

• japonský karburátor Walbro 

• bezpečnostní brzda řetězu

• nastavitelné automatické mazání řetězu

• kalibrovaná nádoba pro správné
namíchání palivové směsi

• hmotnost 5,75 kg

Volitelné příslušenství:
• Fieldmann:  lišta 40 cm a řetěz

• Oregon:  lišta 40 cm a řetěz

• olej pro ztrátové mazání

• olej pro dvoutaktní motory

• pracovní rukavice

• příkon elektromotoru 2 400 W

• lišta a řetěz Oregon o délce 40 cm

• výborné vyvážení díky unikátní konstrukci 

• systém rychlého napínání řetězu

• bezpečnostní brzda řetězu

• pogumovaná protiskluzová rukojeť

• zubová opěrka pro zvýšení bezpečnosti

• automatická olejová pumpa

• hmotnost 5,0 kg s lištou a řetězem

Volitelné příslušenství:
• Fieldmann:  lišta 35 a 40 cm a řetěz

• Oregon: lišta 40 cm a řetěz

• olej pro ztrátové mazání

• pracovní rukavice 

DMOC: 2 790 Kč

DMOC 2 199 Kč

DMOC: 3 490 Kč

DMOC: 2 599 Kč

DMOC: 4 590 Kč

DMOC: 2 990 Kč

Benzínová řetězová pila
FZP 4216-B

Elektrická řetězová pila
FZP 2000-E

Benzínová řetězová pila
FZP 5216-B

Elektrická řetězová pila
FZP 2005-E

Benzínová řetězová pila
FZP 5016-B

Elektrická řetězová pila
FZP 2020-E

Pro mazání řetězů pil 

i přípravu palivové 

směsi doporučujeme 

oleje MOL.

Pro mazání řetězů pil 

i přípravu palivové 

směsi doporučujeme 

oleje MOL.

Všichni, kdo se chystají pustit do důkladnějšího prořezávání či 
kácení menších stromů na zahradě i v lese, případně potřebují 
připravit palivové dřevo na zimu, mohou u značky FIELDMANN 
vybírat hned z několika modelů elektrických i benzínových 
řetězových pil. Pily FIELDMANN patří do kategorie hobby, jejich 
lišty s délkou 35, resp. 40 cm, jsou ideální pro běžné prořezávání 
okolo domu, přípravu dřeva na otop a kácení menších stromů. 
Práce s kratšími lištami není zbytečně namáhavá a běžnému 
využití zcela vyhovuje.

Naprostou samozřejmostí pil FIELDMANN jsou integrované 
bezpečnostní prvky, jako například řetězová brzda pro okamžité 
zastavení řetězu, pevná zubová opěrka, protiskluzová úprava 
horního madla, u elektrických pil pak bezpečnostní spojka 
řetězu, která po uvolnění spínače okamžitě zastaví řetěz.

Benzínový pohon s sebou přináší vyšší výkon pily a možnost 
použití na zahradě i v lese, bez omezení elektrickým kabelem. 
Předností motorů s objemem 45–52 cm3 je dostatečně velký 
výkon, ale zároveň celková lehkost a snadná manipulace 
s pilou jako celkem. U benzínových pil musíte počítat 
s náročnější údržbou a obsluhou, jako je míchání paliva či 
dodržení správného postupu při startování.

Pily s elektromotorem mají o něco nižší výkon i limity 
v podobě podmínky dostupnosti elektrické zásuvky. Hodí se 
tak ideálně třeba na řezání dřeva v kůlně, kde je elektřina 
v dosahu. Odměnou za volbu elektrické pily vám bude 
tišší chod, absence spalin, nižší hmotnost a méně náročná 
údržba.

Bezpečnostní brzda
Standardním vybavením 
všech řetězových pil 
Fieldmann jsou bezpečnostní 
prvky, jako je protiskluzová 
rukojeť, bezpečnostní brzda 
či spojka.

Příslušenství
Benzínové i elektrické 
řetězové pily je možné 
kombinovat s různými typy 
lišt rozmanitých délek. 
Totéž platí také pro řetězy.

Napínání řetězu
Vybrané elektrické pily 
Fieldmann jsou vybaveny 
systémem, který umožňuje 
manipulaci s řetězem 
a lištou pily bez použití 
nářadí.

Systém zapalování 
C.D.I.
Tento systém výrazně usnad-
ňuje start nezahřáté pily. 
Jeho výhody doceníte 
zvláště v zimním období.
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Krok 1

Krok 2

NovinkaNovinka

Model Typ motoru Příkon Výkon Délka lišty Maximální 
průměr střihu

Bezpečnostní 
systém snímačů

Bezpečnostní 
brzda Hmotnost

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

FZN 2001-E elektromotor 500 W – 46 cm 16 mm ANO ANO 2,75 kg

FZN 2002-E elektromotor 550 W – 51 cm 16 mm ANO ANO 3,4 kg

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

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

NŮŽKY 
NA ŽIVÝ PLOT

N
ůž

ky
 n

a
 ž

iv
ý 

p
lo

t N
ůžky na

 živý p
lo

t
Péče o keře a stromy

DMOC: 999 Kč DMOC: 1 199 Kč DMOC: 1 890 Kč DMOC: 4 499 Kč

Elektrické nůžky 
na živý plot
FZN 2000-E

Elektrické nůžky 
na živý plot
FZN 2001-E

Elektrické nůžky 
na živý plot
FZN 2002-E

Benzínové nůžky 
na živý plot
FZN 4006-B

• základní model 
o příkonu 520 W

• délka lišty 40 cm

• bezpečnostní obouruční 
spínač motoru

• bezpečnostní brzda

• úprava větví do průměru 
16 mm

• ochranný kryt lišty 

• hmotnost 2,25 kg

• příkon elektromotoru 500 W

• délka lišty 46 cm

• bezpečnostní obouruční 
spínač motoru

• bezpečnostní brzda

• ochranný kryt lišty

• úprava větví do průměru 
16 mm

• hmotnost 2,75 kg

• nůžky s možností nastavení 
polohy rukojeti

• 8 pozic nastavení úhlu střihu

• 3 horizontální pozice 
nastavení madla

• příkon 550 W

• délka lišty 51 cm

• úprava větví do průměru 
16 mm

• bezpečnostní brzda

• hmotnost 3,4 kg

• dvoutaktní motor o objemu 
26 cm3

• délka lišty 51 cm

• maximální průměr střihu 
24 mm

• nastavitelná rukojeť pro 
vertikální střih

• systém bezpečnostních 
spínačů, ochranný přední štít

• kryt lišty pro bezpečné 
skladování 

• hmotnost 5,4 kg

Nastavení úhlu střihu
Vybrané modely umožňují 
nastavení úhlu lišty jak 
v horizontální,tak ve vertikální 
poloze. Tuto funkci využijete 
především při tvarování či 
údržbě hůře přístupných míst.

Bezpečnost
Bezpečnostní systém zdvo-
jených spínačů nedovolí 
náhodné sepnutí stroje. 
Ke spuštění dojde pouze 
při sepnutí obou spínačů 
současně.

Rozmanité využití
Nůžky lze využít k údržbě 
všech druhů keřů 
a okrasných dřevin. 
Konstrukce lišty umožňuje 
střih větví až do průměru 
16 mm.

Zajištění přívodního 
kabelu
Otvory v zadním madlu 
slouží k zajištění přívodního 
kabelu. Zajištění zabrání 
nechtěnému odpojení 
kabelu. 

Ke kvalitnímu zastřihávání a tvarování živých plotů a okrasných 
dřevin je vhodná technika nepostradatelná. Plotostřihy neboli 
nůžky na živý plot výrazně zlepší kvalitu úpravy zahrady a ušetří 
hodně času. Při výběru plotostřihu rozhoduje, zda máte na 
zahradě dlouhý a vysoký živý plot nebo třeba jen pár samostatně 
stojících keřů, které chcete tvarovat. Dále si uvědomte, zda je 
elektrická zásuvka dobře dostupná, případně zda Vám není 
proti mysli často obtěžující manipulace s delším přívodním 
kabelem. 

Nízká hmotnost, výborná ovladatelnost a tichý provoz 
jsou největší výhodou elektrických plotostřihů FIELDMANN. 
S těmito plotostřihy mohou bez větší námahy pracovat i ženy 
nebo senioři. Kratší lišty jsou ideální pro jednodušší manipulaci 
a menší ploty, delší lišty pro vzrostlejší keře a větší plochy. I když 
si i elektrické nůžky poradí i se staršími, dřevnatějšími ploty a se 
silnějšími větvičkami, musíme se smířit s nižším výkonem. Obecně 
je elektrický plotostřih vhodnější pro občasné stříhání spíše 
slabších větví z měkkého dřeva. 

Benzínové plotové nůžky jsou ideálním řešením, pokud 
potřebujete upravit živý plot, keře či ostříhat větve stromků 
i mimo dosah elektřiny. Jsou podstatně výkonnější než elektrické, 
takže s nimi zvládnete stříhat i silnější větve a větší plochy. 
Pracovní délka lišty 51 cm navíc umožňuje efektivní zástřih 
i opravdu vzrostlých živých plotů. 

Nůžky na živý plot s možností nastavení úhlu střihu 
zjednodušují úpravu i svislých ploch živých plotů či 
tvarování keřů na méně přístupných místech. Plotostřihy 
FIELDMANN jsou vybavené ochrannými prvky jako je 
přední štít proti odlétajícím větvím, bezpečnostní spínače 
nebo, u benzínového modelu, kryt lišty pro bezproblémové 
uskladnění.



2524 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

NŮŽKY 
NA VĚTVE

N
ůž

ky
 n

a
 v

ět
ve

N
ůžky na

 vě
tve

Péče o keře a stromy

DMOC: 750 Kč

DMOC: 640 Kč

DMOC: 730 Kč DMOC: 220 Kč

DMOC: 390 Kč

DMOC: 320 Kč

DMOC: 790 Kč

DMOC: 460 Kč DMOC: 190 Kč

DMOC: 790 Kč

Pákové nůžky 
na větve
FZNR 1022

Pákové nůžky 
na větve
FZNR 1010

Pákové nůžky 
na živý plot
FZNR 1021

Nůžky na keře
FZNR 1001

Pákové nůžky 
na živý plot
FZNR 1011

Nůžky na keře
FZNR 1004

Pákové nůžky 
na větve
FZNR 1013

Sada zahradního
nářadí 

FZNR 1101

Ruční nůžky na trávu 
FZNR 1201

Pákové nůžky 
na větve
FZNR 1020

• teleskopické nůžky

• délka nůžek 680 – 920 mm

• hmotnost nůžek 1 980 g

• střih větví do 50 mm

• ocelové rukojeti

• pogumovaná držadla

• délka nůžek 680 mm

• hmotnost nůžek 860 g

• střih větví do 30 mm

• hliníkové rukojeti

• pogumovaná držadla

• teleskopické nůžky

• délka nůžek 620 – 820 mm

• hmotnost nůžek 1 100 g

• střih větví do 5 mm

• hliníkové rukojeti

• pogumovaná držadla

• délka 185 mm

• maximální tloušťka 
mokré větve: 8 mm

• nerezová ocel

• délka nůžek 580 mm

• hmotnost nůžek 780 g

• střih větví do 5 mm

• hliníkové rukojeti

• pogumovaná držadla

• délka 200 mm

• maximální tloušťka 
mokré větve: 15 mm

• nerezová ocel SK5

• hliníkové rukojeti

• teleskopické jednočepelové 
nůžky

• délka nůžek 
680 – 920 mm

• hmotnost nůžek 1 980 g

• střih větví do 50 mm

• ocelové rukojeti

• pogumovaná držadla

• plast se silnými polyamidovými 
vlákny

• vysoká tepelná odolnost

• vysoká pevnost

• délka: 330 mm

• otočná čepel o 90 stupňů

• protiskluzová rukojeť

• nerezová ocel

• teleskopické nůžky

• délka nůžek 
700 – 1 020 mm

• hmotnost nůžek 1 610 g

• střih větví do 30 mm

• hliníkové rukojeti

• pogumovaná držadla

Hliníkové rukojeti
Rukojeti z hliníkové slitiny 
jsou lehké a zároveň 
pevné.

Teleskopický systém
Teleskopický systém 
umožňuje nastavení nůžek 
až do pěti různých délek 
rukojetí.

Čepele z nerezové 
slitiny SK5
Čepele se pyšní svou 
vysokou ostrostí 
a pohodlným střihem 
větví až do průměru 15 mm.

Pákový systém
Pákový systém usnadní 
střihání i silnějších větví.

Péče o stromy a keře si žádá dobré nůžky. Uplatní se při údržbě 
menších živých plotů, zastřihávání stromů a na tvarování detailů 
okrasných keřů. Jsou nejjednodušším nářadím pro úpravu keřů 
a stromů, výhodou je také nízká pořizovací cena, odolnost 
a dlouhá životnost. Nůžky FIELDMANN dovolí jemnou a přesnou 
práci, ale také mají dle typu dostatečnou sílu na stříhání 
silnějších větví. Pevnou kovovou konstrukci nůžek FIELDMANN 
doplňují držadla s pogumovaným povrchem, které zajistí, že 
nůžky nebudou ani při zvýšené námaze v rukou klouzat. 

Doslova od ruky půjde práce s jednoručními nůžkami na keře 
nebo obouručními nůžkami na větve od značky FIELDMANN. 
Zatímco jednoruční typ je vhodnější na popínavé rostliny, 
výhony a slabší větvičky, asi do 15 mm, obouruční modely si 
poradí i s větvičkami do průměru 50 mm. Obouruční nůžky na 
větve a na živý plot mají delší, teleskopické rukojeti, dosáhnete 
s nimi proto dále. 

Při výběru je důležité také to, jaké větve s nůžkami budete 
stříhat. Pokud to bude mladé dřevo nebo květiny, vybírejte 
přesnější dvoučepelové modely. Jsou šetrné ke kapilárám rostlin, 
a tedy ideální na čerstvé větve. Pro střih tvrdého a suchého 
dřeva volte spíše jednočepelové nůžky. Konkrétní typ volte 
podle maximálního udávaného rozsahu tloušťky větví – průměr 
větví, které stříháte nejčastěji, by měl být zhruba uprostřed 
jejich udávaného rozsahu. Síly při práci ušetří nůžky s pákovým 
převodem, díky kterým snadno ustřihnete i silnější větve. 

Ruční pákové nůžky na živý plot jsou šetrné k okrajům listů živých 
plotů, hodí se především pro sestřižení kratších a nižších stěn, 
případně na dostříhávání plotu. Vlnitý výbrus čepelí zajistí, že 
větve nesklouzávají a dosáhnete tak požadovaného úhlu střihu.



2726 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

NŮŽKY NA TRÁVU 
A KEŘE, PROŘEZÁVAČE 
STROMŮ
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Péče o keře a stromy

Každý trávník má svá problematická místa, která s běžnou rotační 
sekačkou zkrátka neupravíte, jako jsou okraje chodníčků, místa 
v blízkosti obrubníků, zídek či pergol, ale také okolí zahradních 
grilů, úložných boxů nebo třeba dětského pískoviště. Při jejich 
úpravě oceníte akumulátorové zahradní nůžky na trávu a keře, 
které pochopitelně nejsou primárně určeny k sekání větších 
travních ploch, ale právě k doladění detailů po sekání s rotační 
sekačkou. Oba modely nůžek na trávu a keře FIELDMANN jsou 
vybaveny také lištou pro tvarování okrasných dřevin. 

Výhodou nůžek na trávu a keře s akumulátorovým pohonem je 
nízká hmotnost a samozřejmě také fakt, že oproti mechanickým 
nůžkám se opravdu nenadřete. Nůžky se proto hodí i pro 
delší úseky, kdy vás navíc neomezuje vzdálenost elektrické 
zásuvky. Kvalitní lithium-iontový akumulátor nůžek FIELDMANN 
lze snadno a kdykoliv dobíjet. Otočná hlava nabízí nastavení 
úhlu střihu pro efektivní práci ve špatně přístupných místech. 
Praktická teleskopická rukojeť s kolečky umožňuje pracovat ve 
vzpřímeném postoji bez ohýbání zad.

Obavy z lezení do výšek při prořezávání větví nebo úpravách 
větších živých plotů pomohou rozptýlit teleskopické výrobky, 
konkrétně teleskopické nůžky na plot a teleskopický prořezávač 
větví. Bezpečně s nimi upravíte stromy, resp. keře i bez žebříku. 

Nastavení úhlu střihu
I v tomto případě je možné 
nastavit úhel střižné hlavy 
pro efektivní tvarování 
a práci v nepřístupných 
místech.

Úpravy a tvarování
Při práci s nůžkami můžete 
využít dva typy lišt. Jedna 
je primárně určena pro 
zastřihávání a úpravu 
trávníku, druhá pro 
tvarování okrasných 
dřevin.

Efektivita a pohodlí
Díky možnosti nastavení 
úhlu střižné či řezací hlavy 
dosáhnete i do těžko 
přístupných míst.

Všestranné využití
Teleskopickou rukojeť 
prořezávače lze nastavit 
až do délky 2,8 m. 
S teleskopickými plotovými 
nůžkami dosáhnete 
až do výšky 2,5 m.

• baterie Li-Ion 
3,6 V / 1 300 mAh

• doba chodu cca 30 min

• doba nabíjení 4 hod 

• 2 lišty – snadná výměna

• lišta na keře 100 mm

• lišta na trávu 70 mm

• bezpečnostní spínač

• indikátor stavu nabití 
baterie

• hmotnost 0,60 kg

• ideální nástroj pro údržbu 
okrajů trávníků a tvarová-
ní okrasných dřevin

• vyměnitelná Li-lon bate-
rie 3,6 V / 1 500 mAh

• otočná hlava se 
4 pozicemi

• lišta na zastřihávání trávy 
o šíři 80 mm

• lišta na úpravu okrasných 
dřevin o délce 110 mm

• indikátor stavu baterie

• hmotnost 0,60 kg

• baterie Li-Ion 
7,2 V / 1 500 mAh

• doba chodu cca 30 min

• doba nabíjení 3-5 hod

• délka lišty na keře 170 mm

• šířka lišty na trávu 90 mm

• hmotnost 0,7 kg

Volitelné příslušenství:
• násada FZN 9101

• příkon elektromotoru 
450 W 

• délka střižné lišty 46 cm

• maximální průměr střihu 
16 mm

• nastavení úhlu žací hlavy 
8 pozic

• nastavení teleskopické 
rukojeti v rozmezí 
1,9 – 2,5 m

• ramenní popruh součástí 
balení

• hmotnost 3,85 kg

• příkon elektromotoru 
600 W

• lišta a řetěz Oregon

• délka lišty 25 cm

• možnost nastavení úhlu 
řezné hlavy 3 pozice

• nastavení teleskopické 
rukojeti v rozsahu 
2,2 – 2,9 m

• ramenní popruh součástí 
balení 

• hmotnost 3,80 kg

Volitelné příslušenství:
• řetěz Oregon

• olej pro ztrátové mazání

DMOC: 799 Kč DMOC: 899 Kč DMOC: 1 299 Kč DMOC: 2 199 Kč DMOC: 2 499 Kč

Akumulátorové nůžky 
na trávu a keře

FZN 4000-A

Akumulátorové nůžky 
na trávu a keře 
FZN 4101-A / AT

Teleskopické 
plotové nůžky

FZN 5101-A

Teleskopické 
plotové nůžky 

FZN 6005-E

Teleskopický
prořezávač větví

FZP 6005-E

lze snadno a kdykoliv dobíjet. Otočná hlava nabízí nastavení 
úhlu střihu pro efektivní práci ve špatně přístupných místech. 
Praktická teleskopická rukojeť s kolečky umožňuje pracovat ve 

Obavy z lezení do výšek při prořezávání větví nebo úpravách 
větších živých plotů pomohou rozptýlit teleskopické výrobky, 
konkrétně teleskopické nůžky na plot a teleskopický prořezávač 
větví. Bezpečně s nimi upravíte stromy, resp. keře i bez žebříku. 

Nastavení úhlu střihu

konkrétně teleskopické nůžky na plot a teleskopický prořezávač 
větví. Bezpečně s nimi upravíte stromy, resp. keře i bez žebříku. 

Jejich výsuvné rukojeti s dosahem 1,9 až 2,5 m, resp. 2,2 až 
2,8 m u prořezávače, vám umožní stát nohama pevně na 
zemi. Díky možnosti nastavení úhlu žací, resp. řezné hlavy 
u prořezávače, do několika pozic se snadno dostanete 
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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Model Příkon Systém drcení Maximální průměr 
drceného materiálu

Funkce 
samovtahování Kolečka Objem boxu Hmotnost

FZD 4005-E 2 500 W dva nože 40 mm NE ANO 50 l 10,3 kg

FZD 4020-E 2 500 W dva nože 40 mm NE ANO 50 l 14,1 kg

FZD 5015-E 2 800 W ozubený válec 44 mm ANO ANO 60 l 19,4 kg

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

DRTIČE 
A ŠTĚPKOVAČE

D
rti

č
e

 a
 š

tě
p

ko
va

č
e D

rtič
e

 a
 ště

p
ko

va
č

e
Úklid a údržba zahrady

• příkon elektromotoru 2 500 W

• nožový systém drcení – 2 nože

• vstupní otvor umožňuje drcení větví 
do průměru 4 cm

• ochrana proti přetížení

• ocelový rám zvyšuje stabilitu drtiče 
při práci

• kolečka umožnují snadnou manipulaci

• součástí vak na drcený odpad

• hmotnost 10,3 kg

• příkon elektromotoru 2 500 W

• nožový systém drcení – 2 nože

• drcení odpadu až do průměru 4 cm

• ochrana proti přetížení 

• pevná ocelová konstrukce 
s kolečky pro snadnou manipulaci

• box o objemu 50 l s bezpečnostní 
pojistkou pro snadnou manipulaci 
s rozdrceným materiálem 

• hmotnost 14,1 kg

• příkon elektromotoru 2 800 W

• drcení pomocí ozubeného válce 

• box na drť o objemu 60 l

• drcení zahradního odpadu 
do průměru 4,4 cm

• ochrana proti přetížení a zpětný chod 

• robustní ocelová konstrukce s kolečky 
usnadňujícími manipulaci

• hmotnost 19,4 kg

DMOC: 3 199 Kč DMOC: 4 199 Kč DMOC: 6 999 Kč

Elektrický drtič
FZD 4005-E

Elektrický drtič
FZD 4020-E

Elektrický štěpkovač
FZD 5015-E

Po prořezání stromů či keřů nebo podzimním úklidu zahrady 
je třeba vymyslet, kam s hromadami větví a odřezků ze 
živého plotu či keřů, když je jejich pálení ve většině obcí u nás 
zakázáno. Ekologickým řešením jsou drtiče a štěpkovače, které 
umožní využít zahradní odpad k mulčování, kompostování nebo 
jej dokonce ztopit. I když jsou si na první pohled štěpkovače 
a drtiče podobné, najdete rozdíly nejen uvnitř, ale i ve způsobu 
zpracování zahradního odpadu. 

Elektrické drtiče pracují na bázi disku se dvěma až třemi noži, 
které odpad rozdrtí na malé kousky. Ty jsou zachycovány 
do plastového boxu či látkového pytle. Vzniklou drť lze buď 
kompostovat, nebo ji využít jako náhradu mulčovací kůry na 
záhonech, kde chceme zamezit růstu plevele.

Ve štěpkovači je dřevo zpracováno pomocí pomalu se 
otáčejícího ozubeného válce, který na jedné straně přitlačí 
větve ke stěně a tím je v pravidelných intervalech odštípne. 
Tento řezný systém zvládne i silnější, uschlé a tvrdší větve. Vzniklá 
štěpka je větší a po vyschnutí se hodí na podpal kamen či kotlů. 
Štěpkovače jsou standardně vybaveny ochranou proti přetížení 
a zpětným chodem, aby v případě zaseknutí větve došlo 
k jejímu uvolnění.

Široké vstupní otvory
Zahradní drtiče Fieldmann si 
poradí s větvemi až do 
průměru 45 mm.

Dvounožový systém
Zajišťuje dokonalé rozdrcení 
odpadu, který není nutné 
pouze kompostovat. Lze ho 
využít i jako mulč zabraňující 
růstu plevelů.

Práce bez úklidu
Součástí drtiče je 
i objemný box, případně 
pytel, do kterého se drť 
zachycuje.

Systém řezného válce
Materiál je drcen pomocí 
pomalu se otáčejícího 
řezného válce. Vznikající 
štěpka je větší a po vyschnutí 
je možné ji i ztopit.
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Model Příkon Ocelový 
drtič

Výsuvné 
hrabičky

Teleskopická 
hubice

Funkce 
3v1

Plynulá 
regulace

Rychlost proudění 
vzduchu Výkon sání Opěrná 

kolečka
Objem 
vaku Hmotnost

FZF 4010-E 2 600 W NE NE NE ANO ANO 250 km/hod. 10,7 m3/min ANO 45 l 3,5 kg

FZF 4030-E 3 000 W ANO NE NE ANO ANO 270 km/hod. 11 m3/min ANO 45 l 2,8 kg

FZF 4050-E 3000 W ANO ANO ANO ANO ANO 300 km/hod. 16 m3/min ANO 45 l 3,7 kg

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

ZAHRADNÍ 
VYSAVAČE A FUKARY
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Úklid a údržba zahrady

• zahradní vysavač s možností plynulé
regulace výkonu

• příkon elektromotoru 2 600 W

• 3 funkce – foukání, vysávání, drcení

• rychlost proudění vzduchu až 250 km/h

• výkon sání až 10,7 m3/min.

• poměr drcení odpadu 10:1

• objem sběrného vaku 45 l

• vodicí kolečko

• ramenní popruh součástí dodávky

• hmotnost 3,5 kg

• zahradní vysavač s možností plynulé 
regulace výkonu

• příkon elektromotoru 3 000 W

• so�  start – plynulý rozběh motoru

• 3 funkce – foukání, vysávání, drcení

• rychlost proudění vzduchu 100 až 270 km/h

• výkon sání až 11 m3/min.

• poměr drcení odpadu 10:1

• objem sběrného vaku 45 l

• vodicí kolečko

• ramenní popruh součástí dodávky

• hmotnost 2,8 kg

• ocelový drtič

• zahradní vysavač s možností plynulé 
regulace výkonu

• příkon elektromotoru 3 000 W

• so�  start – plynulý rozběh motoru

• 3 funkce – foukání, vysávání, drcení

• rychlost proudění vzduchu 100 až 300 km/h

• výkon sání až 13 m3/min.

• poměr drcení odpadu 15:1

• objem sběrného vaku 45 l

• vodicí kolečko

• ramenní popruh součástí dodávky

• hmotnost 3,7 kg

• ocelový drtič

• výsuvné hrabičky a teleskopická hubice

• snadný přístup do pracovního prostoru

DMOC: 1 390 Kč DMOC: 1 899 Kč DMOC: 2 199 Kč

Elektrický zahradní vysavač 
FZF 4010-E

Elektrický zahradní vysavač
FZF 4030-E

Elektrický zahradní vysavač
FZF 4050-E

Elektrické vysavače a fukary zpříjemní a usnadní podzimní úklid 
spadaného listí – během chviličky jej odfouknou tam, kam je 
potřeba, nebo vysají. Uplatní se ale i při dalších činnostech: 
Třeba když chcete vysát z chodníku kolem domu zbytky trávy 
po sečení nebo když v zimě z téhož chodníku potřebujete 
odklidit čerstvě napadaný sníh.

Zahradní vysavače a fukary FIELDMANN tak mají hned 3 funkce: 
Kromě vysávání se sacím výkonem až 13 m3/min a foukání 
rychlostí vzduchu až 300 km/h navíc nasátý odpad rozdrtí. Díky 
drtiči se objem listí desetinásobně zmenší, takže trvá déle, než 
se zaplní objemný sběrný vak vysavače. Drť se navíc následně 
rychleji rozkládá v kompostéru. 

Nové modely vybavené ocelovými drtiči výrazně zvyšují 
efektivitu přístroje. I tužší odolné stonky listů, například 
z ořešáku, jsou ocelovým drtičem snadno zpracovány, vysavač 
se neucpává. Ocelový drtič kromě toho zabraňuje ucpání či 
poškození vysavače v případě nechtěného nasání nežádoucích 
předmětů jako jsou klacíky, štěpka nebo mulčovací kůra. Aby 
při nasání tvrdších předmětů nedocházelo k protržení sběrného 
vaku, je tkanina vaků u těchto modelů zesílena. 

Pracovní režimy
Vysavač umožňuje listí 
či jiné nečistoty vysávat 
či nafoukat na hromadu.
V režimu vysávání je 
navíc odpad minimalizován 
drcením.

Páka přepínání chodu
Jedním pohybem páky 
změníte režim z vysávání 
na foukání a naopak. 
Při změně není nutné měnit 
hubici vysavače.

Ocelový drtič
Drtič zajišťuje dokonalé 
drcení nasávaného listí, díky 
tomu snižuje objem materiálu 
a zvyšuje rychlost rozkladu 
v kompostu.

Plynulá regulace 
výkonu
Plynulou regulaci výkonu 
využijete zejména při úklidu míst, 
která jsou pokryta mulčovací 
kůrou nebo kačírkem. Výkon 
jednoduše nastavíte tak, abyste 
vysáli či odfoukli pouze spadané 
listí. 
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Model Příkon Maximální
průtok

Maximální 
výtlak

Maximální 
hloubka ponoru

Maximální
 teplota media

Maximální velikost 
pevných příměsí

Délka přívodního 
kabelu

Objem 
nádrže

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

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

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

FVC 4002-EK 900 W 14 500 l/hod. 10 m 8 m 35 °C 25 mm 10 m –

FVC 3002-ED 250 W 2 000 l/hod. 9 m 8 m 35 °C 3 mm 10 m –

FVC 5010-EK 750 W 13 000 l/hod. 9 m 7 m 35 °C 16 mm 10 m –

FVC 8010-EC 600 W 2 800 l/hod. 35 m 7 m 35 °C – 1,2 m –

FVC 8020-EC 800 W 3 200 l/hod. 40 m 8 m 35 °C – 1,2 m –

FVC 8510-EC 800 W 3 200 l/hod. 40 m 8 m 35°C – 1,5 m 20 l

FVC 8550-EC 1 000 W 3 500 l/hod. 44 m 8 m 35°C – 1,2 m 25 l

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

ZAHRADNÍ VODÁRNY, PONORNÁ ČERPADLA, 
ČERPADLA NA VODU
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Čerpadla na vodu

• plovákové čerpadlo 
o příkonu 250 W

• maximální výtlak 6 m
• maximální hloubka 

ponoření 5 m
• maximální dopravované 

množství vody 5 000 l/h
• maximální velikost 

pevných příměsí 5 mm
• možnost připojení 

1' nebo 2' hadice

• zahradní vodárna 
s příkonem 800 W

• maximální výtlak 40 m
• maximální dopravované 

množství 3 200 l/h
• maximální tlak 3,0 bar
• maximální hloubka čer-

pání 8 m
• objem nádrže 20 l
• možnost připojení FVC 

9010

• ponorné čerpadlo 
s integrovaným plovákem

• automatický provoz 
v malých prostorách

• zbytková hladina v auto-
matickém provozu 5 cm

• zbytková hladina v ma-
nuálním provozu 1 mm

• maximální velikost 
pevných příměsí 16 mm

• možnost připojení 
1‘ nebo 2‘ hadice

• univerzální čerpadlo 
s příkonem 400 W

• maximální výtlak 5 m
• maximální hloubka 

ponoření 5 m
• maximální dopravované 

množství vody 7 500 l/h
• maximální velikost 

pevných příměsí 35 mm
• možnost připojení 

1' nebo 2' hadice

• zahradní vodárna 
s příkonem 1 000 W

• maximální výtlak 44 m
• maximální dopravované 

množství 3 500 l/h
• maximální tlak 3,0 bar
• maximální hloubka čer-

pání 8 m
• objem nádrže 25 l
• možnost připojení FVC 

9010

• příkon 250 W
• maximální průtok 2 000 l/h
• maximální hloubka 

ponoru 8 m
• maximální výtlak 9 m
• maximální velikost 

pevných příměsí 3 mm
• délka přívodního 

kabelu 10 m
• plovákový spínač

• výkonné kalové čerpadlo 
s příkonem 750 W

• maximální výtlak 8 m 
• maximální hloubka 

ponoru 8 m
• maximální dopravované 

množství vody 12 000 l/h
• maximální velikost 

pevných příměsí 35 mm
• možnost připojení 

1' nebo 2' hadice

• výkonné čerpadlo 
s příkonem 600 W

• maximální výtlak 35 m
• maximální hloubka 

čerpání 7 m
• maximální dopravované 

množství vody 2 800 l/h
• délka přívodního 

kabelu 1,2 m
• možnost připojení 

FVC 9010

• ponorné kalové čerpadlo
s odolným nerezovým tělem

• příkon elektromotoru 900 W
• maximální výtlak 10 m 
• maximální ponor 8 m
• maximální dopravované 

množství vody 14 500 l/h
• maximální velikost 

pevných příměsí 25 mm
• možnost připojení 

1' nebo 2' hadice
• vnitřní průměr 12,5 mm
• vnější průměr 18 mm 

• výkonné čerpadlo 
s příkonem 800 W

• maximální výtlak 40 m
• maximální hloubka 

čerpání 8 m
• maximální dopravované 

množství vody 3 200 l/h
• délka přívodního 

kabelu 1,2 m
• možnost připojení 

FVC 9010

DMOC: 949 Kč

DMOC: 3 299 Kč

DMOC: 2 299 Kč

DMOC: 999 Kč

DMOC: 3 999 Kč

DMOC: 1 299 Kč

DMOC: 1 299 Kč

DMOC: 1 599 Kč

DMOC: 1 649 Kč

DMOC: 1 899 Kč

Čerpadlo
na čistou vodu

FVC 2001-EC

Zahradní vodárna
FVC 8510-EC

Čerpadlo
na kalovou vodu 

FVC 5010-EK

Čerpadlo
na kalovou vodu

FVC 2003-EK

Zahradní vodárna
FVC 8550-EC

Čerpadlo
do sudu

FVC 3002- ED

Čerpadlo
na kalovou vodu

FVC 4001-EK

Zahradní 
čerpadlo 

FVC 8010-EC

Čerpadlo
na kalovou vodu

FVC 4002- EK

Zahradní 
čerpadlo 

FVC 8020-EC

Nabídka čerpadel značky FIELDMANN pokrývá celou řadu 
požadavků na čerpání vody: od zásobování domácností 
pitnou vodou, přes zavlažování, až po odčerpání kalové vody 
ze zatopeného sklepa nebo jímky. Čerpadlo výborně poslouží 
také při odčerpávání vody z bazénu, neobejdete se bez něj 
při údržbě zahradního jezírka. FIELDMANN má svém sortimentu 
elektrická čerpadla na čistou vodu i ta kalová, ale třeba 
také praktickou specialitu, jakou je čerpadlo do sudu. Letošní 
novinkou jsou zahradní vodárny, určené pro čerpání čisté, ale 
užitkové vody ze studní, nádrží apod.

Sací hadice na vodu
Sací hadice o délce 7 m 
určená i pro FVC 8510 
a FVC 8550.

Integrovaný plovák
Plovák je umístěn uvnitř těla 
čerpadla. Tato konstrukce 
umožňuje čerpadlu praco-
vat v automatickém režimu 
v minimálních prostorách 
a navíc zanechaná zbyt-
ková hladina představuje 
pouhých 5 cm.
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Model Příkon Výkon Pracovní 
záběr Počet nožů Průměr nožů Sklopné 

madlo
Opěrná 
kolečka Hmotnost

FZK 2002-E 750 W – 32 cm 4 20 cm ANO NE 8 kg

FZK 2005-E 1 400 W – 40 cm 6 21 cm ANO ANO 11 kg

FZK 6010-B – 139 cm3/2,5kW 36 cm 4 26 cm NE ANO 31 kg

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.
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Kultivátory

• příkon elektromotoru 750 W

• pracovní záběr 32 cm

• hliníková převodová skříň

• ocelové převody

• 4 ocelové nože

• průměr nože 20 cm 

• sklopné madlo 

• hmotnost 8 kg

• motor OHV, 54 cm3

• maximální výkon 1 000 W 

• stálý výkon 900 W

• invertorová technologie regulace 
el. výstupu 

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

• objem nádrže 3 l

• provozní doba na nádrž až 8,5 h 

• hmotnost 14 kg

• příkon elektromotoru 1 400 W

• pracovní záběr 40 cm

• hliníková převodová skříň

• ocelové převody

• 6 ocelových nožů 

• průměr nože 21 cm 

• sklopné madlo 

• podpůrná transportní kolečka

• hmotnost 11 kg

• motor OHV, 80 cm3

• maximální výkon 2 000 W 

• stálý výkon 1 600 W

• invertorová technologie regulace 
el. výstupu 

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

• objem nádrže 4,5 l 

• provozní doba na nádrž až 6 h 

• hmotnost 21 kg

• čtyřdobý benzínový motor OHV 139 cm3

• pracovní záběr 36 cm

• 4 kultivační nože o průměru 26 cm

• opěrný trn pro snadný rozjezd

• sklopné kolečko pro snadnou manipulaci

• hmotnost 31 kg

DMOC 2 999 Kč

DMOC: 11 990 Kč

DMOC: 4 199 Kč

DMOC: 16 990 Kč

DMOC: 8 990 Kč

Elektrický kultivátor
FZK 2002-E

Benzínový generátor 
FZI 4010-Bi

Elektrický kultivátor
FZK 2005-E

Benzínový generátor 
FZI 4020-Bi

Benzínový kultivátor 
FZK 6010-B

Příprava optimálních podmínek pro růst a vývoj plodin je cílem každého pěstitele. Zrýt půdu bez velké fyzické 
námahy nebo do ní zapracovat hnojivo či rašelinu umí kultivátor. Tento „kypřič půdy“ rozmělňuje vrchní 
vrstvu půdy rotujícími noži, čímž vlastně zeminu provzdušní a připraví na sadbu nebo setbu. Rotující nože pro-
nikající do půdy navíc vytáhnou na povrch plevel, takže jej stačí shrnout hráběmi. Elektrické i benzínové 
kultivátory FIELDMANN si díky ocelovým nožům poradí nejen se zeminou, ale i s drny nebo s hroudami. Oce-
lový kryt kultivačních nožů chrání obsluhu před odlétající zeminou. Ocení jej velmi i majitelé pozemků s kame-
nitou půdou, kdy kryt zabraňuje nebezpečnému odlétávání kamenů způsobujících zranění nebo poškození 
jednotky elektromotoru.

GENERÁTORY

Sledovat oblíbený seriál, vysušit si vlasy fénem či použít elektrickou 
vrtačku, a to i na lodi nebo na chatě, kam nevedou elektrické 
dráty? Nebo vedou, ale po bouřce elektřina nefunguje? Jsou 
zkrátka situace, kdy přenosný generátor elektrického napětí 
přijde vhod. Majitelům karavanů a lodí, táborníkům, ale 
i zahrádkářům a chatařům jsou určeny generátory FIELDMANN, 
které dodávají natolik stabilní napětí, že umožňují i připojení 
citlivé elektroniky, jako je PC nebo televizor, a kromě toho 
vynikají tichým provozem. Nízká spotřeba a objemné nádrže 
umožňují provoz generátoru až 6, resp. až 8,5 hodiny. Modely 
s trojicí výstupů (1x ~230 V/50 Hz, 1x 12 V, 1x USB) představují 
kompaktní, lehké a stabilní generátory s optimálním poměrem 
ceny a výkonu.
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Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Příslušenství

• zesílená výstelka dlaně za účelem tlumení 
vibrací

• spodní dlaňová část vyrobena ze 
syntetické kůže

• horní část vyrobena z pružné a prodyšné 
syntetické tkaniny

• zajišťovací pásek na zápěstí zabraňuje 
sklouznutí

• velikost 10"(XL) / 11"(XXL) 

• praktický vozík s využitím na každé 
zahradě či v okolí domu

• stabilní konstrukce a snadná manipulace

• vyměnitelný plastový vak o objemu 80 l

• nosnost vozíku 25 kg

• certi kované ochranné rukavice

• dlaňová část z jemné kozinky

• prstová část z jemné kozinky 

• vrchní část elastická syntetická tkanina

• pásek na suchý zip k uchycení na zápěstí 

• velikost 10“(XL)

• tloušťka oceli 1,5 mm

• ocelová rukojeť

• rozložený rozměr 57 cm

• složený rozměr 23,5 cm

• max. doporučená váha 23 kg

• hmotnost 0,99 kg

• šíře lopaty 15 cm

• součást balení: přenosná taška 

• vysoce kvalitní syntetická kůže

• jemné a přitom odolné

• velikost 9“ (L)

• rozložený rozměr 82 cm

• složený rozměr 66 cm

• hliníková lopata s eloxovaným povrchem 
o rozměru 22 x 28 cm

• ergonomické držadlo pro snazší 
manipulaci

• maximální doporučená váha 15 kg

• bezpečnostní zámky proti samovolnému 
složení

• hmotnost 0,6 kg 

DMOC: 299 Kč

DMOC 790 Kč

DMOC 129 Kč

DMOC: 299 Kč

DMOC 199 Kč

DMOC 499 Kč

Pracovní rukavice 
FZO 6010/FZO 6011

Zahradní vozík
FZO 4001-E

Pracovní rukavice 
FZO 5010

Ocelová skládací lopatka
FPL 4001

Dámské zahradní rukavice
FZO 2109

Hliníková skládací lopatka
FPL 4002

• olej určený k míchání palivové 
směsi pro dvoutaktní motory

• zajišťuje čistotu motoru
a snižuje tak jeho opotřebení

• zabraňuje poškození svíček

• vhodný pro zahradní techniku

• objem balení 0,6 l

• určený pro mazání 4taktních 
benzínových motorů

• zachovává si výborné vlastnosti 
i při nízkých teplotách

• vhodný pro celoroční použití

• viskozitní třída SAE 10W – 30

• vhodný pro zahradní techniku

• objem balení 0,6 l

• obsah nádoby 1,6 litru

• 2x PVC hadička

– průměr 8 mm a délka 1 m

– průměr 10 mm a délka 1,3 m

• trychtýř

• použitelné také pro všechny 
typy paliv

• obsah nádoby 2 litry

• kovová tryska s regulací 
rozstřiku

• přetlakový ventil

• spínač s možností zajištění po 
spuštění

• olej pro mazání 4taktních 
benzínových motorů

• vysoká termo-oxidační 
stabilita

• viskozitní třída SAE 15W – 40

• vhodný pro zahradní techniku 

• objem balení 1,0 l 

• olej určený pro mazání řetězů 
řetězových pil

• vhodný pro celoroční použití 
v benzínových i elektrických 
pilách

• snižuje teplotu tření a zmírňuje 
opotřebení řetězu a lišty

• integrovaná nálevka pro 
pohodlné nalévání

• objem balení 0,6 l

DMOC: 99 Kč DMOC: 99 Kč

DMOC: 330 Kč DMOC: 129 Kč

DMOC 99 Kč DMOC 99 Kč

Motorový olej
MOL Dynamic 

GARDEN 2T

Motorový olej 
MOL Dynamic 

GARDEN 4T

Odsávačka oleje 
FZR 9050

Ruční postřikovač 
FZO 8050

Motorový olej
MOL Essence

Olej na ztrátové mazání
MOL Dynamic 

FOREST
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Novinka

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.
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Zahradní nábytek

ZAHRADNÍ 
NÁBYTEK

• praktická sestava nábytku využitelná 
nejen na balkonech

• židle i stolek je možné snadno složit 
a pohodlně uskladnit

• vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie 

• odolné proti povětrnostním vlivům

• sestava obsahuje i polštářky a opěrky 
na židle

• větší a pohodlnější sestava balkonového 
nábytku

• lehce složitelný čtvercový stolek 60 x 60 cm

• 2 kusy židlí 55 x 40 x 81 cm

• určeno pro venkovní použití

• vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie

Volitelné příslušenství:
• podsedáky židlí zelené a krémové barvy

• sestava se skládá ze 4 židlí 
a skládacího stolu 

• stůl 120 x 70 x 74 cm s možností složení 

• možnost umístění slunečníku do 
připraveného otvoru 

• skládací, ergonomicky tvarované 
židle 49 x 57 x 94 cm

• nosnost židle 110 kg

• možnost dokoupení podsedáků 

• určeno pro venkovní i vnitřní použití, 
ošetřeno olejovým nátěrem

• vyrobeno z tvrdého dřeva tropické akácie 

Volitelné příslušenství:
• podsedáky židlí zelené a krémové barvy

DMOC: 2 390 Kč DMOC 2 790 Kč DMOC 6 690 Kč

Balkonový set
CAROL-T

Balkonový set
ALICE-T

Sestava zahradního nábytku
EMILY-T

BARVA 
POLŠTÁŘŮ

BARVY 
PODSEDÁKŮ

BARVY 
PODSEDÁKŮ

Pokud přemýšlíte, jak svou zahradu, terasu nebo balkon co 
nejvíc využít, pořiďte si sem kvalitní zahradní nábytek. Ten totiž 
z nevyužitého prázdného prostoru vytvoří prostor obytný, ať 
už koutek pro relaxaci nad knihou nebo kávu s kamarádkou, 
prostor pro rodinný oběd ve stínu stromů nebo grilovací párty 
s přáteli. Značka FIELDMANN nám dopřeje pohovět si jak 
v dřevěném nábytku, tak v nábytku kovovém nebo z umělého 
ratanu. Je vyráběn v garantované kvalitě a se zázemím české 
značky.

Dřevěný nábytek 
Dřevěný zahradní nábytek je klasikou, už pro svůj přírodní, 
nadčasový vzhled, pevnost a dlouhou životnost. Dřevěný 
nábytek FIELDMANN je vyroben ze dřeva tropické akácie, 
které se vyznačuje nejen vysokou tvrdostí a robustností, ale 
také vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, stárnutí 
a biologické degradaci. Díky své trvanlivosti, síle, tuhosti 
a odolnosti proti plísním a škůdcům, je dřevo akácie pro 
výrobu zahradního nábytku jako stvořené. Olivově hnědé až 
šedohnědé odstíny a zajímavá textura dávají nábytku z akácie 
mimořádný půvab a eleganci. Dřevěný nábytek FIELDMANN 
navíc disponuje odolnými pevnými mosaznými spoji, včetně 
pojistek proti samovolnému složení. Každá část dřevěného 
nábytku je už z výroby napuštěna olejem, další údržba je proto 
velmi nenáročná: Pro ošetření a dlouhodobě krásný vzhled stačí 
natřít nábytek jednou ročně speciálním olejem.

Péče a údržba zahradního nábytku
Nejcennější vlastností tuhého dřeva tropické akácie je 
odolnost vůči dešti, sněhu, mrazu, slunci či plísním, a tím 
pádem podstatně jednodušší údržba. I přesto dřevěný 
nábytek doporučujeme na zimu uklidit, případně zakrýt 
vhodným obalem.

K vyčištění zahradního nábytku ze dřeva postačí použít 
kartáč, houbičku nebo smetáček a mýdlovou vodu. 
Poté jednoduše nábytek osprchujte zahradní hadicí. Při 
větším znečištění je třeba zvolit speciální přípravky na 
dřevo. Řasy, plísně a mech odstraníte jemným smirkovým 
papírem. Přírodní vzhled a pevnější strukturu dřevo získá 
díky ochrannému nátěru přírodním olejem. Olej vzhled 
dřeva oživí, ale také ho chrání proti UV záření a vlivu 
počasí, a především prodlouží jeho životnost. Povrch 
navíc lépe vzdoruje i plísním a houbám. Dřevěný nábytek 
doporučujeme natřít alespoň jednou ročně. Minimální 
nároky na údržbu při vysoké odolnosti vůči jakémukoliv 
počasí činí populárním také kovový nábytek a nábytek 
z umělého ratanu. 

Kovový nábytek
Kovový zahradní nábytek patří, stejně jako nábytek 
z umělého ratanu, k nejodolnějším typům, které na trhu 
seženete. Nevadí mu déšť ani prudké slunce a díky tomu 
jej nemusíte schovávat. Navíc je zcela bezúdržbový. 
Vysokou nosnost a stabilitu zajišťuje síla nosných ocelovo-
hliníkových pro lů, ze kterých je nábytek FIELDMANN 
vyráběn. Přitom však má nízkou hmotnost a umožňuje 
tak snadnou manipulaci. Výplň křesel tvoří odolná 
a pružná syntetická tkanina, která se ani na přímém 
sluníčku nerozpálí a je rovněž bezúdržbová, navíc nábytek 
odlehčuje, což oceníte právě při přenášení.

Zahradní nábytek FIELDMANN lze dovybavit ještě 
speciálními potahy v mnoha barevných provedených, 
které jsou vyrobeny tak, aby odpovídaly rozměrům 
a tvaru lehátek a křesel. Pevný 100% polyester (180 g/m2), 
ze kterého se potahy šijí, je opatřen voděodolnou 
impregnací pro případ, že potahy zapomenete schovat 
před deštěm. Kapky se tak po povrchu jednoduše 
skutálejí. Tloušťka potahů FIELDMANN je minimálně 5 cm 
pro opravdu měkké posezení.

• servírovací stolek

• luxusní servírovací stolek z akácie 

• rozměry 80 x 50 x 86 cm

• dvě odnímatelná patra

• patra lze použít i jako samostatné podnosy

• kolečka pro snadnou manipulaci 

• stolek je ošetřen olejovým nátěrem 

• vhodný i pro venkovní použití

DMOC: 2 199 Kč

Servírovací stolek
FDZN 4050-T

CAROL

ALICE

EMILY

a pružná syntetická tkanina, která se ani na přímém 
sluníčku nerozpálí a je rovněž bezúdržbová, navíc nábytek 
odlehčuje, což oceníte právě při přenášení.

Zahradní nábytek FIELDMANN lze dovybavit ještě 
speciálními potahy v mnoha barevných provedených, 
které jsou vyrobeny tak, aby odpovídaly rozměrům 
a tvaru lehátek a křesel. Pevný 100% polyester (180 g/m
ze kterého se potahy šijí, je opatřen voděodolnou 
impregnací pro případ, že potahy zapomenete schovat 
před deštěm. Kapky se tak po povrchu jednoduše 
skutálejí. Tloušťka potahů FIELDMANN je minimálně 5 cm 
pro opravdu měkké posezení.
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Novinka

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.
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Zahradní nábytekZahradní nábytek

• sestava nábytku složená 
ze 4 křesel a stolu 

• stůl o rozměru 150 x 96 x 71 cm s deskou 
z čirého tvrzeného skla 

• rozměr křesel 55 x 77 x 92 cm 

• výplň křesel z odolné 
syntetické textilie 

• možnost umístění slunečníku do 
připraveného otvoru v desce stolu

• zcela bezúdržbový

• vhodný pro venkovní i vnitřní použití 

• lze kombinovat také se židlí FDZN 5110

• sestava složená z 6 křesel, stolu 
a slunečníku 

• stůl o rozměru 150 x 96 x 71 cm s deskou 
z černého tvrzeného skla 

• rozměr křesel 55 x 77 x 92 cm

• výplň křesel z odolné 
syntetické textilie 

• slunečník ø 3 m, potah polyester 160 g/m2

• ovládání slunečníku kličkou, možnost 
nastavení úhlu sklonu 

• tento nábytek nevyžaduje žádnou zvláštní 
údržbu

• vhodný pro venkovní i vnitřní použití 

• lze kombinovat také se židlí FDZN 5110

• luxusní set složený ze 4 polohovatelných 
křesel, stolu s dřevo-plastovou deskou 
a hliníkovou konstrukcí

• velikost stolu 153,5 x 90 x 74 cm 

• zádovou opěrku křesla je možné nastavit 
do 5 poloh

• dvojitá výplň ze syntetické
tkaniny umožňuje pohodlné posezení 
i bez podsedáků

• nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu

• určeno pro venkovní i vnitřní použití

• možnost dokoupení potahů

DMOC: 5 990 Kč

DMOC: 9 990 Kč DMOC: 13 990 Kč DMOC: 13 990 Kč DMOC: 16 490 Kč

DMOC: 9 450 Kč DMOC: 10 990 Kč

Sestava zahradního 
nábytku ELLA

Sestava zahradního 
nábytku RUBY

Sestava zahradního 
nábytku KATARÍNA II

BARVY 
POTAHŮ

BARVY 
POTAHŮ

BARVY 
POTAHŮ

• sestavu tvoří 4 křesla a obdél-
níkový stůl 90 x 150 cm

• opěradlo ergonomicky 
tvarovaného křesla je možné 
nastavit do 5 poloh

• loketní opěrky křesla zvyšují 
komfort posezení

• křesla je možné složit 
a minimalizovat tak nároky 
na uskladnění

• stůl je opatřen otvorem pro 
umístění slunečníku

• vyrobeno ze dřeva tropické 
akácie

• vhodné pro venkovní použití

Volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých barev 

a vzorů

• sestava Carmen I-T / II.-T 
umožňující  společné posezení 
až 6/7 lidí

• základem sestavy jsou 
4 křesla, trojmístná lavice 
a rozkládaci stůl

• stůl o rozměrech 150/200 x 90 cm 
s otvorem pro slunečník

• skládací křesla s polohovatelnou 
opěrkou zad a područkami

• pohodlná trojmístná lavice 
s opěrkou zad

• vyrobeno ze dřeva tropické 
akácie

Volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých barev 

a vzorů

• luxusní sestava složená 
z 6 křesel a obdélníkového 
rozkládacího stolu 

• robustní, zesílená křesla jsou 
ergonomicky tvarována 

• možnost nastavení zádové 
opěrky křesla  

• základní délku stolu 150 cm 
lze prodloužit na 200 cm  

• možnost umístění slunečníku 

• určeno pro venkovní i vnitřní 
použití 

• vyrobeno ze dřeva tropické 
akácie 

Volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých barev 

a vzorů

• sestava se skládá z 4 židlí 
a stolu 

• stůl 150 x 86 x 74 cm  

• možnost umístění slunečníku 
do připraveného otvoru 

• skládací, ergonomicky tvaro-
vané křesla s područkami 
54 x 65 x 94 cm

• nosnost židle 110 kg

• možnost dokoupení 
podsedáků 

• určeno pro venkovní i vnitřní 
použití, ošetřeno olejovým 
nátěrem

• vyrobeno z tvrdého dřeva 
tropické akácie 

Sestava zahradního 
nábytku CALYPSO-T

Sestava zahradního 
nábytku CARMEN I.-T / 

CARMEN II.-T

Sestava zahradního 
nábytku ADRIA-T

Sestava zahradního 
nábytku CATY

CALYPSO
ADRIA

ELLA

KATARÍNA

RUBY

CARMEN

CATY
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DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.
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Zahradní nábytek
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Zahradní nábytek

• rozměry 54 x 65 x 94 cm
• nosnost 110 kg
• ve složeném stavu 

minimální nároky na 
skladování 

• možnost dokoupení 
podsedáku   

• určeno pro venkovní 
i vnitřní použití, ošetřeno 
olejovým nátěrem

• vyrobeno ze dřeva 
tropické akácie 

• balení obsahuje 2 kusy 
(uvedená cena je za 
balení)

• rozměry 
120 x 70 x 74 cm 

• deska stolu s otvorem 
pro slunečník

• možnost složení stolu 
• určeno pro venkovní 

i vnitřní použití, 
ošetřeno olejovým 
nátěrem

• vyrobeno ze dřeva 
tropické akácie 

• obdélníkový stůl 
150 x 90 cm

• ideální v kombinaci 
se 4 křesly, případně 
2 křesly a lavicí

• možnost umístění 
slunečníku

• vyrobeno z dřeva 
tropické akácie

• určeno pro exteriéry 
i interiéry

• rozkládací zahradní 
stůl

• základní rozměr 
150 x 90 cm, po 
rozložení 200 x 90 cm

• doporučujeme kom-
binovat se 6 křesly, 
případně 4 křesly 
a lavicí

• v rozloženém stavu 
lze umístit do středu 
stolu slunečník

• provedení akácie
• určeno pro exteriéry 

i interiéry

• obdélníkový tvar 
• rozměry 

150 / 200 x 90 x 75 cm
• snadné rozkládání 

i skládání, stabilní 
konstrukce 

• možnost umístění 
slunečníku 

• vhodné pro venkovní 
i vnitřní použití 

• vyrobeno ze dřeva 
tropické akácie

• rozměry 
150 x 86 x 74 cm 

• deska stolu s otvorem 
pro slunečník

• možnost složení stolu 
• určeno pro venkovní 

i vnitřní použití, 
ošetřeno olejovým 
nátěrem

• vyrobeno ze dřeva 
tropické akácie 

• dvojmístná/trojmístná 
zahradní lavice 

• rozměry 122 x 57 x 85 cm 
/ 150 x 61 x 90 cm 

• pohodlné sezení, 
možnost dokoupení 
potahů 

• snadná montáž 
• určeno pro exteriéry 

i interiéry 
• vyrobeno ze dřeva 

tropické akácie 

Volitelné příslušenství:
• potahy různých barev 

a vzorů

• polohovatelné křeslo 
s loketními opěrkami

• 5 poloh nastavení sklonu 
zádové opěrky

• rozměry 71 x 56 x 108 cm
• vyrobeno z akácie
• určeno pro exteriéry 

i interiéry
• baleno po dvou kusech

Volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých 

barev a vzorů

• kvalitně zpracované 
zahradní křeslo s rozměry 
74 x 58 x 105 cm

• možnost nastavení 
opěradla do 5 poloh

• ergonomicky tvarovaný 
sedák a opěrka křesla, 
ve složeném stavu 
minimální nároky na 
skladování, možnost 
dokoupení potahů 

• vhodné pro venkovní 
i vnitřní použití 

• vyrobeno ze dřeva 
tropické akácie 

• nosnost až 140 kg

Volitelné příslušenství:
• potahy křesel různých 

barev a vzorů

• moderní design, 
ergonomické tvarování 

• rozměry 182 x 54 x 63 cm
• po složení zcela minimální 

nároky na skladovací 
prostory 

• vhodné pro venkovní 
i vnitřní použití 

• vyrobeno ze dřeva 
tropické akácie 

Volitelné příslušenství:
• potah zelené a krémové 

barvy

• polohovatelné 
lehátko o rozměrech 
190 x 70 cm

• možnost nastavení úhlu 
zádové opěrky 
i podpěry na nohy

• vyrobeno z tropické 
dřeviny akácie

• určeno pro exteriéry 
i interiéry

Volitelné příslušenství:
• potah zelené a krémové 

barvy

Skládací křeslo 
FDZN 4019-T

Zahradní stůl
FDZN 4011-T

Zahradní stůl
FDZN 4002-T

Zahradní stůl
FDZN 4004-T

Zahradní stůl
FDZN 4104-T

Zahradní stůl 
FDZN 4017-T

Zahradní lavice
FDZN 4013-T/
FDZN 4006-T

Polohovací křeslo
FDZN 4001-T

Polohovací křeslo
FDZN 4101-T

Zahradní lehátko 
Adria

FDZN 4009-T

Zahradní lehátko 
Classic

FDZN 4007-T

DMOC 3 190 Kč

DMOC: 2 890 Kč DMOC: 4 550 Kč DMOC 5 450 Kč DMOC: 6 499 Kč DMOC 3 499 Kč DMOC 2 290 Kč

DMOC: 3 680 Kč DMOC: 2 490 Kč DMOC 3 990 Kč DMOC 4 450 Kč

DMOC: 6 990 Kč DMOC: 12 900 Kč DMOC: 7 290 Kč DMOC: 5 990 Kč

• zahradní nábytek z umělého 
ratanu 

• set se skládá ze dvou křesel, 
pohovky a stolku s deskou 
z tvrzeného skla 

• rozměr křesel 82 x 57 x 59 cm

• rozměr pohovky 127 x 73 x 78 cm

• rozměr stolku 48 x 76 x 44 cm

• součástí sestavy jsou bílé, 
voděodolné potahy 

• tloušťka potahů 5 cm, 180 g 
polyester 

• luxusní zahradní nábytek 
z umělého ratanu

• set se skládá ze 4 křesel a stolu

• ocelový rám stolu je potažen 
umělým ratanem

• deska stolu je provedena ze 
dřeva tropické akácie 

• rozměr stolu 150 x 90 x 74 cm

• výplň křesel tvoří umělý ratan

• područky ze dřeva tropické 
akácie 

• součástí podsedáky ošetřené 
voděodolnou impregnací

• rozměr křesel 82 x 57 x 59 cm

• nosnost křesel 110 kg 

• dřevěné součásti jsou 
ošetřeny olejem

•  vysoce kvalitní plastový náby-
tek v provedení umělý ratan 

• set se skládá ze stolu Princ 
a 6 křesel Regina 

• velikost stolu 150 x 90 x 72 cm 

• velikost křesla 60,5 x 54 x 82 cm

• nosnost křesla 110 kg

• nevyžaduje žádnou zvláštní 
údržbu

• určeno pro venkovní i vnitřní 
použití

• vyrobeno v EU

• vysoce kvalitní plastový náby-
tek v provedení umělý ratan 

• set se skládá ze stolu Princ 
a 4 židlí Lady  

• velikost stolu 150 x 90 x 72 cm, 

• velikost židle 55 x 48 x 86 cm

• nosnost židle 110 kg

• nevyžaduje žádnou zvláštní 
údržbu

• určeno pro venkovní i vnitřní 
použití

• vyrobeno v EU 

Sestava zahradního 
nábytku EVA

Sestava zahradního 
nábytku ANGELA

Sestava zahradního 
nábytku REGINA

Sestava zahradního 
nábytku LADY

EVA

ANGELA

LADY

REGINA



4544 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Boxy a
 skříně

Zahradní nábytekStoly, židle, lehátka

• rozměry 
150 x 96 x 71 cm

• deska stolu z průhledného 
tvrzeného skla 

• možno kombinovat 
až se 6 židlemi 
FDZN 5010/FDZN 5110
a slunečníkem FDZN 5005

• určeno pro venkovní 
i vnitřní použití

• použité materiály 
nevyžadují žádnou 
údržbu

• ekonomické řešení
posezení na vaší zahradě

• rozměry
55 x 77 x 92 cm

• výplň z odolné
syntetické textilie

• vhodné pro venkovní
i vnitřní použití

• použité materiály
nevyžadují žádnou
údržbu

• průměr 2,7 m/3 m
• černý/ béžový potah ze 

100% polyesteru 160 g 
• ovládání pomocí kličky 
• možnost nastavení úhlu 

sklonu 
• průměr tyče 3,8 cm 
• určeno pro venkovní 

použití 

• luxusní slunečník 
s dřevěnou konstrukcí

• průměr 3 m
• impregnovaná tkanina
• barva zelená/krémová
• průměr tyče 3,5 cm
• určeno pro venkovní 

i vnitřní použití
• ošetřeno olejovým 

nátěrem
• vyrobeno ze dřeva 

tropické akácie

• rozměry 
150 x 96 x 71 cm

• deska stolu 
z černého tvrzeného skla

• možno kombinovat 
až se 6 židlemi 
FDZN 5010/FDZN 5110 
a slunečníkem FDZN 5005

• určeno pro venkovní 
i vnitřní použití 

• použité materiály 
nevyžadují žádnou 
údržbu

• polohovatelné křeslo 
s loketními opěrkami

• 5 poloh nastavení sklonu 
zádové opěrky

• rozměry 55 x 105 x 47 cm
• výplň z odolné 

syntetické textílie
• vhodné na venkovní 

i vnitřní použití
• použité materiály 

nevyžadují žádnou údržbu

• rozměry:
161 x 64 x 48/100 cm

• kvalitní ocelová konstrukce 
vypletená syntetickou 
tkaninou

• možnost nastavení sklonu 
zádové opěrky

• síla nosných pro lů 
42 x 14 mm

• určeno pro venkovní 
i vnitřní použití

• použité materiály 
nevyžadují žádnou údržbu

• podstavec pro slunečník 
z umělé pryskyřice 

• průměr stojanu 44,5 cm
• celková výška stojanu 

32,5 cm
• hmotnost 12 kg
• variabilní průměr otvoru
• pro slunečník 

32/38/48 mm

• vysoce kvalitní plastové 
křeslo v provedení umělý 
ratan 

• velikost 60,5 x 54 x 82 cm
• křesla jsou stohovatelná
• nosnost křesla 110 kg
• nevyžaduje žádnou 

zvláštní údržbu
• určeno pro venkovní i 

vnitřní použití
• vyrobeno v EU

• vysoce kvalitní plastové 
židle v provedení umělý 
ratan 

• velikost židle 
55 x 48 x 86 cm

• nosnost židle 110 kg
• nevyžaduje žádnou 

zvláštní údržbu
• určeno pro venkovní i 

vnitřní použití
• vyrobeno v EU 

• luxusní zahradní křeslo 
z umělého ratanu

• výplň křesel tvoří umělý 
ratan

• područky jsou provedeny 
ze dřeva tropické akácie 

• součástí podsedák 
ošetřený voděodolnou 
impregnací

• rozměr křesel 82 x 57 x 59 cm
• nosnost křesel 110 kg 
• dřevěné součásti jsou 

ošetřeny olejem

• rozměry
153,5 x 90 x 74 cm

• hliníková konstrukce
• deska stolu z dřevo-plastu
• určen pro venkovní

i vnitřní použití
• bezúdržbový

• kvalitní zahradní stůl 
z umělého ratanu a dřeva

• pevná ocelová 
konstrukce

• ocelový rám stolu je po-
tažen umělým ratanem

• deska stolu je provedena 
ze dřeva tropické akácie 

• rozměr stolu 
150 x 90 x 74 cm

• dřevěné součásti jsou 
ošetřeny olejem

• vysoce kvalitní plastový 
stůl v provedení umělý 
ratan

• pevná plastová 
konstrukce

• velikost stolu 
150 x 90 x 72 cm

• nevyžaduje žádnou 
zvláštní údržbu

• určeno pro venkovní 
i vnitřní použití

• vyrobeno v EU 

Kovový stůl se 
skleněnou deskou

FDZN 5020

Kovová židle
FDZN 5010

Slunečník
FDZN 5005/5006

Slunečník
FDZN 4014/4015 

Kovový stůl se 
skleněnou deskou

FDZN 5030

Polohovací křeslo
FDZN 5016

Zahradní lehátko
FDZN 8012

Podstavec
FDZN 9012

Zahradní křeslo
FDZN 3010

Zahradní křeslo
FDZN 3020

Zahradní křeslo
FDZN 6010-PR

Zahradní stůl
FDZN 5040

Zahradní stůl 
FDZN 6030-PR

Zahradní stůl 
PRINCE FDZN 3030

DMOC: 2 680 Kč

DMOC 999 Kč

DMOC: 1 680 Kč

DMOC: 3 190 Kč

DMOC: 2 980 Kč

DMOC: 2 580 Kč

DMOC: 2 290 Kč

DMOC: 790 Kč

DMOC: 799 Kč DMOC: 849 Kč DMOC: 2 490 Kč

DMOC: 9 990 Kč DMOC: 5 490 Kč DMOC: 2 990 Kč
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Polštáře a sedáky k zahradnímu nábytku, dětské hračky či nejrůznější nářadí nemusíte každý den odnášet domů 
a zas nosit na zahradu. Před rosou či deštěm je ochrání praktické zahradní úložné boxy. Hodí se nejen na zahradu, 
ale také na terasu, nebo, spolu s plastovými skříněmi, do garáže. Uplatnění mohou najít i v domácnosti. 

Boxy kromě praktických úchopů disponují i kolečky pro snadné přemisťování a otvory pro zasunutí zámku. Díky vysoké 
pevnosti si na nich můžete i posedět. Skříně jsou zase vybaveny policemi pro přehlednější uspořádání. Skříně i boxy 
sestavíte bez jakéhokoli nářadí, díly do sebe jednoduše zacvaknou. 

Skříně a boxy FIELDMANN jsou vyrobeny z vysoce odolného pevného plastu, který nekoroduje a velmi dobře odolává 
povětrnostním vlivům, proto je lze umístit v interiéru i exteriéru, a nejen v létě, ale i celoročně tak vyřešit skladování ná-
řadí či jiných věcí. Použitý materiál zaručuje naprostou bezúdržbovost, pevnost, stabilitu a voděodolnost všech typů.

Sezení
Díky vysoké pevnosti je
možné box použít 
i k posezení.

Kolečka
Zajišťují snadnou manipulaci.

Úchopy
Umožňují jednodušší 
transport.

Poličky
Optimální výškové nastavení 
pro uložení různých 
domácích potřeb.

• designová plastová zahradní skříň 
se čtyřmi policemi

• barva béžová/zelená

• vhodná na ukládání zahradního nářadí, 
úklidových potřeb a jiných předmětů

• rozměry: 75 x 52,5 x 180 / 187 cm

• designový plastový zahradní box s kolečky

• jednoduchá manipulace

• barva béžová/zelená

• vhodný na ukládání potahů, zahradního 
nábytku a nářadí

• rozměry: 114 x 51 x 56 cm

• designová plastová zahradní skříň 
se čtyřmi policemi

• barva latte/čokoláda

• vhodná na ukládání zahradního nářadí, 
úklidových potřeb a jiných předmětů

• rozměry: 75 x 52,5 x 180 / 187 cm

• designový plastový zahradní box s kolečky

• jednoduchá manipulace

• barva latte/čokoláda

• vhodný na ukládání potahů, zahradního 
nábytku a nářadí

• rozměry: 114 x 51 x 56 cm 

• designový plastový zahradní box 
s posezením

• barva latte/čokoláda

• vhodný na ukládání potahů, zahradního 
nábytku a nářadí

• rozměry: 118,5 x 61,5 x 62,5 cm 

rozměry: 114 x 51 x 56 cm rozměry: 114 x 51 x 56 cm 

DMOC: 4 390 Kč

DMOC: 1 890 Kč

DMOC: 4 390 Kč

DMOC: 1 890 Kč

DMOC: 2 990 Kč

Úložná skříň FDD 1004-G

Úložný box FDD 1002-G

Úložná skříň FDD 1005-B

Úložný box FDD 1002-B

Úložný box FDD 1006-B

určeno pro venkovní 

nevyžadují žádnou údržbu

 Kč



4746 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

GRILY
PLYNOVÉ GRILY

G
ril

y G
rily

Grily

• velikost: 71 x 74 x 97,3 cm

• grilovací plocha: ø 57 cm

• grilovací výška: 80,5 cm

• grilovací rošt, ohřívací rošt

• pochromované grilovací rošty

• smaltový povrch

• kryt

• 3 v 1: plyn, uhlí a uzení

• velikost grilu: 196 x 64 x 130 cm

Plynový gril
• 3x hlavní hořák: 10,2 KW

• 1x postranní hořák: 3,5 KW

• zapalování: Piezo zapalování

• hlavní grilovací plocha: 52 x 44 cm

• grilovací rošt: 44 x 25 cm

• postranní grilovací plocha: 30 cm

• grilovací výška: 86 cm

• ohřívací rošt: 52 x 24 cm

Gril na dřevěné uhlí
• grilovací plocha: 52 x 44 cm

• grilovací rošt: 44 x 25,5 cm (2x)

• grilovací výška: 86 cm

• ohřívací rošt: 52 x 24 cm

• nastavení výšky ohniště: 4 polohy

Udírna
• grilovací rošt: 36 x 24,5 cm (2x)

• odnímatelné ohniště na uhlí/dřevo 

• postranní dvířka na přikládání uhlí/dřeva

• velikost grilu: 110 x 46 x 102 cm

• velikost grilovací nádoby: 53 x 39 x 11 cm

• 2x hlavní hořák: 7,6 KW

• zapalování: integrovaný systém 

• grilovací plocha: 50 x 35,5 cm

• grilovací výška: 85 cm

• pochromovaný grilovací rošt

• velikost grilovací nádoby A: 61,5 x 30 cm

• velikost grilovací nádoby B: 30 x 30 cm

• grilovací plocha: 83 x 30 cm

• grilovací výška: 79 cm

• grilovací rošt A: 57 x 30 x 0,4 cm

• grilovací rošt B: 26 x 30 x 0,4 cm

• pochromované grilovací rošty

• kryt

• teploměr

• velikost: 126 x 62 x 90 cm

• grilovací plocha: ø 54 cm

• grilovací výška: 77 cm

• grilovací rošt, ohřívací rošt

• pochromované grilovací rošty

• odkládací pulty

• kryt

• teploměr

• velikost grilovací nádoby A: 74,5 x 46 cm 

• velikost grilovací nádoby B: 37 x 31 cm

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

• grilovací výška A, B: 83 cm/ 64 cm

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

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

• ohřívací rošt: 64 x 24,5 cm

• pochromované grilovací rošty

• kryt

• velikost grilovací nádoby 61 x 45,5 cm

• grilovací plocha 55,6 x 41,5 cm

• grilovací výška 78 cm

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

• ohřívací rošt 53,5 x 24 cm

• pochromované grilovací rošty

• víko

• teploměr

• multifunkční gril 5 v 1: gril, udírna, ohniště, 
pekárna, přípravný stůl

• jednoduché čištění, skládání

• velikost grilovací nádoby: ø 50 x 103 cm

• grilovací výška: 79 -95 cm

• velikost horního roštu: ø 46 cm

• velikost spodního roštu: ø 44 cm

• nádoba na vodu: ø 44 x 9,5 cm

• velikost ohniště: ø 40,5 x 18,5 cm

• velikost horního barelu: ø 50 x 39 cm

• velikost dolního barelu: ø 50 x 37,5 cm

• víko s komínem a teploměrem

DMOC: 4 800 Kč

DMOC: 23 660 Kč

DMOC: 5 190 Kč

DMOC: 4 800 Kč

DMOC: 3 990 Kč DMOC: 6 700 Kč

DMOC 5 990 KčDMOC 5 390 Kč

Zahradní gril na dřevěné uhlí 
FZG 1013

Combo gril 3 in 1
FZG 3001

Plynový gril 
FZG 3002

Zahradní gril na dřevěné uhlí 
FZG 1011

Zahradní gril na dřevěné uhlí 
FZG 1014

Zahradní gril na dřevěné uhlí 
FZG 1012

Zahradní gril na dřevěné uhlí 
FZG 1008

 Zahradní gril s udírnou
FZG 1250

 
Novinka

Všichni, kdo mají alespoň malou zahrádku, balkon nebo terasu, 
vítají příchod teplého počasí a s ním i zásadní zvětšení životního 
prostoru. Za hezkých dní totiž mohou venku nejen odpočívat či 
stolovat, ale také si jídlo připravovat. Grilování přináší atmosféru, 
která se při běžném vaření v domě zkrátka nenaskytne. Stačí 
už jen pořídit si gril: Třeba některý z nových modelů zahradních 
grilů značky FIELDMANN. Ta nabízí nejen širokou paletu grilů na 
dřevěné uhlí a příslušenství k nim, ale nově také grily plynové.  

S plynovými grily si dopřejete gurmánský zážitek dříve, protože 
začít grilovat můžete téměř okamžitě. Obsluha plynového grilu 
je velmi snadná, od jednoduchého zapálení plynových hořáků, 
až po možnost dokonale regulovat sílu plamene, a tím pádem 
i výkon grilu. 

Příprava jídla nad dřevěným uhlím přináší nejen prázdninovou 
atmosféru, ale také nezaměnitelnou vůni a chuť pokrmů. 
Jednoduchý gril na dřevěné uhlí přitom nezatíží peněženku 
a vy si vyberete takový, který bude pro Vaše potřeby ten pravý. 
Velké grily FIELDMANN oceníte, když ke stolu pozvete větší 
společnost, zatímco ty menší užijete, třeba když vyrazíte na 
víkend tábořit. Grily kompaktních rozměrů snadno uložíte do 
auta nebo dokonce do batohu. 

 
Novinka

 
Novinka



4948 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Přísluše
nství

Zahradní grilyZahradní grily

• velikost grilu 76 x 42 cm

• velikost ohniště 71 x 38 cm

• výška grilovací plochy 78 cm

• velikost roštu 72 x 42 x 0,4 cm

• velikost ohřívacího roštu 
68 x 20 x 0,4 cm

• chromovaný rošt

• víko

• teploměr

• velkost grilovací nádoby
ø 36,5 cm

• grilovací plocha ø 36 cm

• grilovací výška 27 cm

• chromovaný grilovací rošt

• kryt

• velikost grilu ø 57 x 20 cm

• výška grilovací plochy 68 cm

• velikost grilovací plochy 
ø 54,5 cm

• chromovaný rošt

• víko

• velikost grilovací nádoby 
ø 41,5 cm

• grilovací plocha ø 41 cm

• grilovací výška 58 cm

• grilovací rošt 41 x 0,5 cm

• chromované grilovací rošty

• kryt

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

• velikost ohniště ø 25 cm

• termo taška s rozměry 
29,5 x 18,5 cm na chlazení 
nápojů

• chromovaný rošt

• přenosný

• velikost grilu ø 35,5 cm

• velikost ohniště ø 34 cm

• výška grilovací plochy 22 cm

• chromovaný rošt

• víko

• velikost grilu 45 x 30 cm

• velikost ohniště 44,5 x 30 cm

• výška grilovací plochy31 cm

• chromový rošt

• přenosný

DMOC: 3 790 Kč

DMOC: 690 Kč

DMOC 2 290 Kč DMOC: 790 Kč

DMOC: 590 Kč

DMOC: 690 Kč

DMOC 690 Kč

Zahradní gril 
na dřevěné uhlí

FZG 1007

Stolní gril 
na dřevěné uhlí 

FZG 1100G

Zahradní gril 
na dřevěné uhlí 

FZG 1004

Zahradní gril 
na dřevěné uhlí 

FZG 1009

Cestovní gril 
na dřevěné uhlí 

FZG 1003

Stolní gril na dřevěné 
uhlí FZG 1000 / 

FZG 1000G/ FZG 1015

Stolní gril
na dřevěné uhlí

FZG 1001

• grilovací rošt na ryby

• velikost54 x 13 cm

• bambusová rukojeť

• nerez 

• délka 36 cm

• ocelový kartáč

• brusná houbička

• škrabka

• vidlička, obracečka,

• kleště

• délka 38 cm

• bambusové rukojeti

• nerez 

• vidlička na opékání
špekáčků

• délka 100 cm

• dřevěná rukojeť

• nerez

• délka 21 cm

• ocelový kartáč

• škrabka

• vidlička, obracečka,
kleště

• délka 38 cm

• měkčené rukojeti

• nerez 

• startér na dřevěné uhlí 
a brikety

• ø 19 cm, výška 30,5 cm
s roštem

• mřížka na uhlí

• boční rukojeť s ochranou

• věšák na 5 ks náčiní

• polohovatelný na
rovné i oblé plochy

• rozměr 21 x 8 x 10 cm

• grilovací rošt na maso
a zeleninu

• velikost 54 x 24 cm

• bambusová rukojeť

• nerez 

• ohniště na dřevo

• velikost nádoby ø 75 cm

• velikost ohniště ø 51 cm

• síla plechu 0,8 mm

• odolný nátěr proti vysokým 
teplotám

• stabilní podstavec

• velikost 50 x 19,5 x 8,5 cm

• napětí 230 V/50 Hz, 800 W

• nerezová žhavící spirála

• délka kabelu 1,5 m

• pro model FZG 1008

• nepromokavý materiál

• rozměry 100 x 50 x 106 cm

boční rukojeť s ochranou

DMOC: 210 Kč

DMOC: 199 Kč

DMOC: 250 Kč

DMOC: 80 Kč

DMOC 50 Kč

DMOC: 590 Kč

DMOC: 390 Kč

DMOC: 299 Kč

DMOC: 240 Kč DMOC: 2 590 Kč

DMOC: 450 Kč

DMOC: 790 Kč

Grilovací rošt
FISHER

FZG 9010

Kartáč
na čištění grilu

FZG 9003

Grilovací náčiní
CLAUDIA
FZG 9006

Opékací vidlice
ROBERT

FZG 9011

Kartáč
na čištění grilu

FZG 9012

Grilovací náčiní 
CLARE

FZG 9007

Podpalovač
dřevěného uhlí a briket

FZG 9000-U

Věšák na
grilovací náčiní

FZG 9004

Grilovací rošt
JOHNNY
FZG 9009

Ohniště 
FZG 1010

Elektrický podpalovač
uhlí a briket
FZG 9001-E

Obal na gril
FZG 9002

Za
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Ruční nářadí
Dobře vybavená dílna je příslibem, že se vám zde bude také 
dobře pracovat. Ať už jste zapálení kutilové nebo jen chcete 
mít po ruce sadu ručního nářadí pro občasné domácí opravy, 
se značkou FIELDMANN si do dílny pořídíte kvalitní, funkční 
výrobky. Nářadí FIELDMANN je odolné a spolehlivé, navíc vyniká 
promyšlenými ergonomickými tvary, a tím pádem se vám s ním 
bude pohodlně pracovat.



5352 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

AKU NÁŘADÍ
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Ruční nářadí

DMOC: 890 Kč

DMOC: 2 220 Kč
DMOC: 2 490 Kč

DMOC: 1 820 Kč
DMOC: 599 Kč

DMOC: 2 150 Kč

DMOC: 1280 Kč

DMOC: 1 330 Kč

DMOC: 590 Kč

DMOC: 1 320 Kč

• 3,6 V / 1500 mAh Li-ion baterie

• rychlost 210 ot./min

• krouticí moment 4 Nm

• 6 stupňů krouticích momentů
• otočná rukojeť – 2 polohy

• LED osvětlení

• LED svítilna
• doba nabíjení1 h
• 20 ks bitů 25 mm a 50 mm

• vrtací bity 3 ks, nástavec

• hmotnost 0,50 kg

• plastový kufřík

• 14,4 V Li-Ion baterie 1 300 mAh

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

• krouticí moment 30 Nm

• 19 stupňů krouticích momentů
a 1 stupeň pro vrtání

• příklep
• 3stupňová LED indikace nabití

baterie

• LED osvětlení

• rychlonabíječka: 
doba nabíjení 1 – 1,5 h

• rychloupínací sklíčidlo s brzdou
• maximální průměr vrtání 13 mm

• hmotnost 1,5 kg

• plastový kufřík

• 14,4 V Li-Ion baterie 2 000 mAh 
• 2 rychlosti: 

0–400 / 0–1 400 ot./min. 

• krouticí moment 35 Nm 

• příklep 
• 13 mm rychloupínací sklíčidlo 

s brzdou

• 3stupňová LED indikace nabití 
baterie 

• LED osvětlení 

• rychlonabíječka: 
doba nabíjení 1 – 1,5 h 

• maximální průměr vrtání 13 mm 

• hmotnost 1,2 kg 

• plastový kufřík

Příslušenství
Vrtáky do zdiva 5,6,6,8
Sada bitů 25 mm 32 ks
Sada bitů 75 mm 3 ks
Nástavec na bity

• 14,4 V Li-Ion baterie 1 500 mAh 
• 2 rychlosti: 

0–400 / 0–1 400 ot./min. 

• krouticí moment 30 Nm 

• 18+1+1 stupňů krouticích momentů 
a 1 stupeň pro vrtání  
a 1 stupeň pro šroubování

• LED osvětlení 

• doba nabíjení 3 – 5 h 
• maximální průměr vrtání 10 mm 

• hmotnost 1,2 kg 

• 3,6 V / 1 300 mAh Li-Ion 
baterie

• rychlost180 ot./min

• krouticí moment 4 Nm

• 6 stupňů krouticích momentů
• otočná rukojeť – 2 polohy

• přepínač směru otáček

• stupně krouticích momentů

• LED osvětlení

• LED indikace nabíjení baterie

• doba dobíjení 3–5 h

• hmotnost 0,49 kg

• 14,4 V Li-Ion baterie 1 300 mAh

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

• USB port - funkce powerbanky
6 500 mAh

• krouticí moment 30 Nm

• 15 stupňů krouticích momentů
a 1 stupeň pro vrtání

• 3stupňová LED indikace nabití
baterie

• LED osvětlení

• rychlonabíječka:
doba nabíjení 1 – 1,5 h

• rychloupínací sklíčidlo

• maximální průměr vrtání 10 mm

• hmotnost 1,3 kg

• 7,2 V / 1 300 mAh Li-Ion 
baterie

• krouticí moment 10 Nm

• 6 stupňů krouticích momentů
• LED osvětlení

• LED indikace nabíjení baterie

• doba nabíjení 3 – 5 h

• sada bitů

• hmotnost 0,6 kg

• plastový kufřík

• 12 V Li-Ion baterie 1 500 mAh 
• 2 rychlosti: 

0–350 / 0–1 250 ot./min. 

• krouticí moment 25 Nm 

• 18+1 stupňů krouticích 
momentů a 1 stupeň pro vrtání 

• 3stupňová LED indikace nabití 
baterie 

• LED osvětlení 

• rychlonabíječka:
doba nabíjení 1 – 1,5 h

• rychloupínací sklíčidlo 

• maximální průměr vrtání 10 mm 

• hmotnost 1,0 kg 

• 3,6 V / 1300 mAh Li-Ion 
baterie

• rychlost 180 ot./min

• krouticí moment 3,5 Nm

• hlavice se 6ti bity upevněnými 
na otočných ramenech

• otočná rukojeť – 2 polohy

• přepínač směru otáček

• LED osvětlení

• doba nabíjení 3 – 5 hod.

• LED indikace nabíjení baterie

• hmotnost 0,49 kg

• Li-Ion 12 V / 1 300 mAh

• 2 rychlosti:
0–400 / 0–1 350 ot/min

• krouticí moment 25 Nm

• 17 stupňů krouticích momentů 
a 1 stupeň pro vrtání 

• 3stupňová LED indikace
nabití baterie

• LED osvětlení

• doba nabíjení 3 – 5 h

• rychloupínací sklíčidlo

• max. průměr vrtání 10 mm

• hmotnost1,05 kg

Volitelné příslušenství:
• rychlonabíječka 1 – 1,5 h

AKU šroubovák
FDS 10150-A

AKU vrtačka
FDV 1002-A

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

AKU vrtačka
FDV 10301-A

AKU šroubovák
FDS 10101-A

AKU vrtačka
FDV 10351-A

AKU šroubovák
FDS 1013-A

AKU vrtačka
FDV 10251-A

AKU šroubovák
FDS 10102-A

AKU vrtačka
FDV 10201-A

100 %

Kapacita

1 měsíc 6 měsíců
Čas

Ostatní baterie

Li-Ion

50 %

LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu

LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu

LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu

LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu

LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu

LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu

LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

LI-ION BATERIE
bez paměťového efektu

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení
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Nezávislost na přívodním kabelu napájení je hlavní výhodou 
AKU nářadí FIELDMANN. Připevnit třeba jen jednu konzoli 
na záclonu s ním můžete ihned, bez hledání a natahování 
prodlužovacího kabelu, který stejně při práci jen překáží 
a omezuje. Díky nezávislosti na elektrické zásuvce umožňuje AKU 
nářadí FIELDMANN také práci v exteriéru a na těžko přístupných 
místech. Lehkost a jednoduchost ovládání dovoluje pustit se do 
náročnějších prací i laikům. 

Pořádně utáhnout šroubky bez námahy a mozolů na rukách 
či přesně opačný proces zvládnete s akumulátorovými 
šroubováky. Některé modely mají otočnou rukojeť, takže kromě 
pistolového držení, ji můžete přenastavit do horizontální pozice 
vzhledem k hlavici šroubováku. Vytvoříte si tak rovný nástroj, 
který vás nenechá v úzkých, ani když se potřebujete dostat 
právě do hůře přístupných užších prostor. 



5554 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

AKU 18V NÁŘADÍ
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Ruční nářadí

DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 2 899 Kč

DMOC: 1 780 Kč

DMOC: 3 390 Kč

DMOC: 1 720 Kč

DMOC: 1 399 Kč

DMOC: 1 450 Kč

DMOC: 1 490 Kč

• 18 V

• krouticí moment 180 Nm
• 1/2“ sklíčidlo

• 3stupňová LED indikace
nabití baterie

• LED osvětlení

• bez baterie

• 18 V/2 000 mAh Li-Ion baterie

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

• krouticí moment 45 Nm

• 19 + 1 krouticích momentů

• rychloupínací sklíčidlo 13 mm 
s brzdou

• příklep
• 3stupňová LED indikace 

nabití baterie

• LED osvětlení

• směr otáček vlevo/vpravo

• rychlonabíječka: doba 
nabíjení 1–1,5 hod

• hmotnost 1,5 kg

• 18 V

• rychlost bez zatížení
1 – 900 ot./min.

• počet příklepů 0–4 300/ min

• síla úderu 0,9 J

• SDS sklíčidlo

• LED osvětlení

• bez baterie

• 18 V/2 000 mAh Li-Ion baterie 
(články renomované korejské 
A brandové značky)

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

• krouticí moment 45 Nm

• 19 + 1 krouticích momentů

• sklíčidlo 13 mm s brzdou

• příklep
• směr otáček vlevo/vpravo

• rychlonabíječka: doba 
nabíjení 1–1,5 hod 

• 18 V

• rychlost bez zatížení 
0 – 3 800 ot./min.

• průměr kotouče 136 mm

• úkos 0-50°

• hloubka řezu 45° = 29 mm, 
0° = 38 mm

• bez baterie

• 18 V

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

• krouticí moment 45 Nm

• 19 + 1 krouticích momentů

• sklíčidlo 13 mm s brzdou

• příklep
• směr otáček vlevo/vpravo

• bez baterie

• 18 V 

• rychlost bez zatížení 
0 – 2 400 ot./min.

• maximální hloubka řezu 
dřevo 51 mm, kov 2 mm

• délka tahu 19 mm

• úhel řezu 0 – 45°

• bez baterie

• 18 V

• krouticí moment 180 Nm
• rychloupínací sklíčidlo na bity 

6 mm

• 3stupňová LED indikace 
nabití baterie 

• LED osvětlení

• bez baterie

AKU rázový utahovák
FDUV 50801-0

AKU vrtačka
nabíječka + baterie 

FDUV 50110-A

AKU rotační kladivo
FDUV 50201-0

AKU vrtačka 
nabíječka + baterie 

FDUV 50150-A 

AKU kotoučová pila
FDUK 50301-0

AKU vrtačka
FDUV 50101-0

AKU přímočará pila
FDUP 50401-0

AKU rázový utahovák 
FDUU 50851-0

 
Novinka

 
Novinka

Jedna výkonná baterie
Její univerzální použití pro 
osm různých zařízení 
usnadní práci a čas 
s nabíjením.

Rychlonabíječka
Nabije baterii do 100 % své 
kapacity během 
1 – 1,5 hodiny.

Taška
Vhodná pro různé použití, 
nejen na nářadí.

LED svítilna
Velký pomocník při práci 
v temných zákoutích, 
skříňkách apod.

Výhodou ucelené řady 18 V nářadí je nejen osvobození od 
věčně překážejícího přípojného kabelu, ale také možnost 
dokupovat si další pomocníky již bez nabíječky levněji. Výměnný 
akumulátor je totiž kompatibilní s veškerým nářadím z této řady. 
Vyvarujete se tak sbírce nejrůznějších baterií a nabíječek, které 
zabírají místo, a kromě zmatku při hledání znamenají nemalé 
investice. Chytrý systém oceníte zejména v případech, kdy 
potřebujete více typů nářadí po sobě a jednoduše jen měníte 
baterii v nářadí ze stejné řady. Výběr nářadí v řadě ONE BATTERY 
FOR ALL svými funkcemi plně pokrývá práce prováděné 
v domácnosti, garáži, dílně i na zahradě. 

Nová generace výkonných lithium-iontových (Li-Ion) 
akumulátorů přibližuje výkon a další vlastnosti aku nářadí 
FIELDMANN nářadí elektrickému, takže zvládne i pohon na 
energii náročnějšího nářadí. Lithium-iontové akumulátory jsou 
silnější, lehčí a ekologicky šetrnější, navíc netrpí paměťovým 
efektem, a tedy samovybíjením, když nejsou delší dobu 
používány. Nářadí je neustále připravené k použití a poskytuje 
až do vybití plný výkon. 



5756 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• 18 V
• počet řezů bez zatížení 

0–2 800 ot./ min.
• bez baterie

• 18 V/2 000 mAh
• Li-Ion
• kompatibilní s modely

FDUL 50901, FDUZ 50000, 
FDUV 50101/50110, 
FDUV 50150, FDUV 50201, 
FDUK 50301, FDUP 50401, 
FDUO 50501, FDUB 50601, 
FDUB 50701, FDUV 50801, 
FDUV 50851

• 40 ks příslušenství

• pískový papír

• špachtlové nože

• pilové listy (dřevo, kov)

• diamantové nože (keramika apod.)

• 18 V
• rychlost bez zatížení 

0–8 000 ot./ min.
• velikost disku 115 mm
• boční rukojeť
• bez baterie

• 18 V Li-Ion/2000 mAh
• články renomované 

korejské A brandové 
značky

• kompatibilní s modely
FDUL 50901, FDUZ 50000, 
FDUV 50101/50110, 
FDUV 50150, FDUV 50201, 
FDUK 50301, FDUP 50401, 
FDUO 50501, FDUB 50601, 
FDUB 50701, FDUV 50801, 
FDUV 50851

• 18 V
• 6 rychlostí
• počet kmitů bez zatížení 

4 000–18 000 ot./min.
• úhel oscilace 1,4°
• rychloupínací sklíčidlo
• bez baterie

• 18 V Li-Ion/4 000 mAh
• články renomované 

korejské A brandové 
značky

• kompatibilní s modely
FDUL 50901, FDUZ 50000, 
FDUV 50101/50110, 
FDUV 50150, FDUV 50201, 
FDUK 50301, FDUP 50401, 
FDUO 50501, FDUB 50601, 
FDUB 50701, FDUV 50801, 
FDUV 50851

• 18 V
• LED 3 W
• čas svícení 450 min.
• svítivost 300 lx
• bez baterie

• 1 – 3 ks nářadí
• velikost 35 x 21 x 25 cm

• napětí 230 V/50 Hz
• výstup 21 V/2,2 A
• doba nabití 

1 300 mAh baterie 
1 – 1,5 h

• pro modely baterií: 
FDUZ 50001, FDUZ 50002

• 3 – 6 ks nářadí
• variabilní přepážky
• velikost 51 x 24 x 20 cm

• 18 V Li-Ion/4 000 mAh
• články renomované 

korejské A brandové 
značky

• kompatibilní s modely
FDUL 50901, FDUZ 50000, 
FDUV 50101/50110, 
FDUV 50150, FDUV 50201, 
FDUK 50301, FDUP 50401, 
FDUO 50501, FDUB 50601, 
FDUB 50701, FDUV 50801, 
FDUV 50851

AKU šavlová pila
FDUO 50501-0

AKU baterie 18 V
FDUZ 50002

Sada příslušenství 
pro multifunkční nářadí

FDUB 59701

AKU úhlová bruska
FDUB 50601-0

AKU baterie 18 V
FDUZ 50020

AKU multifunkční 
nářadí

FDUB 50701-0

AKU baterie 18 V
FDUZ 50040

AKU LED svítilna
FDUL 50901-0

Malá taška 
na nářadí

FDUA 59010

Rychlonabíječka
FDUZ 50000-0

Velká taška
na nářadí

FDUA 59020

AKU baterie 18 V
FDUZ 50003

Ruční nářadí

FDUV 50851 FDUV 50851

DMOC: 1 540 Kč

DMOC: 1 490 Kč

DMOC 990 Kč

DMOC 1 890 Kč

DMOC: 1 740 Kč

DMOC: 1 560 Kč

DMOC: 2 840 Kč

DMOC: 420 Kč

DMOC: 439 Kč

DMOC: 890 Kč

DMOC: 659 Kč

DMOC: 1 490 Kč
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5958 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

ELEKTRICKÉ
RUČNÍ NÁŘADÍ
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Ruční nářadí

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 850 W

• rychloupínací sklíčidlo do 13 mm

• otáčky motoru bez zatížení 
0–3 000 ot./min.

• boční ergonomická rukojeť

• měděné vinutí motoru

• komfortní ovládací spínače

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 650 W

• rychloupínací sklíčidlo do 13 mm

• otáčky motoru bez zatížení
0 – 3 000 ot./ min.

• vrtání nebo příklepové vrtání

• regulace rychlosti otáček

• boční ergonomická rukojeť

• komfortní ovládací spínače

• plastový kufřík

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 1 050 W

• 2 rychlosti 

• otáčky motoru bez zatížení 
0–1 100/0–2 800 ot./min.

• boční ergonomická rukojeť 

• ukazatel dorazu

• měděné vinutí motoru

• napětí 220 V/ 50 Hz

• příkon 1 500 W

• rychlost bez zatížení 0 - 880 ot./ min

• síla úderu 0 – 4250 úderů/ min, 5,5 J

• max. vrtání:
betonu 32 mm, kovu 13 mm, dřeva 40 mm

• rychlost bez zatížení 0 - 850 ot./ min

• 3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků 
• SDS-PLUS systém

• hmotnost 4,9 kg

• plastový kufřík

• napětí 230 V/ 50 Hz 

• příkon 1 050 W 

• rychlost bez zatížení 0 - 1050 ot./ min 

• síla úderu 0 – 5200 úderů/ min, 2,8 J 

• max. vrtání:
betonu 26 mm, kovu 13 mm, dřeva 42 mm 

• rychlost bez zatížení 0 - 850 ot./ min 

• 3 ks vrtáků a 2 ks majzlíků, 
• 1 sklíčidlo

• SDS-PLUS systém

• plastový kufřík 

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 500 W

• rychloupínací sklíčidlo do 13 mm

• otáčky motoru bez zatížení 
0–3 000 ot./min.

• vrtání nebo příklepové vrtání

• regulace rychlosti otáček

• boční ergonomická rukojeť

• komfortní ovládací spínače

DMOC: 1 590 Kč

DMOC 960 Kč

DMOC: 2 190 Kč

DMOC: 3 190 Kč DMOC: 3 190  Kč

DMOC: 850 Kč

Příklepová vrtačka
FDV 200851-E

Příklepová vrtačka
FDV 200651-E

Příklepová vrtačka
FDV 2003-E

Rotační kladivo 
FDV 201502-E 

Rotační kladivo
FDV 211050-E 

Příklepová vrtačka
FDV 200501-E

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

 
Novinka

 
Novinka

 
Novinka

 
Novinka

Rychloupínací 
sklíčidlo
Pohodlná manipulace 
při častější výměně vrtáků 
či bitů.

Sklíčidlo s upínací 
kličkou
Spolehlivě poslouží zejména 
při vrtání do tvrdších 
materiálů.

Variabilita 
multifunkčního zařízení
Vzhledem k velkému množství 
možných nástavců  lze 
upravovat nejrůznější 
materiály.

Laserový ukazatel
Pomocí laserového paprsku 
je orientace při řezání mno-
hem snazší i přes pilinami 
zakrytou narýsovanou čáru 
řezu.

Nastavení úhlu úkosu
Zaručí vedení požadovaného 
úhlu řezu tak, aby připojovaný 
materiál přesně sedl hranou 
na hranu.

Těžko najdete kutila, který nemá doma svoje vlastní elektrické 
nářadí. Tam, kde je dobrý přístup k elektrické energii, si pro jeho 
vyšší výkon, neklesající sílu a neomezenou výdrž kutilové tradičně 
volí elektrické ruční nářadí. V nabídce značky FIELDMANN 
najdou zákazníci nářadí pro opravy a rekonstrukce, stavbu 
i dílnu – od vrtaček, přes rotační kladiva, brusky a pily, až po 
hoblík a multifunkční nářadí.

Elektrické ruční nářadí FIELDMANN je určeno všem, kdo hledají 
pro práci v dílně a okolí domu kvalitní, a přitom cenově dostupné 
vybavení. Pohodlí, snadnou manipulaci a bezpečnost při práci 
zajišťují kompaktní tvary nářadí s ergonomickými měkčenými 
rukojeťmi. Měděná vinutí motorů prodlouží životnost nářadí. 
Výhodou při přenášení a ukládání nářadí jsou praktické kufříky.



nový text

6160 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Ruční nářadí
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• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 650 W

• otáčky motoru bez zatížení 12 000 ot./min.

• boční ergonomická rukojeť 

• průměr kotouče 125 mm

• měděné vinutí motoru

Obsah balení:
• bruska, ergonomická rukojeť, 

1 ks brusného kotouče, kufřík

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 800 W

• otáčky motoru bez zatížení 4 500 ot./min.

• boční ergonomická rukojeť 

• průměr kotouče 140 mm

• měděné vinutí motoru

Obsah balení:
• kotoučová pila, pravoúhlý držák 

vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče

• 40 ks příslušenství
• pískový papír
• špachtlové nože
• pilové listy (dřevo, kov)
• diamantové nože 

(keramika, atd.)

• sada kotoučů (A, B) 
pro dvoukotoučovou 
pilu FDK 2003-E 
o velikosti 125 mm.

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 1 200 W

• otáčky motoru bez zatížení 12 000 ot./min.

• boční ergonomická rukojeť nastavitelná 
do 3 poloh

• průměr kotouče 125 mm

• měděné vinutí motoru

Obsah balení:
• bruska, ergonomická rukojeť, 

1 ks brusného kotouče, kufřík

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 1 300 W

• otáčky motoru bez zatížení 4 700 ot./min.

• boční ergonomická rukojeť 

• průměr kotouče 185 mm

• měděné vinutí motoru

Obsah balení:
• kotoučová pila, pravoúhlý držák 

vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 2 200 W

• otáčky motoru bez zatížení 6 000 ot./min.

• boční rukojeť nastavitelná do 3 poloh 

• průměr kotouče 230 mm

• měděné vinutí motoru

Obsah balení:
• úhlová bruska

5x nástavec 

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 1 050 W

• otáčky motoru bez zatížení 5 500 ot./min.

• boční ergonomická rukojeť 

• průměr kotouče 125 mm

• měděné vinutí motoru

Obsah balení:
• dvoukotoučová pila, držadlo, kufřík

vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče vzdálenosti řezu, 1 ks řezacího kotouče

DMOC: 1 390 Kč

DMOC: 1 390 Kč

DMOC: 990 Kč DMOC: 890 Kč

DMOC: 1 690 Kč

DMOC: 1 950 Kč

DMOC 2 900 Kč

DMOC: 3 890 Kč

Úhlová bruska
FDB 200651-E

Kotoučová pila
FDK 200802-E

FDB 9002 
Sada příslušenství 

k FDB 2005-E 

Řezací kotouče
FDK 9003

Úhlová bruska
FDB 201201-E

Kotoučová pila
FDK 201301-E

Úhlová bruska
FDB 202201-E

Dvoukotoučová pila
FDK 2003-E

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení

PRAKTICKÝ
KUFŘÍK
součástí balení
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Ruční nářadí

DMOC: 1 590 Kč

DMOC: 1 190 Kč

DMOC 650Kč

DMOC 1 490 Kč

DMOC 2 300 Kč

DMOC 1 890 Kč

DMOC 1 420 Kč

DMOC 1 490 Kč

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 710 W

• otáčky motoru bez zatížení 
0 – 2 800 ot./min.

• maximální hloubka řezu 
80 – 100 mm

• měděné vinutí motoru

• rychloupínací sklíčidlo

• laserový ukazatel směru řezu

Obsah balení:
• přímočará pila, pravoúhlý 

držák vzdálenosti řezu, 1 ks 
pilového listu, kufřík

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 150 W

• otáčky naprázdno 
11 000 ot./ min.

• plocha brusky 187 x 90 mm

Obsah balení:
• bruska, návod, záruční list, 

brusný papír

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 300 W

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

• proměnné otáčky

• řezání, broušení, seškrabo-
vání atd.

Obsah balení:
• multifunkční nářadí, návod, 

záruční list, 11 ks příslušenství, 
kufřík

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 950 W

• rychlost broušení 
120 – 380 ot./min.

• velikost pásu 76 x 533 mm

Obsah balení:
• pásová bruska, návod, 

záruční list

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 750 W

• otáčky naprázdno 16 500 
ot./min.

• objem hoblování 82 x 2 mm

Obsah balení:
• hoblík, návod, záruční list, 

kufřík

• napětí 220 V/ 50 Hz

• příkon 430 W

• rychlost bez zatížení 
5 000 – 13 000 ot./min.

• velikost brusné plochy 125 mm

Přímočará pila
FDP 200711-E

Přímočará pila
FDP 200711-E

Vibrační bruska
FDB 2004-E

Vibrační bruska
FDB 2004-E

Pásová bruska
FDB 200951-E

Pásová bruska
FDB 200951-E

Excentrická bruska 
FDEB 200431-E

Excentrická bruska 
FDEB 200431-E

 
Novinka
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Novinka

• napětí 230 V/50 Hz 

• příkon 2000 W 

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

• proudění vzduchu:
I.  250 l/min
II. 500 l/min
5x nástavec
kufřík

Obsah balení:
• horkovzdušná pistole

5x nástavec

• napětí 220 V/ 50 Hz 

• příkon 170 W

• rychlost bez zatížení 10 000 – 
35 000 ot./min.

• velikost sklíčidla 0,8 – 3,2 mm

• 210 ks příslušenství

Přímočará pila
FDP 200711-E

Horkovzdušná pistole 
FDHP 202001-E

Vibrační bruska
FDB 2004-E

Multifunkční nářadí
FDB 200301-E

Pásová bruska
FDB 200951-E

Elektrický hoblík
FDH 2001-E

Excentrická bruska 
FDEB 200431-E

Modelářská bruska
FDMB 200171-E



6362 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Ruční nářadí
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Ruční nářadí

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

• 2x ½" hlavice na svíčky: 16, 21 mm
• 2x ½" prodloužení: 125, 250 mm
• 1x ½" kloub
• 1x ½" ráčna
• 6x ½" hlavice nástrčná (12 pt): 

10, 12, 14, 15, 17, 19 mm
• 1x kufřík

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

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

• 2x univerzální kloub: 1/4“ a 3/8“
• 2x nástrčkový klíč na zapalovací 

svíčky 3/8“: 16 a 21 mm
• 2x nástavec k nástrčkovému klíči 

3/8“: 3“ a 6“
• 1x nástavec k nástrčkovému klíči 

1/4“ 3“
• 2x rukojeť s ráčnou s naklápěcí 

hlavou: 1/4“ a 3/8“
• 1x spojovací člen
• 2x šroubovák SL 6x100 mm 

a PH 6x100 mm
• 20x bity x délka 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 kleště s dlouhými čelistmi: 6“
• 1x kleště s posuvným kloubem: 

10“
• 1x diagonální kleště: 6“
• 1x štípací kleště: 7“
• 5x otevřený stranový klíč: 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
• 1x rukojeť pro nástrčkové klíče

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

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

• 8x ¼” hlavice nástrčná prodlouže-
ná: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 

• 5x ¼” hlavice nástrčná: E4, E5, 
E6, E7, E8 

• 2x ¼” prodloužení: 50, 75 mm 
• 1x ¼” kloub ráčnový 
• 1x ¼” trhák 
• 1x ¼” rukojeť šroubovací s vnitřním 

čtyřhranem 
• 1x ¼” ráčna
• 17x ½” hlavice nástrčná: 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 27, 30, 32 mm

• 5x ½” hlavice nástrčná prodlouže-
ná: 14, 15, 17, 19, 22 mm

• 8x ½” hlavice nástrčná: E10, E11, 
E12, E14, E16, E18, E20, E24

• 2x ½” prodloužení: 125, 250 mm
• 1x ½” kloub ráčnový
• 1x ½” ráčna
• 2x ½” hlavice na svíčky: 16, 21 mm
• 3x klíč 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 kufřík

• 1x kombinované kleště 7“
• 1x kleště s dlouhými čelistmi 6“
• 1x kleště s posuvným kloubem 10“
• 2x šroubovák: SL 6 x 100 mm 

a PH 6 x 100 mm
• 1x rukojeť pro nástrčkové klíče
• 8x otevřený stranový klíč: 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
19, 20, 22, 24, 27 mm

• 1x nůž 18 mm se 3 břity
• 1x měřicí pásmo 5 m
• 16x nástrčkové klíče 1/2“: 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

• 2x rukojeť s ráčnou s naklápěcí 
hlavou: 1/4“ a 1/2“

• 2x nástavec k nástrčkovému klíči 
1/2“: 5“ a 10“

• 1x 3cestný nástavec: 
1/2“(M) x 3/8“(F)

• 2x univerzální kloub: 1/4“ a 1/2“
• 2x nástrčkový klíč na zapalovací 

svíčky 1/2“: 16 a 21 mm
• 12x nástrčkové klíče 1/4“: 4, 4.5, 5, 

5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 1x spojovací člen
• 6x hluboká nástrčka 1/4“: 

9, 10, 11, 12, 13 mm
• 1x nástavec k nástrčkovém klíči 

1/4“ 3“
• 1x posuvná tyč 1/4“
• 1x kladivo 300 g
• 20x bity x 25 mm s držákem
• 2x průbojník (špičák a ploché 

dláto)

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

• 1x násada ráčny 3/8" s pojistkou 
• 2x šroubovák SL 6x100 mm 

a PH 6 x 100 mm
• 22x nástavce / držák
• 1x kleště s dlouhými čelistmi 6"
• 1x kleště s posuvným kloubem 10"
• 1x diagonální kleště 6"
• 9x klíč do vnitřního šestihranu: 

1,5 – 10 mm/držák
• 1x T-rukojeť pro nástrčkové klíče 

1/4"
• 1x univerzální kloub 3/8" 
• 1x spojovací člen 1/4" 

• 1x 8“ nastavitelný klíč
• 1x odlamovací nůž
• 1x 6“ diagonální kleště
• 1x 6“ kombinované kleště
• 1x 3m měřící pásmo
• 9x imbusový klíč: 1,5 –10 mm
• 9x 1/4“ hlavice: 5 – 13 mm
• 1x 1/4“ momentový klíč
• 1x tesařské kladivo 340 g
• 1x držák bitů
• 1x 9“ vodováha
• 32x 1“ bitů
• 1x magnetický držák bitů

• kombinované kleště 6“
• kleště s dlouhými čelistmi 6“
• 8 ks 3/8“ nástrčné hlavice:

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
• 1 ks 3/8“ ráčna
• 1x 6“ nastavitelný klíč
• 8 ks Imbusových klíčů 1,5 - 6 mm
• 2 ks šroubováků:

PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
• 1 ks násada na bity
• 20 ks bitů 25 mm
• 1 ks kladivo 200 g
• vodováha 6“
• měřicí pásmo 3 m
• nůž

• 1x kombinované kleště
• 12 ks bitů 25 mm
• 8x imbusový klíč 1,5 – 6 mm
• 2 ks šroubovák:

PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm
• 1x násada na bity
• 1x 3/8“ ráčna
• 9x 3/8“ nástrčné hlavice: 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
• 1x kladivo 200 g
• 1x prodlužovací nástavec 

3/8“ x 3“
• 1x 3/8“ univerzální kloub
• 2x 3/8“ nástrčná hlavice na 

svíčky 16, 21 mm

Gola sada
FDG 5000-32R

Gola sada s nářadím 
FDG 5003-65R

Gola sada
FDG 5001-108R

Gola sada s nářadím 
FDG 5005-85R

Gola sada s nářadím
FDG 5002-54R

Gola sada s nářadím 
FDG 5006-60R

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

Gola sada s nářadím 
FDG 5007-39R

2x průbojník (špičák a ploché 
DMOC: 1 400 Kč

DMOC 1 980 Kč

DMOC: 2 400 Kč

DMOC 3 290 Kč

DMOC 1 290 Kč

DMOC: 1 250 Kč

DMOC: 1 490 Kč

DMOC: 1 159 Kč 
Novinka

 
Novinka

Dvě barevná provedení



6564 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

Ruční nářadí
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Ruční nářadí

• praktické nářadí s celkem 
12 funkcemi v pouzdru na 
opasek základem jsou úzké 
kleště doplněné klasickými
i štípacími čelistmi nářadí dále 
obsahuje nůž klasický i zubatý, 
šídlo, pilník nechybí šroubová-
ky - velký plochý, malý plochý, 
křížový  sadu doplňuje otvírák 
konzerv a otvírák lahví 

• praktické multifunkční nářadí 
s 16 různými nástroji v pouzdru 
na opasek základem jsou 
robustní kombinované kleště, 
které kromě standardních 
vlastností umožňují i odstranění 
izolace z kabelů kleště jsou 
vybaveny klasickými, úzkými 
i štípacími čelistmi dále můžete 
využívat nůžky, nůž, nůž na 
lepenku a provazy, pilku a pilník 
nechybí otvírák na konzervy, 
otvírák na lahve a vývrtka jistě 
využijete šroubováky - plochý 
a křížový chytrými doplňky jsou 
pravítko, rozbíječ skla a vyta-
hovák hřebíků a spon všechny 
nástroje jsou jištěny bezpeč-
nostní pojistkou 

Sada bitů se 
šroubováky

FDG 5004-79R

Sada bitů se 
šroubovákem
FDS 1007-11R

Sada bitů se
šroubovákem 
FDS 1010-58R

Šroubovák s bity 
FDS 1014-61R

Multitool
FDM 5025

Multitool
FDM 6050

DMOC: 990 Kč

DMOC: 80 Kč

DMOC: 340 KčDMOC: 520 Kč

DMOC: 599 Kč

DMOC: 599 Kč

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

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

• šroubovák s ráčnou

• � exibilní nástavec

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

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

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

• 1x šroubovák s ráčnou 
pro bity 6 mm

• 1x šroubovák pro bity 
4 mm

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

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

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

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

• šroubovák

DMOC: 270 Kč

DMOC 270 Kč

DMOC: 250 Kč

DMOC: 290 Kč

DMOC: 470 Kč

DMOC: 220 Kč

Sada bitů se šroubovákem
FDS 1004-33R

Sada bitů
FDS 9002-67R

Sada bitů se šroubovákem
FDS 1011-22R

Sada bitů se šroubovákem
FDS 1009-41R

Sada bitů se šroubováky 
FDS 1005-65R

Sada hobby nožů
FDN 1002-16R

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

H 3, 4, 5, 6

• šroubovák s ráčnou
• prodlužovací nástavec 50 mm

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

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

• šroubovák s prodlužovacím nástavcem
• � exibilní nástavec
• lupa

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

H 0.7, 0.9, 1.3 1.5, 2.0

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

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

33 ks 

CR-V 

67 ks 

CR-V 

41 ks 

CR-V 

16 ks 

22 ks 

CR-V 

65 ks 

CR-V 

• 13 ks nožů
• 2 ks rýsovací jehly
• magnetický proužek
• rukojeť

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

H 2, 3, 4, 5, 6

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

Bity 6 mm:
SL 3.0, 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

11 ks 

CR-V 

79 ks 58 ks 

CR-V CR-V 
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6766 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.
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Ruční nářadí

DMOC 400 Kč

DMOC: 200 Kč

DMOC 400 Kč

DMOC: 350 Kč

DMOC: 690 Kč

DMOC: 680 Kč

Sada šroubováků
FDS 5001-18R

Sada šroubováků
FDS 1002-6R

Sada šroubováků
FDS 5003-18R

Sada šroubováků
FDS 5005-10R

Sada šroubováků
FDS 5004-37R

Sada klíčů
FDN 1010

18 ks 

CR-V 

18 ks 

CR-V 

37 ks 

CR-V 

 6 ks 

CR-V 

10 ks 

CR-V CR-V 

12 ks 

• 8x šroubovák plochý/křížový v CR–V kvalitě
• 10x malý šroubovák s točnou na 

ukazováček
• držák upevnitelný na stěnu 

či nástěnnou desku

• 4x křížový šroubovák
• 4x plochý šroubovák
• 8x malý šroubovák
• 1x šroubovák na bity
• bity: SL 4, 5, 6; PH 1, 2, 3; 

PZ 0, 1, 2, 3; T 20, 25, 30, 40; H 4, 5, 6

• 8x šroubovák plochý/křížový v CR–V kvalitě
• 10x malý šroubovák s točnou na 

ukazováček
• držák upevnitelný na stěnu 

či nástěnnou desku

• stranové klíče s očkem vyhnutým do úhlu 
• velikosti: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 

22, 24
• závěsná plachta s možností srolování

• 5x šroubovák plochý
• 5x šroubovák křížový

• 6x šroubovák plochý/křížový

• držák na stěnu či nástěnný panel

DMOC: 360 Kč DMOC 130 Kč DMOC 230 Kč DMOC 250 Kč

• sada vrtáků HSS do železa 
6 ks 

• velikost 3, 4, 5, 6, 8,10
• 6 ks šroubovacích bitů

• 2x T 118 A – Dřevo 2 – 15 mm, 
PVC; čistý řez

• 2x T 101 AO – Dřevo 5 – 50 mm; 
rychlý řez

• 2x T 144 D – Dřevo 3 – 30 mm; 
čistý řez

• 2x T 101 B – Dřevo 3 – 30 mm, 
Epoxid do 30 mm; čistý řez

• 2x T 101 BR – Kov 1 – 3 mm
• plně kompatibilní s jinými 

přímočarými pilami se sklíči-
dlem „T“

Přímočará pila
FDP 200711-E

Vibrační bruska
FDB 2004-E

Pásová bruska
FDB 200951-E

Excentrická bruska 
FDEB 200431-E

• 2x T 119 BO – Dřevo 2 – 15 mm, 
PVC; čistý řez

• 2x T 101 B – Dřevo 3 – 30 mm, 
čistý řez

• 2x T 111C – Dřevo 4 – 50 mm, 
PVC

• 2x T 127 D – Kov 3 – 15 mm, ALU 
do 30 mm, Epoxid do 30 mm; 
rychlý řez

• 2x T 118 A – Kov 1 – 3 mm
• plně kompatibilní s jinými 

přímočarými pilami se sklíči-
dlem „T“

Sada kleští
FDN 1020

Sada vrtáků
FDV 9004

Pilové listy T-dřevo
FDP 9001

Pilové listy T-mix
FDP 9002

• kleště kombinované 150 mm
• kleště diagonální 150 mm
• kleště štípací 150 mm

12 ks 

12 ks 

DMOC: 220 Kč DMOC 400 Kč DMOC 490 Kč DMOC 790 Kč

• sada vrtáku do zdiva 18 ks
velikosti:

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

• sada vrtáku do kovu 39 ks
velikosti:

• 4x 1 mm; 1,5 mm; 2 mm; 
2,5 mm

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

• 1x 8 mm
• 1x 10 mm

Přímočará pila
FDP 200711-E

Vibrační bruska
FDB 2004-E

Pásová bruska
FDB 200951-E

Excentrická bruska 
FDEB 200431-E

• sada vrtáku do kovu 27 ks
velikosti:

• 1x 2 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm
• 4x 6 mm; 6,5 mm
• 2x 7 mm
• 1x 7,5 mm
• 3x 8 mm
• 1x 8,5 mm
• 2x 9 mm
• 1x 9,5 mm
• 3x 10 mm
• 2x 12 mm 

Sada vrtáků
FDV 9006

 Sada vrtáků do zdiva
FDV 9101

Sada vrtáků do kovu
FDV 9201

Sada vrtáků do kovu
FDV 9202

• sada vrtáků do zdiva 6 ks 
• velikost 3, 4, 5, 6, 8,10
• 6 ks šroubovacích bitů
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6968 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

UNIVERZÁLNÍ
VYSAVAČE
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Vysavače

Neocenitelným partnerem při úklidu v domě, ve sklepě, v garáži 
i na terase jsou univerzální vysavače na mokré i suché vysávání. 
Jsou určeny pro vysávání hrubých i jemnějších nečistot, včetně 
rozlité kapaliny, takže si snadno poradí i s takovými nečistotami, 
jako je prach, kamínky, listí nebo mokré bláto. Univerzální 
vysavače FIELDMANN jsou vybaveny objemnou chromovou 

Nádoba
Nádoba o dostatečném 
objemu zachytí vše, co 
projde vysávací hadicí 
přímo do nádoby, bez
nutnosti použití sáčků, 
což je zásadní výhodou 
zvláště u mokrého vysávání.

Hadice
Hadici o délce až 2,5 metru 
ocení uživatel zejména při 
vysávání schodišť, zákoutí 
dvorů, pavučin z podhledů 
střech a také při vysávání 
těžších materiálů.

Elektrická zásuvka
Elektrická zásuvka slouží 
ke snazšímu připojení 
dalšího zařízení. Po jeho 
připojení  se vysavač 
automaticky sám zapne.

Kolečka 
s podstavcem
Podstavec s kolečky umožňuje 
snadný pohyb vysavače po zemi. 
V případě, kdy kolečka  nejsou 
zapotřebí, například při vysávání 
schodišť, lze podstavec snadno 
odejmout od nádoby. 

DMOC: 2 290 Kč DMOC: 2 990 Kč DMOC: 5 700 Kč

DMOC: 3 490 Kč

Vysavač na mokré 
a suché vysávání

FDU 2003-E

Vysavač na mokré 
a suché vysávání

FDU 2004-E

Vysavač na mokré 
a suché vysávání

FDU 201450-E

Vysavač na mokré 
a suché vysávání

FDU 201432-E

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz

• příkon 1 400 W

• pevný bavlněný  ltr

• kovová nádoba 30 l

• plastová hadice 1,5 m

• 2x plastová prodlužovací trubice 0,85 m

• podlahový nástavec

• zúžený nástavec

• kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:
• náhradní bavlněný  ltr:              FDU 9004

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz
• příkon 1 400 W
• zásuvka na přídavné zařízení do 2 000 W
• pevný bavlněný  ltr
• kovová nádoba 30 l
• plastová hadice 2,5 m
• hliníková prodlužovací trubice 0,77 m
• podlahová hubice (hladké vysávání

nebo s kartáčky)
• podlahová hubice (kartáč + stěrka)
• hubice na čalounění
• zúžená hubice
• kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:
• náhradní bavlněný  ltr:              FDU 9004

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz

• příkon 1 400 W

• zásuvka na přídavné zařízení do 2 000 W
• pevný bavlněný  ltr

• kovová nádoba 50 l

• plastová hadice 3 m

• hliníková prodlužovací trubice 0,77 m

• podlahová hubice (hladké vysávání nebo 
s kartáčky)

• podlahová hubice (kartáč + stěrka)

• hubice na čalounení

• zúžená hubice

• kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:
• náhradní bavlněný  ltr:              FDU 901450

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz

• příkon 1 400 W

• zásuvka na přídavné zařízení do 2 000 W
• pevný bavlněný  ltr

• kovová nádoba 30 l

• nastavitelná intenzita odzvuku
• funkce odlepávání prachu
• zámek hadice
• výpusť
• plastová hadice 2,5 m

• hliníková prodlužovací trubice 0,77 m

• podlahová hubice (hladké vysávání nebo 
s kartáčky)

• podlahová hubice (kartáč + stěrka)

• hubice na čalounení

• zúžená hubice

• kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:
• náhradní bavlněný  ltr:  FDU 901432

• náhradní HEPA  ltr:  FDU 911432

nádobou na tuhé nečistoty i vodu a bavlněným  ltrem 
z pevných vláken, který zachytí i ty nejjemnější částečky. 
Filtr lze vyklepat, opláchnout a po vysušení opět použít. 
Univerzální vysavač se vyplatí pořídit k tlakové myčce. 
Proudem vody uvolněné nečistoty totiž ihned spolehlivě 
„pohltí“.

Jsou určeny pro vysávání hrubých i jemnějších nečistot, včetně 
rozlité kapaliny, takže si snadno poradí i s takovými nečistotami, 
jako je prach, kamínky, listí nebo mokré bláto. Univerzální 
vysavače FIELDMANN jsou vybaveny objemnou chromovou 

napětí/kmitočet 230 V/50 Hz

příkon 1 400 W

zásuvka na přídavné zařízení do 2 000 W
pevný bavlněný  ltr

kovová nádoba 30 l

nastavitelná intenzita odzvuku
funkce odlepávání prachu
zámek hadice
výpusť
plastová hadice 2,5 m

hliníková prodlužovací trubice 0,77 m

podlahová hubice (hladké vysávání nebo 
s kartáčky)

podlahová hubice (kartáč + stěrka)

hubice na čalounení

zúžená hubice

kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:
náhradní bavlněný  ltr:  FDU 901432

náhradní HEPA  ltr:  FDU 911432

Jsou určeny pro vysávání hrubých i jemnějších nečistot, včetně 
rozlité kapaliny, takže si snadno poradí i s takovými nečistotami, 
jako je prach, kamínky, listí nebo mokré bláto. Univerzální 
vysavače FIELDMANN jsou vybaveny objemnou chromovou 

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz

• příkon 1 400 W

• zásuvka na přídavné zařízení do 2 000 W
• pevný bavlněný  ltr

• kovová nádoba 30 l

• nastavitelná intenzita odzvuku
• funkce odlepávání prachu
• zámek hadice
• výpusť
• plastová hadice 2,5 m

• hliníková prodlužovací trubice 0,77 m

• podlahová hubice (hladké vysávání nebo 
s kartáčky)

• podlahová hubice (kartáč + stěrka)

• hubice na čalounení

• zúžená hubice

• kulatý kartáček

Volitelné příslušenství:
• náhradní bavlněný  ltr:  FDU 901432

• náhradní HEPA  ltr:  FDU 911432



7170 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

VYSAVAČE NA POPEL 
A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ
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Vysavače

DMOC: 1 690 Kč DMOC: 1 460 Kč DMOC: 1 180 Kč

Vysavač na popel 
a suché vysávání

FDU 2002-E

Vysavač na popel 
a suché vysávání

FDU 201001-E

Vysavač na popel 
a suché vysávání

FDU 200601-E

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz

• příkon 1 200 W

• sání popela do 40 °C

• HEPA  ltr

• kovová nádoba 20 l

• kovová hadice 1 m

• hliníková hubice 0,15 cm

• kolečka

• přívodní kabel 4,3 m

• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Součástí balení je FDU 9002:
• plastová hadice 1,5 m

• prodlužovací trubice 0,85 cm

• podlahová hubice

• zúžený nástavec

• otočný kartáček

Volitelné příslušenství:
náhradní HEPA  ltr:              FDU 9003

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz 

• příkon 1 000 W

• sání popela do 40 °C

• bavlněný  ltr

• kovová nádoba 20 l

• kovová hadice 1 m

• hliníková hubice 0,15 m

• hmotnost 4 kg

• přívodní kabel 3 m

• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Volitelné příslušenství:
náhradní HEPA  ltr:   FDU 9003

náhradní bavlněný  ltr: FDU 201001

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz

• příkon 600 W

• sání popela do 40 °C

• bavlněný  ltr

• kovová nádoba 11 l

• kovová hadice 1 m

• hliníková hubice 0,15 m

• hmotnost 2,4 kg

• přívodní kabel 3 m

• deklarovaná úroveň hlučnosti 80 dB (A)

Volitelné příslušenství:
náhradní HEPA  ltr:              FDU 900601

Romantiku plápolajícího ohně, ale také příjemné teplo, oceníme 
zejména v mrazivých zimních dnech. V létě se zase těšíme na 
steak či zeleninu ugrilovanou na dřevěném uhlí. Na pravidelné 
čištění krbových kamen, krbu či grilu se už těšíme méně. Ruční 
vybírání popela a sazí je pracné, navíc se při něm hodně práší. 
Abychom si práci usnadnili, urychlili a popel odstranili i z obtížně 
přístupných míst, jsou tu vysavače FIELDMANN určené pro 
vysávání popela. Mají kovovou nádobu i hadici s aluminiovým 
nástavcem, takže s nimi lze vysávat i teplý popel až do 40 °C. 
Samozřejmou součástí je HEPA  ltr pro zachycení nejjemnějších 
částeček, jako je popel nebo jemný prach, a ochranný koš proti 
ucpání většími vysávanými objekty.

Kovová nádoba
Nádoba je svojí kapacitou 
optimální pro vysátí popela 
z krbu nebo pro úklid auto-
mobilu či garáže, zároveň 
nezabere mnoho místa při 
uskladnění. 

HEPA � ltr
Konstrukční charakteristika 
materiálu HEPA  ltru zachytí 
i nejjemnější částečky, jako 
je popel nebo jemný prach. 

Příslušenství
Variabilita příslušenství 
usnadňuje dosah při vysávání 
a úklid pomocí různých 
nástavců i v obtížně přístup-
ných místech.

Kolečka
Kolečka zaručí snadnou manipu-
laci při úklidu, zejména garáže, 
bez nutnosti vysavač přenášet. 
Poměrně snadnou demontáž 
koleček uživatel ocení zejména 
při vysávání kaskádovitého terénu,
jakým je například schodiště.
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Model Příkon Maximální 
tlak

Maximální 
průtok Tryska Tlaková 

hadice
Funkce 

samonasávání Kolečka Přívodní 
kabel

FDW 202001-E 2 200 W 165 barů 450 l/hod. nastavitelná, turbo 10 m ANO ANO 5 m

FDW 201401-E 1 400 W 105 barů 300 l/hod. nastavitelná, turbo 3 m NE NE 5 m

FDW 201601-E 1 600 W 115 barů 300 l/hod. nastavitelná, turbo 5 m ANO ANO 5 m

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

VYSOKOTLAKÉ 
MYČKY
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Vodní program

DMOC: 2 650 Kč DMOC: 3 190 Kč DMOC: 5 400Kč

Vysokotlaká myčka 
FDW 201401-E

Vysokotlaká myčka
FDW 201601-E

Vysokotlaká myčka
FDW 202201-E

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz

• příkon 1 400 W

• maximální tlak 105 barů

• maximální průtok 300 l/hod.

• přívodní kabel 5 m

• délka vysokotlaké hadice 3 m

• stříkací pistole s variabilní
tryskou

• napětí/kmitočet 230 V/50 Hz

• příkon 1 600 W

• maximální tlak 115 barů

• maximální průtok 300 l/hod.

• přívodní kabel 5 m

• délka vysokotlaké hadice 5 m

• stříkací pistole s variabilní 
a turbo tryskou

• přípojná nádobka na šampón

• kolečka

• napětí/ kmitočet 230 V ~ 50 Hz
• příkon 2200 W
• maximální tlak 165 barů
• maximální průtok 450 l/hod.
• přívodní kabel 5m
• délka vysokotlaké hadice 10 m
• stříkací pistole s variablní a turbo tryskou
• přípojná nádobka na šampón
• kolečka
• deklarovaná úroveň hluku 99 dB(A)

Kolečka
Při práci je nutné mít vždy 
optimální pohodlí. Kolečka 
na vysokotlakých myčkách 
Fieldmann zaručí maximální 
komfort při manipulaci se 
strojem.

Naviják na hadici
Velkou výhodou navijáku 
na hadici je úspora prostoru. 
Hadice zároveň zůstává 
stále součástí stroje, takže 
nemůže dojít k její ztrátě 
nebo případnému mecha-
nickému poškození.

Rychlospojka
Ideální pro rychlou výměnu
variabilní trysky s turbo 
tryskou. Výhodou je snadná 
manipulace i s vlhkou dlaní.

Šamponování
Součástí procesu kvalitního mytí je 
zaručeně možnost šamponování. 
To je u vysokotlakých myček 
Fieldmann možné pomocí 
integrované či externí nádobky 
na šampon. Následným smytím 
proudem vody z trysky je dosaženo 
požadovaného efektu mytí.

Potřebnou sílu dodají vodě vysokotlaké myčky FIELDMANN, 
s kterými pak zvládneme důkladně poklidit nejen dvůr či terasu, 
ale i zbavit kola či podvozek auta zaschlého bláta nebo 
oživit zašlou fasádu domu. Na rozdíl od ručního mytí je úklid 
s tlakovou myčkou mnohem rychlejší a snazší, oproti klasické 
zahradní hadici dokáže odstranit i odolné, doslova zažrané 
nečistoty. K nezanedbatelným výhodám vysokotlakých myček 
patří i úspora vody v řádu desítek procent oproti běžnému mytí, 
a to díky přesně zaměřenému vodnímu paprsku. Stříkací pistole 
u myček FIELDMANN jsou vybavené nastavitelnými, třícestnými 
nebo čtyřcestnými tryskami s turbo funkcí, samozřejmostí jsou 
kolečka pro snazší přesouvání. 

 
Novinka



7574 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

ZAHRADNÍ HADICE 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Vodní program

DMOC 580 Kč

DMOC 150 Kč DMOC  150 Kč

DMOC: 790 Kč DMOC: 1 290 Kč

DMOC: 340 Kč

DMOC: 770 Kč

DMOC: 240 Kč

Naviják na zahradní 
hadici

FZH 1145

Sada koncovek 1/2“
FZH 9003

Zavlažovací pistole
FZH 9002

Naviják na zahradní 
hadici

FZH 1150

Zahradní hadice 
FZH 9150

Oscilační 
rozstřikovač 

FZH 9101

Zahradní hadice 
FZH 9130

Tříramenný 
rozstřikovač 

FZH 9102

• naviják na hadici 1/2“ do 45 m

• hliníková rukojeť

• odolný proti korozi

• lehká konstrukce

• pohodlné přenášení

• úsporné skladování

• snadná montáž

• kompatibilní s hadicí 1/2“, 
13 mm

• 3x koncovka 

• 1x koncovka STOP 

• adaptér 1/2“ a 3/4“

• variabilní zavlažovací pistole

• zavlažovací pistole 1/2“, 
13 mm

• 8 pozic

• naviják na hadici 1/2“ do 50 m

• hliníková rukojeť

• odolný proti korozi

• lehká konstrukce

• pohodlné přenášení

• pojezdová kolečka

• úsporné skladování

• snadná montáž

• 1/2“

• délka 50 m

• 5 vrstev

• provozní teplota -5 °C až 65 °C

• provozní tlak 10 barů

• tlak při roztržení 30 barů

• vnitřní průměr 12,5 mm

• vnější průměr 18 mm

• kompatibilní se systémy 1/2“

• ABS plast

• 15 trysek

• nastavitelný úhel rozstřiku

• velikost 42 x 14 x 14 cm

• hmotnost 0,3 kg

• 1/2“

• délka 30 m

• 5 vrstev

• provozní teplota -5 °C až 65 °C

• provozní tlak 10 barů

• tlak při roztržení 30 barů

• vnitřní průměr 12,5 mm

• vnější průměr 18 mm

• kompatibilní se systémy 1/2“

• ABS plast

• tři ramena trysek

• nastavitený dosah rozstřiku

• velikost 25 x 30 x 25 cm

• pozinkovaný trn

• hmotnost 0,3 kg

 
Novinka
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Pro život je voda nezbytností, pro krásu jí musí být dostatek. 
Trávník je vlastně živý organismus a ten, stejně jako třeba 
člověk, potřebuje pít. Jeho žízeň snadno utiší výrobky z vodního 
programu FIELDMANN. Nabídka kromě odolných pětivrstvých 
zahradních hadic, bytelných navijáků na hadice, koncovek 
a rozprašovacích pistolí nově zahrnuje také rozstřikovače. 
Například oscilační postřikovač zajistí rovnoměrnou zálivku 
menších i větších pravoúhlých ploch, včetně rohů. 

Řeknete si, co se dá vymyslet na zahradní hadici? Ti, kdo mají 
zkušenost s měkkými lámavými materiály, by vám poradili, že se 
vyplatí dát přednost kvalitě před cenou a pohlídat si zejména 
dostatečnou sílu stěny hadice, pravidelnost jejího textilního 
tlakového výpletu a uvedený pracovní tlak. Zahradní hadice 
FIELDMANN jsou pětivrstvé, a tedy vysoce pevné a maximálně 
odolné vůči interním tlakům. Navijáky na zahradní hadice 
FIELDMANN pomohou hned dvakrát, jednak při manipulaci 
s hadicí, když se pohybujeme po zahradě a zaléváme, 
i následně, kdy potřebujeme hadici uskladnit, aby nepřekážela 
a zbytečně se nelámala.
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DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

TELESKOPICKÉ 
ŽEBŘÍKY A ŠTAFLE
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Multifunkční žebřík lze využít 
jako lešení pro snadný 
operační přístup do výšky 
kolem 3 m nejen v interiéru.

Unikátní systém
Unikátní teleskopický systém 
zajistí maximální skladnost 
teleskopických žebříků či 
šta� í při ukládání nebo 
převozu v osobním autě.

So� stikované klouby
So stikovaný kloub umožňuje 
proměnit šta� e na žebřík či 
je nastavit do jiné variabilní 
polohy.

Příslušenství
Plošiny z pevného kovu 
zaručí dostatečný komfort 
a bezpečnost při práci 
na lešení z multifunkčního 
žebříku.

Žebříky

• max. délka v rozloženém stavu 6,7 m

• rozměry ve složeném stavu
284 × 46 × 16 cm

• vzdálenost mezi příčkami 28 cm

• síla hliníku 1,2 mm

• maximálni zatížení 150 kg

• počet příček 10

• hmotnost pouze 13 kg

• max. délka v rozloženém stavu 9,2 m

• rozměry ve složeném stavu
368 × 46 × 16 cm

• vzdálenost mezi příčkami 28 cm

• síla hliníku 1,2 mm

• maximálni zatížení 150 kg

• počet příček 13

• hmotnost pouze 16,5 kghmotnost pouze 16,5 kg

DMOC 3 490 Kč DMOC 4 699 Kč

Rozkládací žebřík
FZZ 4008

Rozkládací žebřík
FZZ 4009

Novinka

Rozkládací žebříkRozkládací žebřík

Novinka

• unikátní teleskopický systém

• rozměry při rozložení 320 × 48 × 8 cm

• rozměry ve složeném stavu 81 × 48 × 8 cm

• vzdálenost mezi příčkami 29 cm

• síla hliníku 1,3 – 1,5 mm

• maximální zatížení 150 kg

• maximální délka 3,2 m

• počet příček 11

• hmotnost pouze 9,2 kg

• unikátní teleskopický systém

• rozměry při rozložení 260 × 47 × 9 cm

• rozměry ve složeném stavu 75 × 47 × 9 cm

• vzdálenost mezi příčkami 29 cm

• síla hliníku 1,3 – 1,5 mm

• maximální zatížení 150 kg

• maximální délka 2,6 m

• počet příček 9

• hmotnost 7 kg

• unikátní teleskopický systém

• rozměry ve složeném stavu 87 × 48 × 9 cm

• rozměry při rozložení 380 × 48 × 9 cm

• vzdálenost mezi příčkami 29 cm

• síla hliníku 1,3 – 1,5 mm

• maximální zatížení 150 kg

• maximální délka 3,8 m

• počet příček 13

• hmotnost 11 kg

DMOC: 2 990 Kč DMOC: 2 490 Kč DMOC: 3 690 Kč

Teleskopický žebřík
FZZ 4002

Teleskopický žebřík 
FZZ 4004

Teleskopický žebřík
FZZ 4005

• unikátní teleskopický systém

• rozměry ve složeném stavu 
87 × 67 × 15 cm

• vzdálenost mezi 
příčkami 29 cm

• síla hliníku 1,3 – 1,5 mm

• maximální zatížení 150 kg

• maximální délka šta� í 1,6 m

• maximální délka žebříku 3,2 m

• počet příček 10

• hmotnost pouze 11,5 kg

• unikátní teleskopický systém

• rozměry ve složeném stavu 
90 × 49 × 18 cm

• vzdálenost mezi 
příčkami 29 cm

• síla hliníku 1,3 – 1,5 mm

• maximální zatížení 150 kg

• maximální délka šta� í 2,2 m

• maximální délka žebříku 4,4 m

• počet příček 14

• hmotnost 15 kg

• maximální délka žebříku 360 cm

• maximální délka šta� í 174 cm

• maximální výška lešení 98 cm

• vzdálenost mezi příčkami 28 cm

• délka stabilizátoru 61,5 cm

• maximální zatížení 150 kg

• hmotnost 11 kg

• kompatibilní s FZZ 4107

• 2 ks

• rozměr jedné 85,5 x 32 cm

• rozměr druhé 57,5 x 32 cm

• maximální zatížení 150 kg

• hmotnost 3 kg

Teleskopické šta� e/žebřík
FZZ 4003

Teleskopické šta� e/žebřík
FZZ 4006

Multifunkční řebřík
FZZ 4107

Kovové desky
FZZ 9007

DMOC: 3 590 Kč DMOC: 4 490 Kč DMOC: 2 990 Kč DMOC: 690 Kč

Vyměnit žárovku zvládne téměř každý, pokud zrovna světlo 
nevisí na stropě nad schodištěm. A protože balancovat na 
žebříku či šta� ích na nerovném terénu by dokázali snad jen 
cirkusoví umělci, nabízí značka FIELDMANN multifunkční žebřík, 
který díky kloubovému mechanismu proměníte ve šta� e 
schopné vyrovnat výškové rozdíly třeba mezi jednotlivými stupni 
schodů. Pro pohodlnější práci lze multifunkční žebřík vybavit 
ještě kovovými plošinami a vytvořit z něj dokonce lešení.  

Teleskopické žebříky mají minimální požadavky na prostor 
pro uskladnění, ale maximálně vám pomohou v situacích, 
kdy potřebujete dosáhnout pořádně vysoko, třeba pro věci 
uschované nahoře ve skříni, do okapu při jeho čištění od 
spadaného listí nebo na střechu při pravidelné jarní kontrole. 
Díky unikátnímu teleskopickému systému žebřík vysouváte 
tahem po jednotlivých příčkách, proti samovolnému složení je 
naopak zabezpečen pojistkami na obou bočních stranách. Po 
stisknutí západek palci obou rukou můžete žebřík po jednotlivých 
příčkách bezpečně skládat. Žebříky můžete používat v jejich 
maximální délce i po vysunutí pouze jedné či dvou příček. 
Speciální konstrukce z pevné slitiny hliníku zaručuje vysokou 
stabilitu i při plném rozložení žebříku a dovoluje vysoké zatížení. 



7978 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ
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Autopříslušenství

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 1 500 W

• jmenovitý výkon 2 850 ot./min.

• objem nádoby 24 l

• max. tlak 8 barů

• orientační sací výkon 198 l/min.

• hmotnost 25 kg

• 20 000 ot./min.

• provozní tlak 6,2 barů

• sada 16 ks příslušenství

• plastový kufřík

• napětí 230 V/50 Hz

• příkon 1 500 W

• jmenovitý výkon 2 850 ot./min.

• objem nádoby 50 l

• max. tlak 8 barů

• orientační sací výkon 198 l/min.

• hmotnost 32 kg

• PU materiál

• velikost 6,5 x 10 x 1000 mm

• provozní tlak 10 barů

• max. tlak 25 barů

• sada 6 kusů

• pistole na huštění pneumatik 
s tlakoměrem

• ofukovací pistole

• adaptér a jehly na nafukování 
hraček

• spirálová PU hadice

• maximální zatížení 2 t

• rozměry 442 x 234 x 135 mm

• minimální výška zdvihu 135 mm

• maximální výška zdvihu 
330 mm

• hmotnost 8,6 kg

• velikost 1/2“ 

• 7 000 ot./min.

• krouticí moment 312 Nm

• pracovní tlak 6,2 barů

• konektor hadice 1/4“

• 10 ks nástrčných hlavic 1/2“

• plastový kufřík

• maximální zatížení 2 t

• rozměry 556 x 234 x 140 mm

• minimální výška zdvihu 89 mm

• maximální výška zdvihu 
359 mm

• hmotnost 14 kg

Vzduchový kompresor
FDAK 201524-E

Vzduchová bruska
FDAK 901521

Vzduchový kompresor
FDAK 201550-E

PU Hadice
ke kompresorům 10 m

FDAK 901502

Sada příslušenství 
ke kompresorům

FDAK 901501-E

Hydraulický hever 2 t
FDAH 2001

Vzduchový 
rázový utahovák

FDAK 901511

Hydraulický hever 2 t
FDAH 2002

DMOC: 3 900 Kč

DMOC: 720 Kč

DMOC: 5 200 Kč

DMOC: 290 Kč

DMOC: 580 Kč

DMOC 1 320 Kč

DMOC: 1 690 Kč

DMOC: 2 340 Kč

 
Novinka

Autopříslušenství je již několik let nedílnou součástí sortimentu 
značky FIELDMANN. Zatímco první si oblibu získaly odolné škrab-
ky, autosmetáky nebo skládací lopatky na sníh, dnes FIELDMANN 
zahrnuje opravdu bohatý sortiment autopříslušenství. Ten 
se s každým rokem ještě rozšiřuje, jak tato česká značka 
� exibilně reaguje na požadavky zákazníků ve snaze plnit jejich 
očekávání. Díky vysoké kvalitě použitých materiálů nabídne 
autopříslušenství FIELDMANN potřebnou odolnost a dlouhou 
životnost. Kromě toho tyto vysoce funkční výrobky vynikají 
nadčasovým designem a propracovanými detaily. 

Měřič tlaku
Nepostradatelný asistent 
při údržbě stavu nahuštění 
pneumatik.

Startovací kabely
Vítaný pomocník  při 
potížích s nastartováním 
vozu z důvodu slabého 
akumulátoru.

Redukce
Univerzální doplněk ke 
kompresorům pro � exibilní 
nafouknutí různých dětských 
hraček.

Stropní držák
Ideální řešení pro maximální 
využití prostoru při uskladnění 
jízdního kola, střešního boxu na 
automobil či kajaku nejen 
v garáži. 



8180 DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.
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Autopříslušenství

• max. hmotnost zátěže 20 kg

• univerzální použití – kolo, box 
na střechu auta, kajak, apod.

• snadná instalace

• pro stropy až do 4 m

• úspora úložného prostoru

• zástrčka do 12 V zapalovače 
cigaret

• měřič tlaku v barech
s přesností 0,1 baru

• průměr válce 30 mm

• napájecí kabel 3 m

• 1 m hadice se šroubovacím
konektorem

• nepřetržitý provoz až 15 min.

• čas nafouknutí běžné 
pneumatiky až do 2,4 barů: 
3 min.

• napětí 230 V/50 Hz

• výstup DC (stejnosm.)

• 6 V/12 V, 2 A/4 A

• display
• nabito, obrácení polarity,

• nadproud, ochrana proti 
přehřátí

• použitelná pro auta, 
motocykly, elektroauta, 
auta-hračky, námořníky, 
apod. s 6V/12V

• (4-120 Ah)  olověnou
(Lead Acid) baterií

• max. hmotnost zátěže 57 kg

• univerzální použití – kolo, box
na střechu auta, kajak, apod.

• snadná instalace

• pro stropy až do 4 m

• úspora úložného prostoru

• napětí 12 V

• proud 300 A

• materiál měď
• izolace z PVC

• Ø 8 mm

• délka 2,5 m

• obal

• do objemu 2 000 cm3

benzínového motoru

• mrazuvzdorný plast ABS

• změkčená rukojeť

• délka 31,5 cm

• šířka 11,5 cm

• napětí 230 V/50 Hz

• výkon 1 200 W

• rychlost bez zatížení 
500-3300 ot./min.

• lešticí podložka průměr 
180 mm

• 1x lešticí podložka

• 1x držák typu D

• 1 pár náhradních uhlíků

• velikost 1 300 x 600 mm

• hlavně pro letní použití

• blokuje škodlivé UV paprsky

• snižuje vnitřní teplotu

• 2 v 1 smeták a škrabka

• délka 60 cm

• hliníková rukojeť

• ABS škrabka

• PVC štětina

• napětí 12 V

• proud 600 A

• materiál měď
• izolace z PVC

• Ø 10 mm

• délka 3 m

• obal

• do objemu 4 000 cm3

benzínového motoru

• napětí 230 V/50 Hz

• výkon 450 W

• rychlost bez zatížení 
2 600 ot./min.

• krouticí moment 300 Nm

• 1/2“ konektor

• zástrčka VDE, 2m kabel

• 4pc nástrčné hlavice
(17, 19, 21, 22)

• kufřík

• velikost 1 300 x 600 mm

• hlavně pro zimní použití

• blokuje škodlivé UV paprsky

• snižuje námrazu na skle

• 3 v 1 smeták, škrabka a stěrka

• délka 81 – 120 cm

• hliníková rukojeť

• ABS škrabka

• PVC štětina

• lehce skladný

• max. zatížení 70 kg

• velikost koleček 15 cm

• velikost teleskopu 69 – 97 cm

Stropní držák
na kolo

FDAD 6201

Vzduchový kompresor
FDAK 12011

Nabíječka
autobaterie 6V/12 V

FDAN 12002

Univerzální
stropní držák

FDAD 6571

Startovací kabely
FDAS 120301

Autoškrabka
FZO 5011

Autoleštička
FDAL 201201-E

Ochrana čelního skla
proti slunci a námraze

FDAZ 6001

Autosmeták
FZO 5012

Startovací kabely
FDAS 120601

Elektrický
rázový utahovák

FDAU 200451-E

Ochrana čelního skla
proti slunci a námraze

FDAZ 6002

Teleskopický
autosmeták

FZO 5013

Skládací rudlík
FDZT 4070

DMOC: 490 KčDMOC: 890 Kč

DMOC: 1 390 Kč

DMOC: 890 KčDMOC: 390 Kč

DMOC: 80 KčDMOC: 1 790 Kč

DMOC: 89 Kč

DMOC: 180 Kč

DMOC: 870 Kč

DMOC: 2 190 Kč

DMOC: 99 Kč

DMOC: 190 KčDMOC: 1 290 Kč

 
Novinka

 
Novinka

 
Novinka

 
Novinka

 
Novinka

 
Novinka
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Autopříslušenství

8382

NĚMECKO

NĚMECKO

RAKOUSKO
SLOVENSKO

POLSKO

Servisní síť

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. 
Pro aktuální cenu kontaktujte svého prodejce.

• materiál: gumová vlákna

• 8 ks

• délka: 20 – 120 cm

• tloušťka: 8 mm

• materiál: nylon

• ráčna

• záchytné háky

• délka 2,5 x 500 cm

• materiál: nylon

• zajišťovací mechanizmus

• délka 2,5 x 600 cm

• velikost: 5 m/19 mm

• pás obostraně potažený
nylonem

• měřítko metrické i v palcích

Gumicuk
FDAG 1001

Popruh
FDAG 1101

Popruh
FDAG 1102

Svinovací metr
FDM 0050

DMOC: 190 Kč DMOC: 190 Kč DMOC: 220 Kč DMOC: 99 Kč

• 2 x AAA baterie

• možnost výměny baterie

• autokalibrace

• rozsah do 12 barů

• odchylka 0,05 barů

• LCD podsvícený display

• jednotky: bar, kpa, psi, kg/cm2

• měření vzorku pneumatik, 
hloubky závitů, vyvrtaných 
otvorů

• lithiová baterie

• možnost výměny baterie

• autokalibrace

• rozsah do 25 mm

• LCD podsvícený display

Měřič tlaku 
v pneumatikách

FDAM 0102

Hloubkoměr
FDAM 0201

DMOC 490 Kč DMOC: 210 Kč

• rozsah měření 0,2 – 20 m

• přesnost měření +/- 0,2 mm

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

• jednotky m/� 

• 2x alkalické baterie  AAA

• funkce jednoho měření

• funkce více měření

• funkce pípnutí a podsvícení

• lithiová baterie

• možnost výměny baterie

• autokalibrace

• rozsah do 12 barů

• odchylka 0,05 barů

• LCD display

• jednotky: bar, kpa, psi, kg/cm2

Laserový měřič
vzdálenosti
FDLM 1020

Měřič tlaku 
v pneumatikách

FDAM 0101

DMOC: 1 260 Kč DMOC: 220 Kč Stroje, které vám prodáme, umíme i  opravit! V  naší síti, čítající 32 servisních center, 

provádíme záruční i pozáruční servis a to vždy za použití originálních náhradních dílů. 

Můžete také využít nabídky preventivních kontrol či posezónních prohlídek.

Více informací o nejbližším servisním středisku naleznete na webových stránkách 

www.� eldmann.cz

DMOC je orientační maloobchodní cena. Cena na trhu se může lišit. Pro aktuální cenu 
kontaktujte svého prodejce.

Výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy

Produkty v tomto katalogu se mohou z důvodu technických zdokonalení, úprav barevných speci kací a skladové dostupnosti 
v jednotlivých zemích měnit bez předchozího upozornění. Výrobce neodpovídá za chyby tisku. 



www. eldmann.cz


