NAŠE HISTORIE

Příběh o kvalitě od
roku 1649
V roce 1649 získal Peter Thorwöste
povolení odlévat ocel a kovat výrobky
v malé finské vesnici jménem Fiskars.
Jeho továrna se brzy stala známou
pro vysokou kvalitu odlévané oceli a
výrobků z ní vyráběných.
V roce 1967 zahájil Fiskars výrobu svých pověstných
nůžek s oranžovými držadly, průkopnický a revoluční
výrobní proces ergonomických držadel a inovativních
čepelí nabízející přesnost, komfort a trvanlivost daleko
překonávající nůžky do té doby vyráběné. V současné
době jsou používány domácnostmi na celém světě.
Oranžové nůžky jsou symbolem Fiskars a jeho přínosu k
výjimečné kvalitě a pokrokovému designu.

Dnes, jako jedna z nejstarších společností v západním
světě, vyrostla firma Fiskars v mnohonárodnostní
společenství přítomné ve více než 40 státech na čtyřech
kontinentech. Kořeny společnosti i její duch jsou však
stále ve vesnici Fiskars. Ve vzdálenosti 10 km odtud se
vyrábí dnešní zahradní nářadí podle přísných dávných
zásad dodržování kvality.
Zahradní nářadí Fiskars je ergonomické, lehké, a přesto
výkonné a je vyrobeno tak, aby snižovalo námahu a
únavu při práci. V dnešním hektickém životním stylu
přináší všem milovníkům zeleně nejlepší zážitky ze
zahradničení: méně námahy znamená více potěšení z
práce!
Výsledkem je stabilní růst podílu na trhu a umístění
Fiskars jako nejprodávanější značky v celém světě. Je
na prvním místě v prodeji ručního zahradního nářadí v
severní Americe, Austrálii a většině Evropy.
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Nové výrobky

Nové výrobky
Inovace

Inspiration
Nůžky zahradní Inspiration™ fialky,
jednočepelové 111254
Nůžky zahradní Inspiration™ lilie,
dvoučepelové 111265
NOVINKA
Na straně 10

Zemní vrtáky
QuikDrill™ (M) 134720

InspIRation
Lopatka lilie 137121
Vidle ruční na plevel fialky 137126

NOVINKA
Na straně
63-64

Zpracování dřeva
Fiskars Ostřič nožů a seker XsharpTM 120740

NOVINKA
Na straně 90

NOVINKA
Na straně 54

Zpracování dřeva
Fiskars Xtract™ Garden Saw (L) 123880

NOVINKA
Na straně 95

QuikFit
Kartáč na dlažbu 135522

NOVINKA
Na straně 75
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Obaly

Obaly
Uvnitř obalu

Názvy výrobků

Uvnitř obalu jsou uvedeny další
užitečné informace, které vám
pomohou se s výrobkem Fiskars
snáze sžít.

Výrobky Fiskars jsou pojmenovány
kombinací písmen a číslic. Písmena
odkazují na funkci výrobku a číslice
určují, do které z řad Supreme,
Dynamic či Essential patří daný
výrobek.
Písmena
P - Nůžky zahradní
L - Nůžky na silné větve
W - Vytrhávač plevele
S - Rýče
Čísla
Essential: 01 - 39
Dynamic: 40 - 79
Supreme: 80 - 100+

P26

Supreme Dynamic
Essential
Každý výrobek Fiskars je zařazen
do jedné z řad Supreme, Dynamic
nebo Essential. Zařazení je
vyznačeno čísly v barevném pruhu
v pravém horním rohu obalu.

Supreme

Dynamic

Essential

P92

P54

P26

Technologie výrobku
Na tomto místě je uveden
Mechanismusus fungování výrobku
oceněný mnoha mezinárodními
cenami. Zahradní nářadí Fiskars je
dlouhodobě známé svou vysokou
kvalitou, moderním designem a
neustálými inovacemi.

Piktogramy
Základní údaje o výrobku jsou
zobrazeny pomocí obrázků.
Ty se dělí do tří kategori:
1. Používání - k čemu je výrobek 		
určen
2. 	Materiál - z čeho je produkt 		
vyroben
3. 	Charakteristika - základní znaky
výrobku
Používání

Materiál Charakteristika
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Nástroje na stříhání

Nůžky
zahradní
Nůžky Fiskars jsou navrženy pro co nejvyšší ergonomii, komfort
a snadnost používání a díky tomu jsou mnoha experty i laiky
hodnocenny jako nejlepší ve své kategorii. Ergonomicky tvarovaná
držadla jsou vyrobena z extra pevného polyamidu. Čepele z
nerezové oceli jsou v nepracovní poloze bezpečně zajištěny díky
snadno přístupnému zámku.
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Nůžky zahradní

Nástroje na stříhání

Nůžky zahradní

PowerGear™
Nůžky zahradní převodové dvoučepelové P94

Číslo výrobku 111540

Vlastnosti

<< Horní rukojeť vyrobená z kompozitního materiálu
FiberComp™, spodní z lehkého PBT
<< Rotační pohyb držadla umožňuje současné zapojení
všech prstů
<< Unikátní převodový mechanismus zajišťuje maximální
střižnou sílu
<< Nastavitelná vzdálenost držadel
<< Speciální čepele z CrMoV oceli potažené vrstvou PTFE
<< Jednoduchý zámek

Nůžky zahradní převodové dvoučepelové, střední P92

Číslo výrobku 111520

Vlastnosti

<< Rotační pohyb držadla umožňuje současné zapojení
všech prstů
<< Horní rukojeť vyrobená z kompozitního materiálu
FiberComp™, spodní z lehkého PBT
<< Unikátní převodový mechanismus zajišťuje maximální
střižnou sílu
<< Speciální čepele z CrMoV oceli potažené vrstvou PTFE
<< Jednoduchý zámek
<< Možnost výměny čepele bez použití nářadí

Nůžky zahradní převodové jednočepelové, střední P91

Číslo výrobku 111510

Vlastnosti

<< Velmi lehká a pevná držadla z kompozitního materiálu
FiberComp™
<< Rotační pohyb držadla umožňuje současné zapojení
všech prstů
<< Unikátní převodový mechanismus zajišťuje maximální
střižnou sílu
<< Speciální čepele z CrMoV oceli potažené vrstvou PTFE
<< Spodní doraz je z velmi pevného polyamidu
vyztuženého skelnými vlákny
<< Jednoduchý zámek

20

Nůžky zahradní profi
Nůžky zahradní profesionální P90

26

Číslo výrobku 111960

Vlastnosti

<< Vynikající ergonomická držadla
<< Tlumí rázy
<< Snižují únavu svalů
<< Speciálně zakalená horní čepel
<< Výměnná horní čepel
<< Zářez pro střihání drátů
<< Regulovatelný přítlak čepelí se zámkem
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Nástroje na stříhání

Nůžky zahradní

PowerStep™
Nůžky zahradní PowerStep™ P83

Číslo výrobku 111670

Vlastnosti

<< Nový mechanismus snižující pracovní zátěž
<< Patentovaná technologie PowerStep™ umožňuje
stříhat větve v jednom, dvou nebo třech krocích, nůžky
si samy zvolí nejvhodnější nastavení podle průměru
stříhané větve
<< Horní čepel potažená kluznou vrstvou PTFE
<< Zámek
<< Horní držadlo s protiskluzovým povrchem SoftGrip™
<< Pro leváky i praváky

24

reddot

b est of t he b est

PowerLever™
Nůžky zahradní s pákovým převodem dvoučepelové P54

Číslo výrobku 111340

Vlastnosti

<< Velmi lehká a pevná držadla z kompozitního materiálu
FiberComp™ navržená pro menší a středně velké ruce
<< Patentovaný mechanismus PowerLever™ usnadňuje
stříhání a umožňuje zapojení všech prstů najednou
<< Horní čepel potažená kluznou vrstvou PTFE
<< Odolné čepele z nerez oceli
<< Na stříhání čerstvého dřeva
<< Stříhat lze těsně u kmene

20

Fingerloop
Nůžky univerzální SP45

Číslo výrobku 111450

<< Silné čepele pro stříhání tenkých plechů, plastů, hadic,
drátu apod.
<< Nejsou určeny ke stříhání stromků
<< Držadla z kompozitního materiálu FiberComp™
<< Čepele z nerez oceli

20

Nůžky dvoučepelové P44

20
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Vlastnosti

Číslo výrobku 111440

Vlastnosti

<< Držadla z kompozitního materiálu FiberComp™
<< Horní držadlo s protiskluzovým povrchem SoftGrip™
<< Horní čepel potažená kluznou vrstvou PTFE
<< Stříhat lze těsně u kmene
<< Na stříhání čerstvého dřeva

Nástroje na stříhání

Nůžky zahradní

SingleStep™
Nůžky univerzální SingleStep™ SP27

Číslo výrobku 111270

Vlastnosti

<< Na stříhání různých materiálů na zahradě; tenké
plechy, plasty, hadice atd.
<< Úzké ocelové čepele
<< Pohodlně vytvarovaná masivní držadla
<< Pro praváky i leváky
<< Otvor pro zápěstní řemínek
<< Nejsou určeny ke stříhání stromků

Nůžky zahradní SingleStep™ P26

Číslo výrobku 111260

<< Vhodné ke střihu čerstvých větví
<< Pohodlně vytvarovaná masivní držadla
<< Horní čepel je potažena kluznou vrstvou
<< PTFE pro snížení tření
<< Pro praváky i leváky
<< Otvor pro zápěstní řemínek

22

Nůžky zahradní SingleStep™, jednočepelové P25

Číslo výrobku 111250

Vlastnosti

<< Vhodné ke střihu suchých a tvrdých větví
<< Pohodlně vytvarovaná masivní držadla
<< Horní čepel je potažena kluznou vrstvou
<< PTFE pro snížení tření
<< Pro praváky i leváky
<< Otvor pro zápěstní řemínek

22

Nůžky dílenské univerzální SingleStep™ SP28

Vlastnosti

Číslo výrobku 111280

Vlastnosti

<< Silné čepele pro stříhání tenkých plechů, plastů, hadic,
drátu apod.
<< Nejsou určeny ke stříhání stromků
<< Pohodlně vytvarovaná masivní držadla
novinka
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Nástroje na stříhání

Nůžky zahradní

Inspiration™
Nůžky zahradní Inspiration™ fialky, dvoučepelové

Číslo výrobku 111264

Vlastnosti

<< Kvalitní zahradní nůžky v trendy fialové barvě
<< Pohodlně vytvarovaná masivní držadla
<< Horní čepel je potažena kluznou vrstvou
<< PTFE pro snížení tření
<< Otvor pro zápěstní řemínek
<< Pro praváky i leváky

novinka

Nůžky zahradní Inspiration™ lilie, dvoučepelové

Číslo výrobku 111265

Vlastnosti

<< Trendy zahradní nůžky ve stylové bílé barvě
<< Pohodlně vytvarovaná masivní držadla
<< Horní čepel je potažena kluznou vrstvou
<< PTFE pro snížení tření
<< Pro praváky i leváky
<< Otvor pro zápěstní řemínek

novinka

Nůžky zahradní Inspiration™ fialky, jednočepelové

Číslo výrobku 111254

Vlastnosti

<< Stylové fialové zahradní nůžky
<< Horní čepel je potažena kluznou vrstvou
<< PTFE pro snížení tření
<< Polyamidový spodní doraz
<< Pohodlně vytvarovaná masivní držadla
<< Otvor pro zápěstní řemínek
<< Pro praváky i leváky

novinka

Nůžky zahradní Inspiration™ lilie, jednočepelové

Číslo výrobku 111255

Vlastnosti

<< Kvalitní zahradní nůžky v trendy bílé barvě
<< Pohodlně vytvarovaná masivní držadla
<< Horní čepel je potažena kluznou vrstvou
<< PTFE pro snížení tření
<< Polyamidový spodní doraz
<< Otvor pro zápěstní řemínek
<< Pro praváky i leváky

novinka
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Nástroje na stříhání

Nůžky zahradní

Údržba
Souprava na údržbu

Číslo výrobku 110990

Vlastnosti

<< Obsahuje návod na údržbu, diamantový brousek a olej
<< Pokyny pro broušení, olejování, mytí a skladování
nůžek jsou uvedeny na obrázcích a symbolech

Další informace
110990
Hmotnost 135g
Délka 195mm
Šířka 104mm
Obchodní balení 4

*6411501969903*
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Nástroje na stříhání

Nůžky zahradní

Náhradní díly
111137
Pružina k nůžkám
111130, 111140 a
111150

111447
Pružina k nůžkám
111430, 111440,
111450, 111510 a
111520

111545
Pružina k nůžkám
111540

111966
Pružina k nůžkám
111960

111516
Čepel a centrální
šroub k nůžkám
111510

111965
Čepel, šroubek, matice, očko a pružina k
nůžkám 111960

12
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111526
Čepel a centrální šroub
k nůžkám 111520

111546
Čepel, centrální šroub
a seřizovací šroub k
nůžkám 111540

111338
Čepel, pružina a
tři čepy k nůžkám
111330

111348
Čepel, pružina a tři
čepy k nůžkám 111340

111967
Čepel k nůžkám
111960 - starší
provedení

+!4;;?01"EEIFJG!
+!4;;?01"EEIHJE!
+!4;;?01"EEGGLF!
+!4;;?01"EEGHLE!
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Nástroje na stříhání

Nůžky zahradní

Mechanismus

Typ

Čepel

Rukojeti

Stříhá větve
do průměru

Číslo výrobku 111540

Hmotnost 272g

Délka 207mm

Obchodní
balení 4

EAN

Dvoučepelové

Horní: CrMoV ocel
potažená PTFE

FiberComp

26 mm

*6411501965417*

Číslo výrobku 111520

Hmotnost 192g

Délka 200mm

EAN

Dvoučepelové

Horní: CrMoV ocel
potažená PTFE

FiberComp™

Obchodní
balení 4
20 mm

Číslo výrobku 111510

Hmotnost 192g

Délka 192mm

EAN

Jednočepelové

Horní: CrMoV ocel
potažená PTFE

FiberComp

Obchodní
balení 4
20 mm

Číslo výrobku 111960

Hmotnost 265g

Délka 230mm

Dvoučepelové

Horní: kalená ocel
potažená PTFE

FiberComp

Číslo výrobku 111670

Hmotnost 140g

Délka 180mm

Jednočepelové

Horní: potažená
PTFE
Lower: FiberComp™

FiberComp™

Číslo výrobku 111340

Hmotnost 132g

Délka 173mm

Dvoučepelové

Horní: nerez ocel
potažená PTFE

FiberComp

Číslo výrobku 111450

Hmotnost 168g

Délka 218mm

Univerzální (nejsou
určeny na stříhání
větví)

Nerez ocel

FiberComp
SoftGrip™

Číslo výrobku 111440

Hmotnost 154g

Délka 201mm

Dvoučepelové

Horní: nerez ocel
potažená PTFE

FiberComp
SoftGrip™

PowerGear™
Nůžky zahradní převodové
dvoučepelové P94
PowerGear

™

Nůžky zahradní převodové
dvoučepelové, střední P92
PowerGear™

Anvi Pruner (S-M) P91
PowerGear

™

™

™

*6411501965202*
*6411501965103*

Garden Pro Pruner
Nůžky zahradní profesionální P90
Čep

™

Obchodní
balení 4
26 mm

EAN

Obchodní
balení 4
24 mm

EAN

*8008220029629*

PowerStep™
Nůžky zahradní PowerStep™ P83
PowerStep™

*6411501116703*

PowerLever™
Nůžky zahradní s pákovým převodem
dvoučepelové P54
PowerLever™

™

Obchodní
balení 4
20 mm

EAN

*6411501963406*

Fingerloop
Nůžky univerzální SP45
Čep

Nůžky dvoučepelové P44
Čep

Obchodní
balení 4

™

™

EAN

*6411501964502*
Obchodní
balení 4
20 mm

EAN

*6411501964403*

13

Nástroje na stříhání

Nůžky zahradní

Typ

Čepel

Rukojeti

Stříhá větve
do průměru

Číslo výrobku 111270

Hmotnost 196g

Délka 206mm

Obchodní
balení 4

Univerzální (nejsou
určeny na stříhání
větví)

Uhlíková ocel

PP vyztužený skelnými vlákny

Číslo výrobku 111260

Hmotnost 200g

Délka 208mm

Dvoučepelové

Horní: ocel potažená
PTFE

PP vyztužený skelnými vlákny

Nůžky zahradní SingleStep™,
jednočepelové P25
Čep

Číslo výrobku 111250

Hmotnost 196g

Délka 200mm

Jednočepelové

Horní: ocel potažená
PTFE

PP vyztužený skelnými vlákny

Nůžky dílenské univerzální SingleStep™ SP28

Číslo výrobku 111280

Hmotnost 200g

Délka 208mm

Univerzální (nejsou
určeny na stříhání
větví)

Uhlíková ocel

PP vyztužený skelnými vlákny

Číslo výrobku 111264

Hmotnost 200g

Délka 208mm

Obchodní
balení 4

EAN

Dvoučepelové

Horní: ocel potažená
PTFE

PP vyztužený skelnými vlákny

22 mm

*6411501112644*

Nůžky zahradní Inspiration™ lilie,
dvoučepelové
Čep

Číslo výrobku 111265

Hmotnost 200g

Délka 208mm

EAN

Dvoučepelové

Horní: ocel potažená
PTFE

PP vyztužený skelnými vlákny

Obchodní
balení 4
22 mm

Nůžky zahradní Inspiration™ fialky,
jednočepelové
Čep

Číslo výrobku 111254

Hmotnost 196g

Délka 200mm

EAN

Jednočepelové

Horní: ocel potažená
PTFE

PP vyztužený skelnými vlákny

Obchodní
balení 4
22 mm

Nůžky zahradní Inspiration™ lilie,
jednočepelové
Čep

Číslo výrobku 111255

Hmotnost 196g

Délka 200mm

EAN

Jednočepelové

Horní: ocel potažená
PTFE

PP vyztužený skelnými vlákny

Obchodní
balení 4
22 mm

Mechanismus

SingleStep™
Nůžky univerzální SingleStep™ SP27
Čep

Nůžky zahradní SingleStep™ P26
Čep

Čep

EAN

*6411501112705*
Obchodní
balení 4
22 mm

EAN

Obchodní
balení 4
22 mm

EAN

Obchodní
balení 4

EAN

*6411501112606*
*6411501112507*
*6411501112804*

Fiskars Inspiration™
Nůžky zahradní Inspiration™ fialky,
voučepelové
Čep

14

*6411501112651*
*6411501112545*
+!4;;?01"EEFIIF!

Nůžky

Nástroje na stříhání

Nůžky
Nůžky Fiskars s oranžovými držadly představují již více než 40 let
ikonu klasického designu. Naše řada nůžek se výborně hodí na
různé úpravy rostlin vyžadující přesnost a preciznost. Čepele z
uhlíkové oceli snadno přestříhnou zahradní drátek i větvičky rostlin.
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Nástroje na stříhání

Nůžky

Nůžky na byliny a květiny
Univerzální nůžky, 24 cm S94

Číslo výrobku 111050

Vlastnosti

<< Na stříhání květin a rostlin
<< Ergonomická držadla jsou navržena tak, aby
vyhovovala přirozenému pohybu ruky
<< Držadla vyrobena z nárazuvzdorného plastu PBT
<< Extra tvrdé nerezové čepele

Univerzální nůžky, 21 cm S90

Číslo výrobku 111040

Vlastnosti

<< Na stříhání květin a rostlin
<< Extra tvrdé nerezové čepele
<< Držadla vyrobena z nárazuvzdorného plastu PBT
<< Ergonomická držadla jsou navržena tak, aby
vyhovovala přirozenému pohybu ruky

Univerzální nůžky, 18 cm S92

Číslo výrobku 111030

Vlastnosti

<< Na stříhání květin a rostlin
<< Zoubkované čepele
<< Ergonomická držadla jsou navržena tak, aby
vyhovovala přirozenému pohybu ruky
<< Držadla vyrobena z nárazuvzdorného plastu PBT
<< Nerezové čepele s vysokou tvrdostí

Univerzální nůžky S60

Číslo výrobku 111020

Vlastnosti

<< Držadla z kompozitního materiálu FiberComp™ s
protiskluzovým měkkým povrchem SoftGrip™
<< Silné ostré čepele se zoubkováním, usnadňujícím
sttříhání

Nůžky na byliny, 11 cm S40

Číslo výrobku 111001

Vlastnosti

<< Špičaté čepele pro přesné stříhání květin a bylin
<< Velmi tvrdé nerezové čepele
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Nástroje na stříhání

Nůžky

Nůžky na bonsaje S36

Číslo výrobku 111080

Vlastnosti

<< Na přesné stříhání malých rostlin, například výhonů
bonsají a bylin, zahradních i pokojových květin
<< Špičaté čepele

Nůžky na bonsaje S34

Číslo výrobku 111070

Vlastnosti

<< Pro přesné stříhání malých rostlin, zejména bylin a
výhonů bonsají
<< Držadla s měkkým povrchem SoftGrip™ se dobře drží
a nekloužou

Nůžky na listy bonsají S30

Číslo výrobku 111060

Vlastnosti

<< Ostré špičky pro přesné stříhání bylin a výhonů bonsají

Nůžky na květiny S28

Číslo výrobku 111010 Vlastnosti

<< Zesílené čepele s vybroušenými zuby pro účinné
stříhání
<< Vhodné na stříhání rostlin a výhonů
<< Zoubkovaná spodní čepel
<< Nerezové čepele s vysokou tvrdostí

Nůžky na byliny S23

Číslo výrobku 111000

Vlastnosti

<< Malé šikovné nůžky na stříhání květin a bylin
<< Ostré špičky pro přesné stříhání

Nůžky na růže a květiny S10

Číslo výrobku 111160 Vlastnosti

<< Na stříhání květin, rostlin a výhonků
<< Ustřihne a drží - zvláště vhodné pro stříhání růží a
rostlin s trny

17

Nástroje na stříhání

Nůžky

Použití

Čepel

Rukojeti

Velikost

Číslo výrobku 111050

Hmotnost 142g

Délka 248mm

Obchodní
balení 5

Univerzální

24 cm

Plast PBT
Pro praváky

L

Číslo výrobku 111040

Hmotnost 83g

Délka 212mm

Obchodní
balení 5

Univerzální

21 cm

Plast PBT
Pro praváky

M

Číslo výrobku 111030

Hmotnost 73g

Délka 185mm

Obchodní
balení 5

Univerzální

Zoubkované

Plast PBT
Pro praváky

S

Číslo výrobku 111020

Hmotnost 85g

Délka 216mm

Obchodní
balení 5

Univerzální

Zoubkovaná spodní
čepel

FiberComp
SoftGrip™

S

Číslo výrobku 111001

Hmotnost 18g

Délka 110mm

Obchodní
balení 5

Květiny, malé rostliny

Krátké, špičaté

FiberComp

S

Nůžky na byliny a květiny
Univerzální nůžky, 24 cm S94

Univerzální nůžky, 21 cm S90

Univerzální nůžky, 18 cm S92

Univerzální nůžky S60

Nůžky na byliny, 11 cm S40

Nůžky na bonsaje S36

Nůžky na bonsaje S34

Nůžky na listy bonsají S30

Nůžky na květiny S28

Nůžky na byliny S23

Nůžky na růže a květiny S10
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™

Číslo výrobku 111080

Hmotnost 70g

Délka 180mm

Obchodní
balení 5

Bonsaje

Krátké, špičaté

SoftGrip™

S

Číslo výrobku 111070

Hmotnost 50g

Délka 153mm

Obchodní
balení 5

Bonsaje, byliny

Krátké, špičaté

SoftGrip™

S

Číslo výrobku 111060

Hmotnost 25g

Délka 125mm

Obchodní
balení 5

Bonsaje, byliny

Krátké, špičaté,
naostřené konce

Plast PBT

S

Číslo výrobku 111010

Hmotnost 64g

Délka 192mm

Obchodní
balení 5

Univerzální

Zoubkované

FiberComp

S

Číslo výrobku 111000

Hmotnost 30g

Délka 152mm

Obchodní
balení 5

Bylinky, květiny

Krátké, špičaté

FiberComp

S

Číslo výrobku 111160

Hmotnost 58g

Délka 143mm

Obchodní
balení 5

Květiny, výhonky rostlin

Ustřihnou a drží

FiberComp

S

™

™

™

EAN

*6411501110503*
EAN

*6411501110404*
EAN

*6411501110305*
EAN

*6411501110206*
EAN

*6411501110015*
EAN

*0046561196387*
EAN

*0078484110706*
EAN

*6411501110602*
EAN

*6411501932006*
EAN

*6411501931542*
EAN

*6411503961608*

Nůžky na silné větve

Nástroje na stříhání

Nůžky na
silné větve
Dvouruční nůžky Fiskars jsou vhodné pro všechny druhy stříhání
na zahradě až do průměru větví 50 mm. Řada nůžek na silné větve
zahrnuje mnoho výrobků určených pro různé uživatele, vyrobených
z unikátních materiálů s patentovaným mechanismem stříhání.
Naše nůžky jsou navrženy tak, aby byly lehké, efektivní a snadno
se používaly.
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Nástroje na stříhání

Nůžky na silné větve

PowerStep™
Nůžky na silné větve PowerStep™ L85

Číslo výrobku 112850

Vlastnosti

<< Velmi lehká a pevná držadla z kompozitního materiálu
FiberComp™
<< Jednočepelové provedení určené ke stříhání suchého
a tvrdého dřeva
<< Patentovaná technologie PowerStep™ umožňuje
stříhat větve v jednom či více krocích
<< Držadla s měkkým povrchem SoftGrip™ pro pohodlné
držení
<< Spodní čepel z materiálu FiberComp™

40

2009

PowerGear™
Nůžky na silné větve převodové, háková hlava (L) L78

Číslo výrobku 112590

<< Spodní čepel ve tvaru háku pro stříhání tlustých,
syrových větví
<< Patentovaná technologie PowerGear™ umožňuje
stříhat s vynaložením třikrát menší síly než u nůžek s
klasickým mechanismem
<< Velmi lehká a pevná držadla z kompozitního materiálu
FiberComp™
<< Držadla s měkkým povrchem SoftGrip™ pro pohodlné
držení
<< Snadno uchopíte větev mezi čepele
<< Díky malé hmotnosti s nimi lze stříhat i velmi dlouhou
dobu s minimální únavou

50

Nůžky na silné větve převodové, jednočepelové (L) L77
50
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Vlastnosti

Číslo výrobku 112580

Vlastnosti

<< Vrchní pohyblivá čepel z vysoce kvalitní kalené oceli
<< Spodní pevný doraz z litého hliníku pro snazší stříhání
suchého a tvrdého dřeva
<< Velmi lehká a pevná držadla z kompozitního materiálu
FiberComp™
<< Patentovaná technologie PowerGear™ umožňuje
stříhat s vynaložením třikrát menší síly než u nůžek s
klasickým mechanismem
<< Protiskluzový povrch držadel SoftGrip™
<< Jednočepelové provedení určené ke stříhání suchého
a tvrdého dřeva

Nástroje na stříhání

Nůžky na silné větve

Nůžky na silné větve převodové, háková hlava (M) L74

Číslo výrobku 112290

<< Spodní čepel ve tvaru háku pro stříhání tlustých,
syrových větví
<< Snadno uchopíte větev mezi čepele
<< Držadla z kompozitního materiálu FiberComp™
<< Patentovaná technologie PowerGear™ umožňuje
stříhat s vynaložením třikrát menší síly než u nůžek s
klasickým mechanismem
<< Čepele z nerezové oceli CrMoV o vysoké tvrdosti

38

Nůžky na silné větve převodové jednočepelové (M) L73

Vlastnosti

Číslo výrobku 112280

Vlastnosti

<< Pro stříhání suchého a tvrdého dřeva
<< Patentovaná technologie PowerGear™ umožňuje
stříhat s vynaložením třikrát menší síly než u nůžek s
klasickým mechanismem
<< Horní čepel z nerezové oceli CrMoV o vysoké tvrdosti
<< Velmi lehká a pevná držadla z kompozitního materiálu
FiberComp™
<< Horní čepel potažená kluznou vrstvou PTFE
<< Snadno uchopíte větev mezi čepele
<< Díky malé hmotnosti s nimi lze stříhat i velmi dlouhou
dobu s minimální únavou

38

Nůžky na silné větve převodové, nůžková hlava (S) L72

Číslo výrobku 112200

<< Spodní čepel ve tvaru nůžek pro přesné střihání i
špičkami čepelí
<< Patentovaná technologie PowerGear™ umožňuje
stříhat s vynaložením třikrát menší síly než u nůžek s
klasickým mechanismem
<< Horní čepel z nerezové oceli CrMoV o vysoké tvrdosti
potažená kluznou vrstvou PTFE

28

Nůžky na silné větve převodové, háková hlava (S) L70
38

Vlastnosti

Číslo výrobku 112190

Vlastnosti

<< Spodní čepel ve tvaru háku pro stříhání tlustých,
syrových větví
<< Snadno uchopíte větev mezi čepele
<< Patentovaná technologie PowerGear™ umožňuje
stříhat s vynaložením třikrát menší síly než u nůžek s
klasickým mechanismem
<< Horní čepel z nerezové oceli CrMoV o vysoké tvrdosti
potažená kluznou vrstvou PTFE
<< Velmi lehká a pevná držadla z kompozitního materiálu
FiberComp™
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Nástroje na stříhání

Nůžky na silné větve

Nůžky na silné větve převodové malé L31
35

Číslo výrobku 112170

Vlastnosti

<< Unikátní převod zvyšuje střižnou sílu 2,5:1
<< Horní čepel z nerezové oceli CrMoV o vysoké tvrdosti
potažená kluznou vrstvou PTFE
<< Neuvěřitelně lehké

Náhradní díly
112277
Čepel k nůžkám na silné
větve 112190, 112290,
112250 a 112270

112487
Čepel, šroub a doraz k
nůžkám na silné větve
112380, 112480

112307
Čepel k nůžkám na
silné větve 112200
a 112300

112587
Čepel a doraz k
nůžkám na silné
větve 112580

112477
Čepel k nůžkám na
silné větve 112590,
112370 a 112470

112488
Návlek držadla k nůžkám
na živé ploty, vytrhávači
plevele (pouze 139910)
a nůžkám na silné
větve (kromě 112580 a
112590)

112287
Čepel a doraz k
nůžkám na silné větve
112180 a 112280
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Nástroje na stříhání

Nůžky na silné větve

Mechanismus

Čepel

Rukojeti

Stříhá větve
do průměru

Číslo výrobku 112850

Hmotnost 690g

Délka 570mm

Obchodní
balení 4

PowerStep™
Jednočepelové

Horní: potažená PTFE
Spodní doraz: FiberComp™

FiberComp™
SoftGrip™

40 mm

Číslo výrobku 112590

Hmotnost 1060g

Délka 692mm

Obchodní
balení 4

EAN

PowerGear™ II
Dvoučepelové
Háková hlava

Horní: potažená PTFE

FiberComp™
SoftGrip™

50 mm

*6411501125903*

Číslo výrobku 112580

Hmotnost 1046g

Délka 686mm

Obchodní
balení 4

EAN

PowerGear™ II
Jednočepelové

Horní: potažená PTFE
Spodní doraz: litý hliník

FiberComp™
SoftGrip™

50 mm

*6411501125804*

Číslo výrobku 112290

Hmotnost 550g

Délka 545mm

Obchodní
balení 4

EAN

PowerGear™ II
Dvoučepelové
Háková hlava

Horní: potažená PTFE

FiberComp™

38 mm

*6411501122902*

Číslo výrobku 112280

Hmotnost 550g

Délka 545mm

Obchodní
balení 4

EAN

PowerGear™ II
Jednočepelové

Horní: potažená PTFE
Lower: FiberComp™

FiberComp™

38 mm

*6411501122803*

Číslo výrobku 112200

Hmotnost 500g

Délka 460mm

Obchodní
balení 4

EAN

PowerGear™ II
Dvoučepelové
Nůžková hlava

Horní: potažená PTFE

FiberComp™

28 mm

*6411501122001*

Číslo výrobku 112190

Hmotnost 490g

Délka 460mm

Obchodní
balení 4

EAN

PowerGear™ II
Dvoučepelové
Háková hlava

Horní: potažená PTFE

FiberComp™

38 mm

*6411501121905*

Číslo výrobku 112170

Hmotnost 375g

Délka 387mm

Obchodní
balení 4

EAN

PowerGear™
Jednočepelové

Horní: potažená PTFE
Spodní doraz:
FiberComp™

FiberComp™

35 mm

*6411503961707*

PowerStepTM
Nůžky na silné větve PowerStep™
L85

EAN

+!4;;?01"EFLIDL!

PowerGear™
Nůžky na silné větve převodové,
háková hlava (L) L78

Nůžky na silné větve převodové,
jednočepelové (L) L77

Nůžky na silné větve převodové,
háková hlava (M) L74

Nůžky na silné větve převodové
jednočepelové (M) L73

Nůžky na silné větve převodové,
nůžková hlava (S) L72

Nůžky na silné větve převodové,
háková hlava (S) L70

Nůžky na silné větve převodové
malé L31
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Nástroje na stříhání

Nůžky univerzální

Nůžky
univerzální
Univerzální zahradní nůžky Fiskars představují víceúčelové nástroje
s vynikajícím dosahem do korun stromů a hustých keřů. Můžete s
nimi stříhat ve výškách bez potřeby žebříku nebo naopak těsně u
země, aniž byste se museli sklánět. Velkkou stříhací sílu vyvinete
pouhým posunem oranžové rukojeti nebo oranžové kuličky, pokud
stříháte ve velké výšce. Díky nastavitelnému úhlu stříhací hlavy
a lehké konstrukci je práce s univerzálními zahradními nůžkami
Fiskars vždy rychlá, snadná a bezpečná.
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Nástroje na stříhání

Nůžky univerzální

Nůžky univerzální
Nůžky zahradní univerzální teleskopické UP86

Číslo výrobku 115560

Vlastnosti

<< Dosah stříhání do výšky až 6 m
<< Spolehlivý mechanismus pro zajištění nastavené délky
násady
<< Délka násady je nastavitelná v rozsahu 2300 až 4100 mm
<< Unikátní mechanismus PowerReel™ umožňuje stříhat
s vynaložením 12x menší síly než u nůžek s tradičním
mechanismem
<< Nastavitelný úhel stříhání v rozsahu 230°

32

reddot

b est of t he b est

Nůžky zahradní univerzální prodloužené UP84

Číslo výrobku 115390

<< Dosah stříhání přes 4 m
<< Unikátní mechanismus PowerReel™ umožňuje stříhat
s vynaložením 12x menší síly než u nůžek s tradičním
mechanismem
<< K nůžkám se může připojit jeden prodlužovací
nástavec 110460
<< Nastavitelná stříhací hlava v rozsahu 230°

32

Nůžky zahradní univerzální UP82

Číslo výrobku 115360

32

Vlastnosti

Vlastnosti

<< Dvoudílná násada, tažná objímka s neklouzavým
povrchem
<< Zarážka spolehlivě zastaví posuvnou tažnou objímku,
když je náhle uvolněna a sklouzne zpět.
<< Unikátní mechanismus PowerReel™ umožňuje stříhat
s vynaložením 12x menší síly než u nůžek s tradičním
mechanismem
<< Dosah stříhání do výšky až 3,5 m
<< K nůžkám se může připojit prodlužovací nástavec
110460
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Nástroje na stříhání

Nůžky univerzální

Příslušenství
Nástavec prodlužovací UP80

Číslo výrobku 110460

Vlastnosti

<< Snadno lze připojit k univerzálním zahradním nůžkám
115360, 115390 a 115400 bez použití nářadí
<< Prodlužuje dosah stříhání až do výšky 5 m

Pilka prořezávací na větve UP80

Číslo výrobku 110950

Vlastnosti

<< Snadno se připojí k univerzálním zahradním nůžkám
115360, 115390, 115560 a 110460 bez použití nářadí
<< Nastavitelný úhel řezu, účinný tvar zubů na řezání
dřeva

10

Česáček na ovoce UP80

Číslo výrobku 110970

Vlastnosti

<< Zvláštní příslušenství pro univerzální zahradní nůžky,
prodlužovací nástavec a teleskopické zahradní nůžky
<< Pohodlné a rychlé nasazení na univerzální zahradní
nůžky bez použití nářadí
<< Sáček je z pevné bavlny a rám z polyamidu
<< Průměr 15,5 cm

Náhradní díly
110460
Hmotnost 530g
Délka 1453mm
Obchodní balení 4

110970
Hmotnost 219g
Délka 290mm
Obchodní balení 4
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*6411502964631*

110950
Hmotnost 203g
Délka 455mm
Obchodní balení 4

*6411501969705*

115364
Objímka Softouch™ a
oranžové zakončení násady
s kuličkou k nůžkám
115360, 115390 a 115400

115565
Objímka a oranžová
koncová kulička k
nůžkám 115560

115366
Vnitřní šnůrka a
tažný pásek k
115360 a 115400

115568
Vnitřní i vnější tažný
pásek a šňůrka k
nůžkám 115560

115367
Čepel, pružina a
spojka řetízku k
nůžkám 115360,
115390 a 115560

*6411501096951*

Nástroje na stříhání

Nůžky univerzální

Mechanismus

Čepel

Stříhací hlava

Výškový
dosah

Příslušenství

Nůžky univerzální
Nůžky zahradní univerzální teleskopické UP86

Číslo výrobku 115560
PowerReel™

Nůžky zahradní univerzální
prodloužené UP84

Nůžky zahradní univerzální UP82

Horní: potažená
PTFE

Číslo výrobku 115390
PowerReel™

PowerReel

cca 6 m

Délka 2322mm

Dvoučepelové

Hmotnost 870g

Horní: potažená
PTFE

Délka 2416mm

Dvoučepelové

Hmotnost 1200g

Horní: potažená
PTFE

Číslo výrobku 115360
™

Hmotnost 1900g

cca 4 m

Délka 1580mm

Dvoučepelové

cca 3.5 m

Obchodní balení 2
110460
110950
110970
Obchodní balení 2
110460
110950
110970
Obchodní balení 4
110460
110950
110970

EAN

*6411502965638*
EAN

*6411501963901*
EAN

*6411501963635*
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Nástroje na stříhání

Nůžky na
živý plot
Díky nůžkám na živý plot Fiskars se stříhání keřů a úprava živých
plotů stává snadnou prací. Unikátní progresivní pákový nebo
ozubený převodový mechanismus a rukojeti z kompozitního
materiálu FiberComp™ umožňují stříhat živé ploty snadno a bez
rázů.
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Nůžky univerzální

Nástroje na stříhání

Nůžky na živý plot

PowerGear™ Steel
Nůžky na živý plot s oboustranným převodem HS92

Číslo výrobku 114770

Vlastnosti

<< Čepele z nerezové švédské oceli
<< Vrchní čepel potažena vrstvou PTFE pro snížení tření
<< Speciální oboustranný převodový mechanismus
zvyšuje střižnou sílu při dostřihu až 3,5 krát
<< Pružné dorazy chrání svaly na rukou

PowerGear™
Nůžky na živý plot se zubovým převodem HS72

Číslo výrobku 114790

Vlastnosti

<< Velmi lehká a pevná držadla z kompozitního materiálu
FiberComp™
<< Speciální zubový převodový mechanismus postupně
zvyšuje střižnou sílu při dostřihu až 3 krát
<< Horní čepel z nerezové oceli CrMoV o vysoké tvrdosti
potažená kluznou vrstvou PTFE

PowerLever™
Nůžky na živý plot s pákovým převodem HS52

Číslo výrobku 114750

Vlastnosti

<< Držadla z kompozitního materiálu FiberComp™
<< Unikátní pákový systém zvyšuje střižnou sílu až 2,5 krát
<< Čepele z nerezové oceli CrMoV o vysoké tvrdosti
potažené kluznou vrstvou PTFE
<< Velmi lehké a kompaktní nůžky s dobrým dosahem
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Nástroje na stříhání

Nůžky na živý plot

Mechanismus

Čepels

Rukojeti

Anti-Shock

Číslo výrobku 114770

Hmotnost 730g

Délka 588mm

Obchodní
balení 4

PowerGear™

Nerez ocel
Horní: potažená PTFE

FiberComp™

Anti-Shock

Číslo výrobku 114790

Hmotnost 630g

Délka 570mm

Obchodní
balení 4

PowerGear™

Nerez ocel
Horní: potažená PTFE

FiberComp™

Číslo výrobku 114750

Hmotnost 630g

Délka 544mm

PowerLever™

Nerez ocel

FiberComp™

PowerGear™ Steel
Nůžky na živý plot s oboustranným
převodem HS92

EAN

*6411501967701*

PowerGear™
Nůžky na živý plot se zubovým
převodem HS72

EAN

*6411501147905*

PowerLever™
Nůžky na živý plot s pákovým
převodem HS52
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Obchodní
balení 4

EAN

*6411501967503*

Vřetenová sekačka

Péče o trávník

Vřetenová
sekačka
Používáním vřetenové sekačky namísto rotační získáte zdravější,
krásně zelený trávník díky tomu, že její nože stříhají stébla trávy
čistě jako nůžky. Tráva tak ztrácí méně vláhy a minimalizuje se
možnost jejího napadení plísněmi. Vřetenová sekačka Fiskars
umožňuje sekat trávník ohleduplně k životnímu prostředí, zcela bez
hluku a vibrací, na rozdíl od sekaček poháněných motorem.
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Péče o trávník

Vřetenová sekačka

Momentum™
Vřetenová sekačka Momentum™

CO 2 =

Číslo výrobku 113880

Vlastnosti

<< Systém StaySharpTM stříhá trávu, aniž by se nože
dotýkaly. Tím se redukuje tlačná síla až o 30% a nože
zůstávají dlouho ostré.
<< Patentovaná technologie Inertia Drive™ dodává dvojitý
žací výkon k přeseknutí větviček, plevelu a míst, kde
by jiné sekačky trávu pouze "žvýkaly”
<< Patentovaný design VersaCut™ je nejlepší ve své třídě
s možností nastavení výšky sekání mezi 2,5 cm - 10
cm a umožňuje sekat nejblíže k obrubníku
<< Jednoduše nastavitelná výška držadla s měkkým
povrchem pro pohodlné držení
<< Možnost sklopit držadlo pro snadné skladování

0

Momentum™ příslušenství
Koš na trávu Momentum™

Číslo výrobku 113883

Vlastnosti

<< K použití se sekačkou Fiskars Momentum™
<< Efektivní objem zhruba 18 litrů
<< Držadlo pro pohodlné vysypávání
<< Síťka z polyesteru odolného vůči UV záření a plísním
<< Snadné připojení k sekačce bez použití nářadí

novinka

Další informace
113880
Hmotnost 23,5kg
Délka 1220mm
Obchodní balení 1
32

*6411501138804*

113883
Hmotnost 1,4kg
Délka 540mm
Obchodní balení 1

*6411501138835*

Nůžky na trávu

Péče o trávník

Nůžky na
trávu
Nůžky na trávu Fiskars jsou ergonomické s unikátními vlastnostmi
pro co největší komfort při práci. Díky důmyslnému mechanismu
Servo-System™ nůžky trávu nikdy nežvýkají. Čepele jsou vyrobeny
z pečlivě zakalené švédské chromové oceli. Na výrobu držadel
byl použit kompozitní materiál FiberComp™ vyztužený skelnými
vlákny.
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Péče o trávník

Nůžky na trávu

PowerLever™
Nůžky na trávu a na živý plot pákové GS53

Číslo výrobku 113710

Vlastnosti

<< Na stříhání trávy, živých plotů a křovin
<< Stříhají větve až do průměru 10mm
<< Progresivně řešené nůžky s malou hmotností
<< Unikátní pákový převod optimalizuje střižnou sílu
<< Sklon natočení stříhací hlavy lze nastavit v rozmezí
270°
<< Dosah stříhání je až 2,5 m

Servo-System™
Nůžky na trávu Servo, dlouhé GS46

Číslo výrobku 113690

Vlastnosti

<< Velmi lehká a pevná držadla z kompozitního materiálu
FiberComp™
<< Technologie Servo-System™ zabraňuje "žvýkání" trávy
<< Úhel střihu nastavitelný v rozsahu 360°
<< Zámek čepelí ovládaný palcem
<< Pohodlné při použití

Nůžky na trávu Servo GS42

Číslo výrobku 113680

Vlastnosti

<< Technologie Servo-System™ zabraňuje "žvýkání" trávy
<< Natočení čepelí je nastavitelné v rozsahu 360°
<< Držadla z kompozitního materiálu FiberComp™
<< Mechanismus pro zajištění nůžek v uzavřené poloze se
ovládá placem ruky
<< Pohodlné při použití

Další informace
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113710
Hmotnost 1376g
Délka 899mm
Obchodní balení 4

*6411502967106*

113680
Hmotnost 263g
Délka 322mm
Obchodní balení 4

*6411501966803*

113690
Hmotnost 654g
Délka 1120mm
Obchodní balení 4

*6411501966902*

Vytrhávače plevele

Péče o trávník

Vytrhávače
plevele
Vytrhávač plevele Fiskars je důmyslný vynález, kterým lze snadno
odstranit nejen všudypřítomné pampelišky. Díky němu odpadá
nutnost používat nebezpečné chemikálie na hubení plevele a
neustále se při pletí sklánět. Čelisti s velkým dosahem uchopí
kořen ze všech stran a snadno odstraní plevel, aniž by spolu s ním
odebraly více půdy, než je třeba.
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Péče o trávník

WEED Vytrhávače plevele

Vytrhávače plevele
Vytrhávač plevele, teleskopický W82

Číslo výrobku 139920

Vlastnosti

<< Čelisti z nerezové oceli s hlubokým dosahem uchopí
kořen z více směrů
<< Páka se opírá o zem
<< Uvolňovací mechanismus pomáhá vyhodit vytržený
plevel bez nutnosti sklánět se
<< Odstraňuje plevel bez použití toxických postřiků
<< Pohodlný postoj při práci
<< Nastavitelná délka

Vytrhávač plevele W52

Číslo výrobku 139910

Vlastnosti

<< Dlouhé čelisti z nerezové oceli uchopí kořeny ze čtyř
stran
<< Díky působení páky je práce velmi snadná
<< Stahovací systém uvolňuje plevel po vytržení
<< Ekologický způsob odstraňování plevele
<< Práce ve vzpřímené poloze bez nutnosti vykopávání
plevele

Další informace
139920
Hmotnost 1700g
Délka 990mm
Obchodní balení 4
36

*6411501399205*

139910
Hmotnost 917g
Délka 998mm
Obchodní balení 4

*6411501969101*

Rýče

Nářadí s násadou

Rýče
Naše rýče jsou navrženy tak, aby práce na zahradě byla co
nejpohodlnější. Jejich ergonomický tvar, pracovní část připojená
pod zvláštním úhlem i pečlivě tvarovaná teleskopická násada
výrazně snižují námahu. Odolná pracovní část je vyrobena z kalené
borové oceli a nahoře zahnutá, aby poskytovala pohodlnou oporu
při rytí. Funkční design, vybrané materiály a ergonomický úchop
dělají z rýčů Fiskars prvotřídní nástroje pro náročné zahradníky.
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Nářadí s násadou

Rýče

Fiskars ErgoPlus™
Rýč zahradní rovný

Číslo výrobku 131401

Vlastnosti

<< Rovné zakončení pracovní části umožňuje zarovnávat
trávník, přenášet a mísit zeminu
<< Úhel čepele 26°
<< Vyroben z bórové oceli s vysokou pevností
<< Patentovaná technologie ErgoPlus™ pro zajištění
maximálního komfortu při práci
<< Držadlo v úhlu 17° umožňuje držení v přirozené pozici
<< Gelový potah rukojeti tlumí rázy a poskytuje pohodlný
a pevný úchop
<< Svaření pracovní části s násadou pro vysokou
trvanlivost a odolnost

Rýč zahradní špičatý

Číslo výrobku 131411

Vlastnosti

<< Špičaté zakončení pracovní části snadněji proniká do
tvrdší půdy
<< K dobývání stromků a keřů
<< Úhel čepele 26°
<< Vyroben z bórové oceli s vysokou pevností
<< Patentovaná technologie ErgoPlus™ pro zajištění
maximálního komfortu při práci
<< Držadlo v úhlu 17° umožňuje držení v přirozené pozici
<< Gelový potah rukojeti tlumí rázy a poskytuje pohodlný
a pevný úchop
<< Pracovní část svařena s násadou pro vysokou
trvanlivost a odolnost
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Nářadí s násadou

Rýče

Telescopic
Rýč zahradní teleskopický, špičatý

Číslo výrobku 131300

Vlastnosti

<< Naostřený pro snadné rytí a sekání kořenů
<< Prohnutí násady v úhlu 13°
<< Snadno proniká do tvrdší půdy
<< Držadlo ve tvaru písmene D umožňuje pevný úchop v
rukavicích i bez nich
<< Nastavitelná délka násady v rozsahu 1050 až 1250 mm
<< Jeden rýč mohou pohodlně používat různě vysocí lidé
<< Vyroben z bórové oceli s vysokou pevností
<< Pracovní část svařena s násadou pro vysokou
trvanlivost a odolnost

Rýč zahradní teleskopický, rovný

Číslo výrobku 131310

Vlastnosti

<< Naostřený pro snadné rytí a zarovnávání trávníků
<< Prohnutí násady v úhlu 13°
<< Držadlo ve tvaru písmene D umožňuje pevný úchop v
rukavicích i bez nich
<< Nastavitelná délka násady v rozsahu 1050 až 1250 mm
<< Vyroben z bórové oceli s vysokou pevností
<< Pracovní část svařena s násadou pro vysokou
trvanlivost a odolnost

Ergonomic
Rýč zahradní rovný

Číslo výrobku 131400

Vlastnosti

<< Naostřená čepel pro snadné rytí a zarovnávání trávníků
i přenášení a mísení zeminy
<< Držadlo ve tvaru písmene Y pro pevný a pohodlný
úchop
<< Vyroben z bórové oceli s vysokou pevností
<< Vysoce odolná násada s oválným průřezem potažená
plastem poskytuje pevný úchop
<< Držadlo v úhlu 17° umožňuje držení v přirozené pozici
<< Pracovní část svařena s násadou pro vysokou
trvanlivost a odolnost
<< Sklon čepele k násadě 26°
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Nářadí s násadou

Rýč zahradní špičatý

Rýče

Číslo výrobku 131410

Vlastnosti

<< Špičaté zakončení pracovní části snadněji proniká do
tvrdší půdy a umožňuje sekat kořeny
<< Vyroben z bórové oceli s vysokou pevností
<< Vysoce odolná násada s oválným průřezem potažená
plastem poskytuje pevný úchop
<< Držadlo ve tvaru písmene Y pro pevný a pohodlný
úchop
<< Držadlo v úhlu 17° umožňuje držení v přirozené pozici
<< Pracovní část svařena s násadou pro vysokou
trvanlivost a odolnost
<< Sklon čepele k násadě 26°

ErgoComfort (Stavebnictví)
Rýč špičatý, delší

Číslo výrobku 131911

Vlastnosti

<< Naostřená čepel pro práci v tvrdé a kamenité půdě
<< Vyroben z bórové oceli s vysokou pevností
<< Vysoce odolná násada s kruhovým průřezem
potažená plastem poskytuje pevný úchop
<< Držadlo ve tvaru písmene D umožňuje pevný úchop v
rukavicích i bez nich
<< Pracovní část svařena s násadou pro vysokou
trvanlivost a odolnost
<< Sklon čepele k násadě 26°

Rýč špičatý

Číslo výrobku 131921

Vlastnosti

<< Naostřená čepel pro práci v tvrdé a kamenité půdě
<< Vyroben z bórové oceli s vysokou pevností
<< Vysoce odolná násada s kruhovým průřezem
potažená plastem poskytuje pevný úchop
<< Držadlo ve tvaru písmene D umožňuje pevný úchop v
rukavicích i bez nich
<< Pracovní část svařena s násadou pro vysokou
trvanlivost a odolnost
<< Sklon čepele k násadě 26°
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Nářadí s násadou

Rýče

ErgoComfort
Rýč špičatý

Číslo výrobku 131412

Vlastnosti

<< Na rytí záhonů, přenášení drnů a jiného materiálu
<< Naostřená čepel k přeseknutí kořenů snadno proniká
do půdy
<< Nášlapná ploška
<< Vysoce odolná násada s kruhovým průřezem
<< Držadlo ve tvaru písmene D umožňuje pevný úchop v
rukavicích i bez nich
<< Pracovní část svařena s násadou pro vysokou
trvanlivost a odolnost

Rýč rovný

Číslo výrobku 132402

Vlastnosti

<< Na rytí záhonů, přenášení drnů a jiného materiálu
<< Naostřená čepel k přeseknutí kořenů snadno proniká
do půdy
<< Vysoce odolná násada s kruhovým průřezem
<< Držadlo ve tvaru písmene D umožňuje pevný úchop v
rukavicích i bez nich
<< Pracovní část svařena s násadou pro vysokou
trvanlivost a odolnost
<< Nášlapná ploška

Lehké zahradní nářadí
Lehký rýč zahradní, rovný

Číslo výrobku 131500

Vlastnosti

<< Lehký zahradní rýč pro práci s lehkou půdou
<< Odolná násada s oválným průřezem vyrobená z
tvrzeného hliníku potažená plastem poskytuje pevný
úchop a nerezaví
<< Čepel z kalené bórové oceli
<< Ergonomicky tvarované plastové držadlo ve tvaru
písmene D umožňuje pevný úchop v rukavicích i bez
nich

Lehký rýč zahradní, špičatý

Číslo výrobku 131510

Vlastnosti

<< Lehký zahradní rýč pro práci s lehkou půdou
<< Čepel z kalené bórové oceli
<< Ergonomicky tvarované plastové držadlo ve tvaru
písmene D umožňuje pevný úchop v rukavicích i bez
nich
<< Odolná násada s oválným průřezem vyrobená z
tvrzeného hliníku potažená plastem poskytuje pevný
úchop a nerezaví
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Nářadí s násadou

Rýče

Další nářadí
Lopatka do auta a zahradu

Číslo výrobku 131520

Vlastnosti

<< Lehká lopatka pro kempování a na zahradu
<< Plave na vodě
<< Trvanlivá hliníková čepel
<< Osmiúhelníková plastová násada pro dobré držení
<< Plastová násada (PP) je velmi odolná i při nízkých
teplotách

Rýč skládací ARMY

Číslo výrobku 131320

Vlastnosti

<< Trvanlivý rýč z kalené bórové oceli, tvrzeného hliníku a
speciálního plastu
<< Šikovný a praktický pro outdoorové aktivity
<< Používá se jako rýč i jako motyka
<< Šité pouzdro pro snadné přenášení a skladování
<< Snadno se skládá a rozkládá
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Nářadí s násadou

Rýče

Násada

Pracovní část

Typ pracovní části

Pracovní
úhel

Číslo výrobku 131401

Hmotnost 2000g

Délka 1250mm

Obchodní
balení 4

Ocel
Průřez ve tvaru kapky
Plastový potah

Bórová ocel
Svařena s násadou

Rovná
Ostrá hrana

26°

Číslo výrobku 131411

Hmotnost 1870g

Délka 1250mm

Obchodní
balení 4

Ocel
Průřez ve tvaru kapky
Plastový potah

Bórová ocel
Svařena s násadou

Špičatá
Ostrá hrana

26°

Číslo výrobku 131300

Hmotnost 1900g

Délka 1050 - 1250mm

Ocel
Nastavitelná délka

Bórová ocel
Svařena s násadou,
šířka 195mm

Špičatá
Ostrá hrana

Číslo výrobku 131310

Hmotnost 1950g

Délka 1050 - 1250mm

Ocel
Nastavitelná délka

Bórová ocel
Svařena s násadou,
šířka 195mm

Rovná
Ostrá hrana

13°

Číslo výrobku 131400

Hmotnost 2000g

Délka 1250mm

Obchodní
balení 4

Ocel
Průřez ve tvaru kapky
Plastový potah

Borová ocel
Svařena s násadou

Rovná
Ostrá hrana

26°

Číslo výrobku 131410

Hmotnost 1870g

Délka 1250mm

Ocel
Průřez ve tvaru kapky
Plastový potah

Bórová ocel
Svařena s násadou

Špičatá
Ostrá hrana

Číslo výrobku 131911

Hmotnost 2200g

Délka 1270mm

Ocel

Bórová ocel
Svařena s násadou

Špičatá
Ostrá hrana

20°

Číslo výrobku 131921

Hmotnost 2050g

Délka 1130mm

Obchodní
balení 4

Ocel

Bórová ocel
Svařena s násadou

Špičatá
Ostrá hrana

20°

Číslo výrobku 131412

Hmotnost 1750g

Délka 1170mm

Obchodní
balení 4

Ocel

Bórová ocel
Svařena s násadou

Špičatá
Ostrá hrana

20°

Fiskars ErgoPlusTM
Rýč zahradní rovný

Rýč zahradní špičatý

EAN

*5905568540546*
EAN

*5905568540553*

Telescopic
Rýč zahradní teleskopický, špičatý

Rýč zahradní teleskopický, rovný

Obchodní
balení 4
13°

Obchodní
balení 4

EAN

*6411503252553*
EAN

*6411503250559*

Ergonomic
Rýč zahradní rovný

Rýč zahradní špičatý

Obchodní
balení 4
26°

EAN

*5905568020017*
EAN

*5905568020024*

ErgoComfort (Stavebnictví)
Rýč špičatý, delší

Rýč špičatý

Obchodní
balení 4

EAN

*6411503201520*
EAN

*6411503201551*

ErgoComfort
Rýč špičatý

Rýč rovný

Číslo výrobku 131402

Hmotnost 1900g

Délka 1170mm

Obchodní
balení 4

Ocel

Bórová ocel
Svařena s násadou

Rounded
Sharpened

20°

EAN

*5905568024169*
EAN

*5905568024060*
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Nářadí s násadou

Rýče

Násada

Pracovní část

Typ pracovní
části

Pracovní
úhel

Číslo výrobku 131500

Hmotnost 1260g

Délka 1130mm

Obchodní
balení 5

EAN

Tvrzený hliník
Plastový potah

Bórová ocel
Snýtována s násadou

Kulatá

23°

*7317791120606*

Číslo výrobku 131510

Hmotnost 1190g

Délka 1130mm

Obchodní
balení 5

EAN

Tvrzený hliník
Plastový potah

Bórová ocel
Snýtována s násadou

Špičatá

23°

*7317791120613*

Číslo výrobku 131520

Hmotnost 1900g

Délka 700mm

Obchodní
balení 6

EAN

Šestihranná
Plastový potah

Hliník

Kulatá
Ostrá hrana

Číslo výrobku 131320

Hmotnost 1016g

Délka 246 - 590mm

Tvrzený hliník

Bórová ocel

Ostrá hrana

Lehké zahradní nářadí
Lehký rýč zahradní, rovný

Lehký rýč zahradní, špičatý

Lopatka do auta a zahradu
Lopatka do auta a zahradu

*6411503270007*

Rýč skládací ARMY
Rýč skládací ARMY

44

Obchodní
balení 4

EAN

*6411503275019*

Lopaty

Nářadí s násadou

Lopaty
Lopaty Fiskars lze používat pro řadu úkolů od odhazování sněhu
a štěrku až po odklízení suti. Ergonomický design mimnimalizuje
riziko namožení zad při práci.
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Lopaty

Fiskars ErgoPlusTM
Lopata

Číslo výrobku 132401

Vlastnosti

<< Velký objem přenášené země a jiného sypkého
materiálu
<< Patentovaná technologie ErgoPlus™ pro zajištění
maximálního komfortu při práci
<< Držadlo v úhlu 17° umožňuje držení v přirozené pozici
<< Gelový potah rukojeti tlumí rázy a poskytuje pohodlný
a pevný úchop
<< Úhel pracovní části k násadě 40°

Ergonomic
Lopata

Číslo výrobku 132400

Vlastnosti

<< Ergonomická násada s příjemným měkkým plastovým
potahem
<< Vysoce odolná násada s oválným průřezem potažená
plastem poskytuje pevný úchop
<< Držadlo ve tvaru písmene Y pro pevný a pohodlný
úchop
<< Úhel pracovní části k násadě 40°

ErgoComfort (Stavebnictví)
Lopata

Číslo výrobku 132911

Vlastnosti

<< K nakládání písku, štěrku, betonu a dalšího sypkého
materiálu
<< Držadlo ve tvaru písmene D umožňuje pevný úchop v
rukavicích i bez nich
<< Vyrobena z bórové oceli s vysokou pevností
<< Pracovní část svařena s násadou pro vysokou
trvanlivost a odolnost
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Lopaty

ErgoComfort
Lopata

Číslo výrobku 132402

Vlastnosti

<< Na přenášení a nakládání písku, země a dalších
sypkých materiálů
<< Držadlo ve tvaru písmene D umožňuje pevný úchop v
rukavicích i bez nich
<< Vyrobena z bórové oceli s vysokou pevností
<< Pracovní část svařena s násadou pro vysokou
trvanlivost a odolnost

Lehké zahradní nářadí
Lehká lopata zahradní

Číslo výrobku 132500

Vlastnosti

<< Lehká zahradní lopata pro přehazování písku,
zeminy a jílu
<< Násada potažená plastem je z tvrzeného hliníku
<< Ergonomicky tvarované plastové držadlo s
příjemným měkkým povrchem
<< Čepel z kalené bórové oceli
<< Úhel pracovní části k násadě 40°
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Lopaty

Násada

Pracovní část

Použití

Pracovní
úhel

Číslo výrobku 132401

Hmotnost 2160g

Délka 1215mm

Obchodní
balení 2

EAN

Ocelová
Průřez ve tvaru kapky
Plastový potah

Kalená bórová ocel
Svařena s násadou

Univerzální

40°

*5905568540577*

Číslo výrobku 132400

Hmotnost 1800g

Délka 1058-1256mm

Obchodní
balení 4

EAN

Ocel
Plastový potah
Průřez ve tvaru kapky

Kalená bórová ocel
Svařena s násadou,
šířka 220mm

Univerzální

40°

*5905568020031*

Číslo výrobku 132911

Hmotnost 2160g

Délka 1215mm

Obchodní
balení 4

EAN

Ocel

Kalená bórová ocel
Svařena s násadou

Na beton

45°

*6411503221559*

Číslo výrobku 132402

Hmotnost 2100g

Délka 1220mm

Obchodní
balení 4

EAN

Ocel

Kalená bórová ocel
Svařena s násadou

Univerzální

40°

*5905568022103*

Číslo výrobku 132500

Hmotnost 1800g

Délka 1270mm

Obchodní
balení 5

EAN

Tvrzený hliník
Plastový potah

Kalená bórová ocel
Snýtována s násadou

Univerzální

45°

*7317791118603*

Fiskars ErgoPlusTM
Lopata

Ergonomic
Lopata

ErgoComfort (Stavebnictví)
Lopata

ErgoComfort
Lopata

Lehké zahradní nářadí
Lehká lopata zahradní
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Vidle

Nářadí s násadou

Vidle
Vidle Fiskars jsou navrženy tak, aby při práci skvěle sedly do ruky.
Pohodlný tvar a velikost držadla usnadňují práci.
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Nářadí s násadou

Vidle

Fiskars ErgoPlusTM
Vidle zahradní

Číslo výrobku 133401

Vlastnosti

<< Na rytí záhonů a přenášení rostlin a dalšího materiálu
<< Patentovaná technologie ErgoPlus™ pro zajištění
maximálního komfortu při práci
<< Držadlo v úhlu 17° umožňuje držení v přirozené pozici
<< Gelový potah rukojeti tlumí rázy a poskytuje pohodlný
a pevný úchop
<< Vysoce trvanlivé hroty z bórové oceli
<< Úhel pracovní části k násadě 26°

Telescopic
Vidle rycí, teleskopické

Číslo výrobku 133320

Vlastnosti

<< 4 hroty
<< Ostré a pevné pro snadné zpracování tvrdé a kamenité
půdy
<< Držadlo ve tvaru písmene D umožňuje pevný úchop v
rukavicích i bez nich
<< Prohnutí násady 13°

Ergonomic
Vidle zahradní rycí

Číslo výrobku 133400

Vlastnosti

<< Pevné hroty na rozrušení tvrdé a kamenité půdy
<< Držadlo v úhlu 17° umožňuje držení v přirozené pozici
<< Rukojeť ve tvaru písmene Y pro pevný úchop
<< Vysoce trvanlivé hroty z bórové oceli
<< Úhel pracovní části k násadě 26°
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Nářadí s násadou

Vidle

ErgoComfort
Rycí vidle

Číslo výrobku 133422

Vlastnosti

<< Pevné hroty pro rytí v kamenité půdě
<< Vhodné pro práci se zahradním odpadem
<< Vysoce odolná ocelová násada s kruhovým průřezem
<< Úhel pracovní části k násadě 20°

Vidle kompostové

Číslo výrobku 133432

Vlastnosti

<< Dlouhé hroty k nakládání kompostu, větviček, natě
apod.
<< Držadlo ve tvaru písmene D umožňuje pevný úchop v
rukavicích i bez nich
<< Vysoce trvanlivé hroty z bórové oceli

Vidle na hnůj

Číslo výrobku 133442

Vlastnosti

<< Dlouhé hroty k nakládání hnoje
<< Držadlo ve tvaru písmene D umožňuje pevný úchop v
rukavicích i bez nich
<< Vysoce odolná ocelová násada s kruhovým průřezem

Vidle na seno

Číslo výrobku 133452

Vlastnosti

<< Dlouhé hroty k nakládání sena
<< Držadlo ve tvaru písmene D umožňuje pevný úchop v
rukavicích i bez nich

Lehké zahradní nářadí
Lehké zahradní rycí vidle

Číslo výrobku 133500

Vlastnosti

<< Lehké zahradní rycí vidle pro práci s lehkou půdou
<< Násada potažená plastem je z tvrzeného hliníku
<< Hroty z kalené bórové oceli snadno pronikají do půdy
<< Ergonomicky tvarované plastové držadlo
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Vidle

Násada

Pracovní část

Použití

Pracovní
úhel

Číslo výrobku 133401

Hmotnost 2160g

Délka 1215mm

Obchodní
balení 4

Ocel
Průřez ve tvaru kapky
Plastový potah

4 hroty z kalené
bórové oceli

Univerzální

26°

Číslo výrobku 133320

Hmotnost 1800g

Délka 1058 -1256mm

Obchodní
balení 4

Ocel
Nastavitelná délka

4 hroty z kalené
bórové oceli

Univerzální

13°

Číslo výrobku 133400

Hmotnost 2160g

Délka 1215mm

Obchodní
balení 4

Ocel
Průřez ve tvaru kapky
Plastový potah

4 hroty z kalené
bórové oceli,
šířka 205mm

Univerzální

26°

Číslo výrobku 133422

Hmotnost 2100g

Délka 1220mm

Obchodní
balení 4

Ocel

4 hroty z kalené
bórové oceli

Univerzální

20°

Číslo výrobku 133432

Hmotnost 1800g

Délka 1270mm

Obchodní
balení 4

Ocel

4 hroty z kalené
bórové oceli

Na kompost

20°

Číslo výrobku 133442

Hmotnost 2000g

Délka 1290mm

Obchodní
balení 4

Ocel

5 hrotů z kalené
bórové oceli

Na hnůj

20°

Číslo výrobku 133452

Hmotnost 1900g

Délka 1290mm

Obchodní
balení 4

Ocel

4 hroty z kalené
bórové oceli

Na seno

20°

Číslo výrobku 133500

Hmotnost 1380g

Délka 1130mm

Obchodní
balení 5

Tvrzený hliník
Plastový potah

4 hroty z kalené
bórové oceli

Univerzální

8°

Fiskars ErgoPlusTM
Vidle zahradní

EAN

*5905568540560*

Telescopic
Vidle rycí, teleskopické

EAN

*6411503352550*

Ergonomic
Vidle zahradní rycí

EAN

*5905568902108*

ErgoComfort
Rycí vidle

Vidle kompostové

Vidle na hnůj

Vidle na seno

EAN

*6411503312554*
EAN

*6411503322508*
EAN

*6411503302555*
EAN

*6411503330220*

Lehké zahradní nářadí
Lehké zahradní rycí vidle
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EAN

*5905561335002*

Nářadí s násadou

Zemní vrtáky

Zemní
vrtáky
Naše zemní vrtáky představují užitečné nářadí, které se uplatní
nejen na stavbě, ale usnadní i řadu prací na zahradě. Můžete s
nimi sázet květiny a keře nebo kypřit a prohnojovat půdu. Zemní
vrtáky Fiskars se vyrábějí ve třech velikostech, aby vyhovovaly
různým specifickým úkolům.
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Zemní vrtáky

Fiskars QuikDrillTM
QuikDrill S

Číslo výrobku 134710

Vlastnosti

<< Na sázení cibulek, provzdušňování a prohnojování
půdy a vrtání děr pro menší kolíky
<< Vyvrtá otvor s hladkými okraji
<< Nezasekává se na malých kamenech a kořenech
<< Rukojeť z kompozitního materiálu FiberComp™
<< Vysoce odolná ocelová násada
<< Oboustranné vrtání díky ostrým čepelím
<< Čepele připevněny k násadě pomocí šroubků
<< Průměr čepelí 100 mm
novinka

QuikDrill M

Číslo výrobku 134720

Vlastnosti

<< Na sázení rostlin, provzdušňování a mísení kompostu
a vrtání děr pro středně velké kolíky
<< Rukojeť z kompozitního materiálu FiberComp™
<< Vysoce odolná ocelová násada
<< Oboustranné vrtání díky ostrým čepelím
<< Čepele připevněny k násadě pomocí šroubků
<< Vyvrtá otvor s hladkými okraji
<< Nezasekává se na malých kamenech a kořenech
<< Průměr čepelí 150 mm
novinka

QuikDrill L

Číslo výrobku 134730

novinka

Vlastnosti

<< Na sázení keřů a stromů, vrtání kompostovacích jam a
děr pro velké kolíky
<< Rukojeť z kompozitního materiálu FiberComp™
<< Vysoce odolná ocelová násada
<< Oboustranné vrtání díky ostrým čepelím
<< Čepele připevněny k násadě pomocí šroubků
<< Vyvrtá otvor s hladkými okraji
<< Nezasekává se na malých kamenech a kořenech
<< Průměr čepelí 200 mm

Příslušenství
<< Díky vyměnitelným čepelím Fiskars QuikDrill™ můžete
s jedním vrtákem konat rozličné zahradní práce
<< Čepele lze připojit k jakékoliv násadě Fiskars
QuikDrill™
<< Dostupné ve třech velikostech

novinka
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Vyměnitelné čepele ve třech velikostech:
134717 QuikDrill Čepel S
134727 QuikDrill Čepel M
134737 QuikDrill Čepel L

Nářadí s násadou

Zemní vrtáky

Další informace
134710
Průměr 100mm
Hmotnost 2100g
Délka 1100mm
Obchodní balení 2
134730
Průměr 200mm
Hmotnost 2500g
Délka 1100mm
Obchodní balení 2
134727
Průměr 150mm
Hmotnost 320g
Obchodní balení 2

*!9:?56B"GHKEDK!

134720
Průměr 150mm
Hmotnost 2250g
Délka 1100mm
Obchodní balení 2

*!9:?56B"GHKFDJ!

*!9:?56B"GHKGDI!

134717
Průměr 100mm
Hmotnost 140g
Obchodní balení 2

*!9:?56B"GHKEKJ!

*!9:?56B"GHKFKI!

134737
Průměr 200mm
Hmotnost 580g
Obchodní balení 2

*!9:?56B"GHKGKH!
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Nářadí s násadou

Hrábě
Fiskars vyrábí širokou škálu hrábí pro různé účely. Kultivování
a urovnávání záhonů i příprava na osetí vyžaduje ten správný
nástroj k tomu, aby se rostlinám dobře dařilo. Díky důmyslnému
systému výměnných nástavců je přenášení a skladování různých
druhů hrábí snadné. Použité vysoce kvalitní materiály jsou zárukou
dlouhé životnosti hrábí.
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Hrábě

Nářadí s násadou

Hrábě

Garden Light
Lehké hrábě zahradní, širší

Číslo výrobku 135510

Vlastnosti

<< Lehké zahradní hrábě na úpravu povrchu záhonů
<< 14 zubů, pracovní část je z nerez oceli
<< Násada z tvrzeného hliníku potažená měkkým plastem
v místě uchopení
<< Kapkovité zakončení násady pro pohodlné držení
<< Závěsné očko pro snadné skladování

In-Lock
Hrábě univerzální (s kluznými křidélky)

Číslo výrobku 135050

Vlastnosti

<< Na hrabání vysoké trávy a přípravu záhonů
<< 12 zubů, dvě kluzná křidélka
<< Kluzná křidélka se snadno nasazují a snímají
<< Lehká pracovní hlava z kompozitního materiálu
FiberComp™ nekoroduje a nepoškozuje půdu
<< Náhradní křidélka jsou k dispozici

Hrábě na listí velké

Číslo výrobku 135010

Vlastnosti

<< Široké hrábě pro hrabání velkých ploch
<< Vylepšený tvar brání zachytávání větví a listí mezi zuby
<< Odolná a pružná hlava z PBT

Hrábě na listí

Číslo výrobku 135020

Vlastnosti

<< 25 dlouhých pružných a hustých zubů
<< K účinnému hrabání trávníků
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Hrábě na listí, úzké

Hrábě

Číslo výrobku 135030

Vlastnosti

<< 7 dlouhých pružných zubů
<< Na hrabání těžko přístupných míst mezi květinami a
keři

Hrábě univerzální

Číslo výrobku 135060

Vlastnosti

<< 12 zubů na hrabání vysoké trávy a zpracování půdy
<< Hrábě jsou zkonstruovány tak, aby se s nimi dobře
pracovalo, hroty se nezachytávaly na hrabaném
povrchu a
<< nedržela se mezi nimi tráva

Násada

Číslo výrobku 135000

Vlastnosti

<< Násada s otvorem pro pohodlné zavěšení na stěnu
<< Je určená pro hrábě č. 135010, 135020, 135030,
135050 a 135060

Náhradní díly
135057
Náhradní křidélka k
univerzálním hrábím
(135050)
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Hrábě

Garden Light
Lehké hrábě zahradní, širší

Číslo výrobku
135510

Hmotnost
810g

Délka 1530mm

Obchodní
balení 5

14 Počet zubů

Uhlíková ocel

Tvrzený hliník
Průřez ve tvaru kapky
Plastový potah, šířka 358mm

Měkký

Číslo výrobku
135050

Hmotnost
270g

Délka 175mm

Obchodní
balení 10

12 Počet zubů

FiberComp

Šířka 410mm

Číslo výrobku
135010

Hmotnost
230g

Délka 228mm

25 Počet zubů

PBT

Šířka 511mm

Číslo výrobku
135020

Hmotnost
196g

Délka 212mm

25 Počet zubů

PBT

Šířka 415mm

Číslo výrobku
135030

Hmotnost
46g

Délka 180mm

7 Počet zubů

PBT

Šířka 117mm

Číslo výrobku
135060

Hmotnost
250g

Délka 175mm

12 Počet zubů

FiberComp

Šířka 410mm

Číslo výrobku
135000

Hmotnost
350g

Délka 1600mm

EAN

*5905568800244*

In-Lock
Hrábě univerzální (s kluznými
křidélky)

Hrábě na listí velké

Hrábě na listí

Hrábě na listí, úzké

Hrábě univerzální

Násada

™

™

Hliník

EAN

*6411501478214*
Obchodní
balení 15

EAN

*6411503477215*
Obchodní
balení 10

EAN

*6411503477116*
Obchodní
balení 15

EAN

*6411503476614*
Obchodní
balení 10

EAN

*6411501350602*
Obchodní
balení 10

EAN

*641150344415*
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Drobné nářadí

Drobné
nářadí
Drobné nářadí Fiskars je navrženo tak, aby bylo dosaženo co
nejvyššího uživatelského komfortu při sázení rostlin, kultivování
půdy a pletí. Zaoblené hrany snižují riziko poškození kořínků rostlin.
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Drobné nářadí

Nářadí s násadou

DROBNÉ NÁŘADÍ

Drobné nářadí Premium
Lopatka

Číslo výrobku 137200

Vlastnosti

<< K sázení a přesazování i v tvrdé půdě
<< Robustní pracovní část z nerez oceli
<< Ostré okraje pro snazší pronikání do půdy
<< Otvor pro zavěšení

Přesazovací lopatka

Číslo výrobku 137210

Vlastnosti

<< K přesazování a pletí i v tvrdé půdě
<< Praktické v užších místech
<< Odolná a lehká konstrukce z materiálu FiberComp™
<< Masivní pracovní část z nerez oceli
<< Otvor pro zavěšení

Kultivátor

Číslo výrobku 137220

Vlastnosti

<< K provzdušnění a nakypření půdy
<< Vhodný k úpravě malých ploch
<< Masivní pracovní hroty z nerez oceli
<< Otvor pro zavěšení

Vidle malé

Číslo výrobku 137230

Vlastnosti

<< Na sázení a pletí
<< Masivní pracovní hroty z nerez oceli
<< Odolná a lehká konstrukce z materiálu FiberComp™
<< Otvor pro zavěšení
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Drobné nářadí

Drobné nářadí
Lopatka

Číslo výrobku 137000

Vlastnosti

<< Na sázení a přesazování
<< Trvanlivá, neohne se
<< Může se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

Lopatka přesazovací

Číslo výrobku 137010

Vlastnosti

<< K přesazování a pletí
<< Trvanlivá, neohne se
<< Otvor pro zavěšení
<< Může se ostřit

Kultivátor

Číslo výrobku 137020

Vlastnosti

<< Na kypření a provzdušňování půdy
<< Trvanlivý, neohne se
<< Může se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

Vidle ruční na plevel

Číslo výrobku 137030

Vlastnosti

<< Na šetrné sázení a pletí
<< Trvanlivé, neohnou se
<< Můžou se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

Motyčka

Číslo výrobku 137040

Vlastnosti

<< K pletí a sázení rostlin
<< Trvanlivá, neohne se
<< Může se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

62

Nářadí s násadou

Drobné nářadí

Inspiration™
Lopatka fialky

Číslo výrobku 137120

Vlastnosti

<< Tradiční nástroj v trendy fialové barvě
<< Na sázení a přesazování rostlin
<< Odolná a lehká konstrukce z materiálu FiberComp™
<< Může se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

novinka

Lopatka lilie

Číslo výrobku 137121

Vlastnosti

<< Kvalita Fiskars ve stylové bílé barvě
<< Materiál FiberComp™ nekoroduje ani nestárne
<< Na sázení a přesazování rostlin
<< Může se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

novinka

Lopatka přesazovací fialky

Číslo výrobku 137122

Vlastnosti

<< Na přesazování a pletí
<< Praktická v užších místech
<< Odolná a lehká konstrukce z materiálu FiberComp™
<< Může se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

novinka

Lopatka přesazovací lilie

Číslo výrobku 137123

Vlastnosti

<< Na přesazování a pletí
<< Praktická v užších místech
<< Odolná a lehká konstrukce z materiálu FiberComp™
<< Může se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

novinka

Kultivátor fialky

Číslo výrobku 137124

Vlastnosti

<< Ideální na kypření a provzdušňování půdy
<< Materiál FiberComp™ nekoroduje ani nestárne
<< Může se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

novinka
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Kultivátor lilie

Drobné nářadí

Číslo výrobku 137125

Vlastnosti

<< Ideální na kypření a provzdušňování půdy
<< Materiál FiberComp™ nekoroduje ani nestárne
<< Může se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

novinka

Vidle ruční na plevel fialky

Číslo výrobku 137126

Vlastnosti

<< Na šetrné sázení a pletí
<< Trvanlivé, neohnou se
<< Můžou se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

novinka

Vidle ruční na plevel lilie

Číslo výrobku 137127

Vlastnosti

<< Na šetrné sázení a pletí
<< Trvanlivé, neohnou se
<< Můžou se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

novinka

Motyčka fialky

Číslo výrobku 137128

Vlastnosti

<< K pletí a sázení rostlin
<< Trvanlivá, neohne se
<< Může se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

novinka

Motyčka lilie

Číslo výrobku 137129

Vlastnosti

<< K pletí a sázení rostlin
<< Trvanlivá, neohne se
<< Může se ostřit
<< Otvor pro zavěšení

novinka
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DROBNÉ NÁŘADÍ

Použití

Pracovní
část

Rukojeti

Barva

Číslo výrobku 137200

Hmotnost
143g

Délka 278mm

Obchodní
balení 4

EAN

Na sázení a přesazování i ve velmi
tvrdé půdě.

Nerez ocel

FiberComp™
SoftGripTM

Černá a
oranžová

*6411501372000*

Číslo výrobku 137210

Hmotnost
109g

Délka 280mm

Obchodní
balení 4

EAN

Na přesazování a pletí i ve velmi tvrdé
půdě.

Nerez ocel

FiberComp™
SoftGripTM

Černá a
oranžová

*6411501372109*

Číslo výrobku 137220

Hmotnost
154g

Délka 256mm

Obchodní
balení 4

EAN

Na kultivování a kypření půdy.

Nerez ocel

FiberComp™
SoftGripTM

Černá a
oranžová

*6411501372208*

Číslo výrobku 137230

Hmotnost
124g

Délka 242mm

Obchodní
balení 4

EAN

Na šetrné sázení a pletí.

Nerez ocel

FiberComp™
SoftGripTM

Černá a
oranžová

*6411501372307*

Číslo výrobku 137000

Hmotnost
96g

Délka 291mm

Obchodní
balení 4

EAN

Na sázení a přesazování.

FiberComp™

FiberComp™

Černá

*6411503460101*

Číslo výrobku 137010

Hmotnost
82g

Délka 291mm

Obchodní
balení 4

EAN

Na sázení a pletí.

FiberComp™

FiberComp™

Černá

*6411503460200*

Číslo výrobku 137020

Hmotnost
89g

Délka 276mm

Obchodní
balení 4

EAN

Na provzdušňování a kultivaci půdy.

FiberComp™

FiberComp™

Černá

*6411503460309*

Číslo výrobku 137030

Hmotnost
89g

Délka 263mm

Obchodní
balení 4

EAN

Na šetrné sázení a pletí.

FiberComp™

FiberComp™

Černá

*6411502460409*

Číslo výrobku 137040

Hmotnost
168g

Délka 322mm

Obchodní
balení 4

EAN

Na okopávání, kultivování půdy a pletí.

FiberComp™

FiberComp™

Černá

*6411502460508*

Drobné nářadí Premium
Lopatka

Přesazovací lopatka

Kultivátor

Vidle malé

Drobné nářadí
Lopatka

Lopatka přesazovací

Kultivátor

Vidle ruční na plevel

Motyčka
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Drobné nářadí

Použití

Pracovní
část

Rukojeti

Barva

Číslo výrobku 137120

Hmotnost
96g

Délka 291mm

Obchodní
balení 4

Na sázení a přesazování.

FiberComp™

FiberComp™

Fialová

Číslo výrobku 137121

Hmotnost
96g

Délka 291mm

Obchodní
balení 4

Na sázení a přesazování.

FiberComp™

FiberComp™

Bílá

Číslo výrobku 137122

Hmotnost
82g

Délka 291mm

Obchodní
balení 4

Na sázení a pletí.

FiberComp™

FiberComp™

Fialová

Číslo výrobku 137123

Hmotnost
82g

Délka 291mm

Obchodní
balení 4

Na sázení a pletí.

FiberComp™

FiberComp™

Bílá

Číslo výrobku 137124

Hmotnost
89g

Délka 276mm

Obchodní
balení 4

Na provzdušňování a kultivaci půdy.

FiberComp™

FiberComp™

Fialová

Číslo výrobku 137125

Hmotnost
89g

Délka 276mm

Obchodní
balení 4

Na provzdušňování a kultivaci půdy.

FiberComp™

FiberComp™

Bílá

Číslo výrobku 137126

Hmotnost
89g

Délka 263mm

Obchodní
balení 4

Na šetrné sázení a pletí.

FiberComp™

FiberComp™

Fialová

Číslo výrobku 137127

Hmotnost
89g

Délka 263mm

Obchodní
balení 4

Na šetrné sázení a pletí.

FiberComp™

FiberComp™

Bílá

Číslo výrobku 137128

Hmotnost
168g

Délka 322mm

Obchodní
balení 4

Na okopávání, kultivování půdy a pletí.

FiberComp™

FiberComp™

Fialová

Číslo výrobku 137129

Hmotnost
168g

Délka 322mm

Obchodní
balení 4

Na okopávání, kultivování půdy a pletí.

FiberComp™

FiberComp™

Bílá

Inspiration™
Lopatka fialky

Lopatka lilie

Lopatka přesazovací fialky

Lopatka přesazovací lilie

Kultivátor fialky

Kultivátor lilie

Vidle ruční na plevel fialky

Vidle ruční na plevel lilie

Motyčka fialky

Motyčka lilie
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EAN

+!4;;?01"GKEFDE!
EAN

+!4;;?01"GKEFEL!
EAN

+!4;;?01"GKEFFI!
EAN

+!4;;?01"GKEFGF!
EAN

+!4;;?01"GKEFHM!
EAN

+!4;;?01"GKEFIJ!
EAN

+!4;;?01"GKEFJG!
EAN

+!4;;?01"GKEFKD!
EAN

+!4;;?01"GKEFLK!
EAN

+!4;;?01"GKEFMH!

Košťata

Nářadí s násadou

Košťata
Designéři ve Fiskars navrhují zahradní nářadí tak, aby snížili
námahu potřebnou pro dosažení vynikajících výsledků při práci.
Tak tomu je i v případě košťat Fiskars. Ta jsou navíc vybavena
barevnými úchyty, díky kterým se velmi snadno skladují.
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Košťata

Lehké zahradní nářadí
Lehké koště zahradní

Číslo výrobku 135530

Vlastnosti

<< Lehké víceúčelové koště vhodné k zametání velkých
ploch s členitým povrchem
<< Otočné spojení koštěte s násadou 360°
<< Násada potažená plastem je z tvrzeného hliníku
<< Ergonomický tvar konce násady zaručuje pohodlné
držení
<< Závěsné očko pro snadné skladování

Koště se škrabkou

Číslo výrobku 135580

Vlastnosti

<< Dva nástroje v jednom
<< Dlouhá a 1,4 mm silná vlákna pro účinné zametání
<< Hliníková násada potažená plastem
<< Závěsné očko pro snadné skladování

Použití

Pracovní
část

Násada

Pracovní
šířka

Číslo výrobku 135530

Hmotnost
1173g

Délka 1670mm

Obchodní
balení 5

Univerzální

Koště z PVC,
pružná vlákna
z PVC

Plastový návlek
Tvrzený hliník

460 mm

Číslo výrobku 135580

Hmotnost
1500g

Délka 1600mm

Obchodní
balení 4

Univerzální
Škrabka

Koště z PVC,
vlákna z PVC,
ocelová
škrabka

Plastový návlek
Tvrzený hliník

320 mm

Lehké zahradní nářadí
Lehké koště zahradní

Koště se škrabkou
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EAN

*7041351115008*
EAN

*6411501355805*

FISKARS QUIKFIT

Nářadí s násadou

FISKARS
QUIKFIT
Řada Fiskars QuikFit™ zahrnuje mnoho výměnných nástavců a
násad na nepřeberné množství prací na zahradě, jako je řezání,
provzdušňování půdy, hrabání, odklízení sněhu a další. Zamykací
mechanismus Fiskars QuikFit™ umožňuje jedním rychlým
pohybem měnit nástavce i násady.
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FISKARS QUIKFIT

Nástavce - kultivátory a motyčky
Kultivátor malý

Číslo výrobku 136511

Vlastnosti

<< Ke kultivaci a provzdušnění půdy
<< Vhodné pro přípravu záhonů
<< Hroty z kalené oceli

Kultivátor malý a motyčkou

Číslo výrobku 136512

Vlastnosti

<< Dvojitý nástroj ke kultivaci a provzdušnění půdy
<< Vhodné pro přípravu záhonů
<< Hroty a motyčka z kalené oceli

Škrabka na plevel

Číslo výrobku 139970

Vlastnosti

<< K odstranění plevelů a narušení povrchu půdy
pohybem tam a zpět
<< Pracovní část z bórové oceli

Provzdušňovač trávníku

Číslo výrobku 136524

Vlastnosti

<< K provzdušňování menších trávníků s horším
přístupem
<< Umožňuje lepší přívod živin, vody a vzduchu ke
kořenům trávy
<< Pracovní část z kalené oceli

Motyčka

Číslo výrobku 136503

Vlastnosti

<< Účinný nástroj k odstranění plevelu mezi řádky
<< Pracovní část z nerez oceli

Motyčka se 3 okraji

Číslo výrobku 136513

Vlastnosti

<< Pro práci v úzkých místech
<< Naostření ze tří stran dovoluje použití v různých úhlech
<< Pracovní část z kalené oceli
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FISKARS QUIKFIT

Holandská motyčka

Číslo výrobku 136502

Vlastnosti

<< Ostrá hrana na odstranění plevelů, tvarování řádků
před setím, nebo k odstraňování mechu
<< Kalená pracovní část z bórové oceli

Kultivátor

Číslo výrobku 136517

Vlastnosti

<< Ke kultivaci a provzdušnění záhonů
<< Pracovní část z kalené oceli

Nástavce - hrábě
Hrábě (14 hrotů)

Číslo výrobku 135511

Vlastnosti

<< Na hrabání a vyrovnávání záhonů
<< 14 hrotů z kalené oceli

Hrábě (16 hrotů)

Číslo výrobku 135512

Vlastnosti

<< Na hrabání a vyrovnávání větších záhonů
<< 16 hrotů z kalené karbonové oceli

Hrábě na listí, úzké

Číslo výrobku 135551

Vlastnosti

<< Praktické úzké hrábě k hrabání mezi úzkými záhony
<< Vyžadují menší sílu
<< 11 pružných prstů z vysoce kvalitního plastu PBT,
které vydrží ohýbání
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Hrábě na listí

FISKARS QUIKFIT

Číslo výrobku 135201

Vlastnosti

<< K vyhrabání mechu a trávy z trávníku po sekání
<< 20 pružných prstů

Hrábě na listí, široké

Číslo výrobku 135013

Vlastnosti

<< Široké hrábě na účinné hrabání spadlého listí a
posekané trávy
<< Snadná a pohodlná práce
<< 25 pružných prstů z vysoce kvalitního plastu PBT,
které vydrží ohýbání

Provzdušňovací hrábě

Číslo výrobku 135513

Vlastnosti

<< K odstranění mechu a uschlé trávy z trávníku
<< Kalená ocel

Hrábě široké

Číslo výrobku 135514

Vlastnosti

<< Široké hrábě k hrabání větších ploch
<< Kalená ocel

Hrábě úzké

Číslo výrobku 135501

Vlastnosti

<< Unikátní tvar dovoluje hrabat mezi rostlinami a keři bez
jejich poškození
<< Ideální na malé záhony
<< 10 zubů z kalené bórové oceli
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FISKARS QUIKFIT

Hrábě univerzální

Číslo výrobku 135051

Vlastnosti

<< Na hrabání trávy, plevele, mechu a na zpracování půdy
<< Vhodné k přípravě záhonůpro setí
<< 12 zubů z pevného kompozitního materiálu
FiberComp™

Nástavce - zarovnávače a nůž na spáry
Nůž na spáry

Číslo výrobku 136521

Vlastnosti

<< Ideální nástroj na čištění spár mezi dlaždicemi od
mechu a plevelu
<< Čepel z kalené bórové oceli

Rotační zarovnávač trávníků

Číslo výrobku 136523

Vlastnosti

<< Čepele perfektně odkrojí přerostlé okraje trávníků
<< Dvojité plastové kolečko pro pohon a vedení

Nůž na okraje trávníků

Číslo výrobku 136526

Vlastnosti

<< K odkrojení přerostlého okraje trávníku
<< Do tvrdé půdy se zarazí stoupnutím na horní část
<< Čepel z bórové oceli s plochým horním okrajem
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FISKARS QUIKFIT

Nástavce - drobné nářadí
Vypichovák plevele

Číslo výrobku 137522

Vlastnosti

<< K odstranění plevelů jako pampelišek a bodláků
<< Vhodné pro úzká místa
<< Bórová ocel

Vidle malé ploché

Číslo výrobku 137552

Vlastnosti

<< K přesazování, kultivaci a odstraňování plevelů
<< Bórová ocel

Vidle malé

Číslo výrobku 137542

Vlastnosti

<< K přesazování, kultivaci a odstraňování plevelů
<< Hlava z uhlíkové oceli

Lopatka

Číslo výrobku 137512

Vlastnosti

<< K sázení a přesazování
<< Bórová ocel

Kultivátor malý, zahnutý

Číslo výrobku 136515

Vlastnosti

<< K šetrnému kypření půdy kolem rostlin pro snazší
hnojení
<< Uhlíková ocel

Kultivátor malý

Číslo výrobku 136516

Vlastnosti

<< K šetrnému kypření půdy kolem rostlin pro snazší
hnojení
<< Uhlíková ocel
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FISKARS QUIKFIT

Škrabka na čištění spár - dvoustranná

Číslo výrobku 137562

Vlastnosti

<< Víceúčelové použití k čištění dlaždic od mechu a
plevelů
<< Ke kultivaci záhonů
<< Čepele z bórové oceli

Motyčka dvoustranná

Číslo výrobku 137572

Vlastnosti

<< K okopávání rostlin, k provzdušňování půdy a
odstraněné plevelů
<< Čepele z bórové oceli

Nástavce - čištění cest
Koště zahradní

Číslo výrobku 135531

Vlastnosti

<< Koště zahradní k čištění větších teras a dvorů
<< Široké koště s tuhými vlákny
<< Tělo z PP plastu

Kartáč na dlažbu

Číslo výrobku 135522

Vlastnosti

<< Na odstraňování mechu a plevele mezi dlaždicemi
<< Ocelové štětiny
<< Přední čepel pro odstranění odolného plevele
<< Lehká odolná konstrukce z materiálu FiberComp™

novinka

Shrnovač na sníh

Číslo výrobku 143210

Vlastnosti

<< Ideální pro shrnování sněhu z teras a menších dvorků
<< Pracovní část z PP plastu s hliníkovou lištou
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FISKARS QUIKFIT

Nástavce - pily a česáček
Pila prořezávací zahnutá

Číslo výrobku 136527

Vlastnosti

<< Pila pro řez tahem
<< K řezání vysokých větví po nasazení na teleskopickou
násadu 136032
<< Doraz na začátku a na konci pily usnadňuje práci, pila
nevyjede z řezu
<< Objímka a zámek z materiálu FiberComp™
<< Kalený pilový list

Pila prořezávací přímá

Číslo výrobku 136528

Vlastnosti

<< Pro různé práce na zahradě
<< Speciálně navržena pro použití s násadou 30 cm
136012
<< Objímka a zámek z materiálu FiberComp™
<< Kalený pilový list

Česáček na ovoce

Číslo výrobku 136950

Vlastnosti

<< Zužující se zuby ve tvaru písmene V pro snadné
uchopení a utržení ovoce
<< Odnímatelný bavlněný sáček
<< Konstrukce z materiálu FiberComp™ pro vysokou
trvanlivost

novinka

Násady
Násada teleskopická Graphite

Číslo výrobku 136032

Vlastnosti

<< Speciálně navržená pro dosažení do výšek až 6 m
<< Rychlá výměna nástavců
<< Dvojitý zámek pro bezpečné použití
<< Lehká - materiál hliník, povrch tmavošedý
<< Vysouvá se až do maximální délky 4 m

Násada teleskopická střední

Číslo výrobku 136042

Vlastnosti

<< Navržená pro práce ve výšce až 4 m
<< Unikátní automatický zámek posunu
<< Dvojitý zamykací systém pro maximální bezpečnost
<< Z lehkého hliníku
<< Snadno se skladuje a přenáší
novinka
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FISKARS QUIKFIT

Násada Terracotta

Číslo výrobku 136002

Vlastnosti

<< Násada z tvrzeného hliníku s měkkým plastovým
potahem v místě uchopení
<< Kapkovitý tvar násady a patentovaný mechanismus na
rychlé připojení nástavců
<< Závěsná smyčka ke snadnému skladování

Násada Graphite

Číslo výrobku 136001

Vlastnosti

<< Násada z tvrzeného hliníku s měkkým plastovým
potahem v místě uchopení
<< Kapkovitý tvar násady a patentovaný mechanismus na
rychlé připojení nástavců
<< Závěsná smyčka ke snadnému skladování

Násada střední

Číslo výrobku 136022

Vlastnosti

<< Násada z tvrzeného hliníku s měkkým plastovým
zakončením
<< Kapkovitý tvar násady a patentovaný mechanismus na
rychlé připojení nástavců
<< Závěsná smyčka ke snadnému skladování

Násada krátká

Číslo výrobku 136012

Vlastnosti

<< Násada z tvrzeného hliníku potažená příjemným
měkkým plastem
<< Patentovaný mechanismus na rychlé připojení
nástavců
<< Speciálně navržená pro připojení drobného nářadí
<< Závěsná smyčka ke snadnému skladování

Adaptér
Univerzální adaptér

Číslo výrobku 130000

Vlastnosti

<< Univerzální adaptér pro připojení nástavců od jiných
výrobců
<< Lehký pevný kompozit FiberComp™

Fiskars QuikFit™ zamykací mechanismus - vítěz ocenění Red Dot Award: Product Design 2010.
QuikFit™ mechanismus umožňuje snadnou výměnu nástavců jako jsou hrábě, kultivátory, motyčky, pily
apod. Nástavce jsou po připojení k násadě okamžitě připravené k použití.

77

Nářadí s násadou

FISKARS QUIKFIT

Pracovní část

Šířka

K použití s
násadami

Číslo výrobku 136511

Hmotnost 417g

Délka 305mm

Obchodní balení 6

Na kultivování a
provzdušňování půdy.

Ocel

125 mm

136001,136002,
136022, 136012

Číslo výrobku 136512

Hmotnost 507g

Délka 305mm

Obchodní balení 6

Na kultivování a
provzdušňování půdy.

Ocel

125 mm

136001, 136002,
136022, 136012

Číslo výrobku 139970

Hmotnost 358g

Délka 250mm

Obchodní balení 6

Na pletí

Ocel

155 mm

136001, 136002

Použití

Nástavce - kultivátory a motyčky
Kultivátor malý

Kultivátor malý a motyčkou

Škrabka na plevel

EAN

*5905568540423*
EAN

*5905568540416*
EAN

*5905568540409*
Provzdušňovač trávníku

Motyčka

Motyčka se 3 okraji

Holandská motyčka

Kultivátor
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Číslo výrobku 136524

Hmotnost 512g

Délka 305mm

Obchodní balení 2

Na provzdušňování
trávníku v užších místech

Kalená ocel

305 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 136503

Hmotnost 254g

Délka 250mm

Obchodní balení 6

Na odstraňování plevele
mezi řádky rostlin

Nerez ocel

250 mm

136001, 136002,
136022, 136012

Číslo výrobku 136513

Hmotnost 241g

Délka 315mm

Obchodní balení 6

Na pletí

Bórová ocel

130 mm

136001, 136002,
136022, 136012

Číslo výrobku 136502

Hmotnost 241g

Délka 295mm

Obchodní balení 6

Na pletí, rozrušování a
provzdušňování půdy

Bórová ocel

125 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 136517

Hmotnost 330g

Délka 260mm

Obchodní balení 6

Na provzdušňování a
kultivování záhonů

Uhlíková ocel

85 mm

136001, 136002,
136022, 136012

EAN

*6411501365248*
EAN

*5905568540379*
EAN

*5905568540430*
EAN

*5905568540362*
EAN

*5905568365170*

Nářadí s násadou

FISKARS QUIKFIT

Použití

Pracovní část

Šířka

K použití s
násadami

Číslo výrobku 135511

Hmotnost 428g

Délka 205mm

Obchodní balení 6

Na hrabání větších
záhonů

Ocel

360 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 135512

Hmotnost 493g

Délka 205mm

Obchodní balení 6

Na hrabání větších
záhonů

Ocel

400 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 135551

Hmotnost 160g

Délka 310mm

Obchodní balení 6

Na hrabání v úzkých
místech

PBT

220 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 135201

Hmotnost 445g

Délka 470mm

Obchodní balení 6

Na odstraňování mechu
a stébel posekané trávy

Ocel

430 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 135013

Hmotnost 290g

Délka 320mm

Obchodní balení 6

Na hrabání listí

PBT

520 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 135513

Hmotnost 961g

Délka 270mm

Obchodní balení 2

Na odstraňování mechu
z trávníku

Ocel

365 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 135514

Hmotnost
1017g

Délka 175mm

Obchodní balení 2

Na hrabání listí

Ocel

570 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 135501

Hmotnost 233g

Délka 225mm

Obchodní balení 6

Na práci mezi řádky
rostlin

Bórová ocel

245 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 135051

Hmotnost 260g

Délka 152mm

Obchodní balení 6

Na všechny druhy
hrabání

FiberComp

410 mm

136001, 136002

Nástavce - hrábě
Hrábě (14 hrotů)

Hrábě (16 hrotů)

Hrábě na listí, úzké

Hrábě na listí

Hrábě na listí, široké

Provzdušňovací hrábě

Hrábě široké

Hrábě úzké

Hrábě univerzální

™

EAN

*5905568540300*
EAN

*5905568540317*
EAN

*6411501355515*
EAN

*6411501352019*
EAN

*6411501350138*
EAN

*5905568540324*
EAN

*5905568540331*
EAN

*5905568540355*
EAN

*6411501350510*
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Nářadí s násadou

FISKARS QUIKFIT

Pracovní část

Šířka

K použití s
násadami

Číslo výrobku 136521

Hmotnost 136g

Délka 250mm

Obchodní balení 6

Na čištění spár mezi
dlaždicemi od mechu a
plevelu

Kalená bórová
ocel

70 mm

136001, 136002,
136022, 136012

Číslo výrobku 136523

Hmotnost 488g

Délka 350mm

Obchodní balení 2

Na zarovnávání okrajů
trávníku

Naostřený okraj

160 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 136526

Hmotnost 398g

Délka 260mm

Obchodní balení 6

Na zarovnávání okrajů
trávníku

Kalená bórová
ocel

195 mm

136001, 136002,
136022, 136012

Číslo výrobku 137522

Hmotnost 225g

Délka 328mm

Obchodní balení 6

Na odstraňování plevele

bórová ocel

35 mm

136022, 136012

Číslo výrobku 137552

Hmotnost 215g

Délka 273mm

Obchodní balení 6

Na přesazování, kultivaci
půdy a pletí

bórová ocel

77 mm

136022, 136012

Číslo výrobku 137542

Hmotnost 260g

Délka 295mm

Obchodní balení 6

Na přesazování, kultivaci
půdy a pletí

Ocel

78 mm

136022, 136012

Číslo výrobku 137512

Hmotnost 260g

Délka 318mm

Obchodní balení 6

Na sázení a přesazování

bórová ocel

73 mm

136022, 136012

Číslo výrobku 136515

Hmotnost 235g

Délka 305mm

Obchodní balení 6

Na šetrné
provzdušňování záhonů

Ocel

90 mm

136022, 136012

Číslo výrobku 136516

Hmotnost 240g

Délka 273mm

Obchodní balení 6

Na šetrné
provzdušňování záhonů

Ocel

56 mm

136022, 136012

Číslo výrobku 137562

Hmotnost 220g

Délka 187mm

Obchodní balení 6

Na odstraňování plevele
mezi dlaždicemi

bórová ocel

53 mm

136022, 136012

Číslo výrobku 137572

Hmotnost 205g

Délka 187mm

Obchodní balení 6

Na okopávání a
provzdušňování záhonů

bórová ocel

53 mm

136022, 136012

Použití

Nástavce - zarovnávače a nůž na spáry
Nůž na spáry

Rotační zarovnávač trávníků

Nůž na okraje trávníků

EAN

*5905568540393*
EAN

*6411501365231*
EAN

*5905568540454*

Nástavce - drobné nářadí
Vypichovák plevele

Vidle malé ploché

Vidle malé

Lopatka

Kultivátor malý, zahnutý

Kultivátor malý

Škrabka na čištění spár - dvoustranná

Motyčka dvoustranná
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EAN

*5905568375223*
EAN

*5905568375520*
EAN

*5905568375421*
EAN

*5905568375124*
EAN

*5905568365156*
EAN

*5905568365163*
EAN

*5905568375629*
EAN

*5905568375728*

Nářadí s násadou

FISKARS QUIKFIT

Použití

Pracovní část

Šířka

K použití s
násadami

Číslo výrobku 135531

Hmotnost 640g

Délka 350mm

Obchodní balení 2

Na zametání velkých
ploch

Polypropylen

470 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 135522

Hmotnost 160g

Délka 185mm

Obchodní balení 6

Na odstraňování mechu
a plevele ve spárách

Ocelové štětiny
Kompozitní rám

Číslo výrobku 143210

Hmotnost 510g

Délka 320mm

Obchodní balení 2

Na odklízení sněhu

Polypropylen
Hliníková hrana

360 mm

136001, 136002

Číslo výrobku 136527

Hmotnost 310g

Délka 550mm

Obchodní balení 6

Na prořezávání stromů

Kalená ocel

Číslo výrobku 136528

Hmotnost 260g

Na různé úkoly na
zahradě

Kalená ocel

Číslo výrobku 136950

Hmotnost 250g

Na snadné trhání ovoce

Bavlněný sáček
Kompozit se
skelnými vlákny

Nástavce - čištění cest
Koště zahradní

Kartáč na dlažbu

Shrnovač na sníh

136001, 136002

EAN

*5905568540447*
EAN

*5905568355225*
EAN

*6411501432100*

Nástavce - pily a česáček
Pila prořezávací zahnutá

Pila prořezávací přímá

Česáček na ovoce

136032, 136042

Délka 520mm

Obchodní balení 6
136012

Délka 320mm

Obchodní balení 6
136001, 136002,
136032, 136042

EAN

*5905568365279*
EAN

*5905568365286*
EAN

*5905568369505*
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Nářadí s násadou

FISKARS QUIKFIT

Použití

Násada

Rukojeti

Zámek

Číslo výrobku 136032

Hmotnost
1470g

Délka 2200 - 4000mm

Obchodní balení 4

Na práce ve výškách

Hliník

Hliník

Dvojitý zamykací
mechanismus

Číslo výrobku 136042

Hmotnost
1000g

Délka 1400 - 2400mm

Obchodní balení 6

Na práce ve výškách

Hliník

Hliník

Dvojitý zamykací
mechanismus

Číslo výrobku 136002

Hmotnost
475g

Délka 1560mm

Obchodní balení 6

Univerzální použití

Tvrzený hliník

SoftGrip™

QuikFit

Číslo výrobku 136001

Hmotnost
475g

Délka 1560mm

Obchodní balení 6

Univerzální použití

Tvrzený hliník

SoftGrip™

QuikFit

Číslo výrobku 136022

Hmotnost
290g

Délka 845mm

Obchodní balení 6

Univerzální použití

Tvrzený hliník

SoftGrip™

QuikFit

Číslo výrobku 136012

Hmotnost
165g

Délka 305mm

Obchodní balení 6

Ideální pro drobné nářadí

Hliník

SoftGrip™

QuikFit

Číslo výrobku 130000

Hmotnost
71g

Délka 171mm

Obchodní balení 6

Připojení pracovních
částí od různých výrobců

FiberComp™

Násady
Násada teleskopická Graphite

Násada teleskopická střední

Násada Terracotta

Násada Graphite

Násada střední

Násada krátká

EAN

*5905568360328*
EAN

*5905568360427*
EAN

*5905568540478*
EAN

*5905568540461*
EAN

*5905568360229*
EAN

*5905568360120*

Adaptér
Univerzální adaptér
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QuikFit

EAN

*6411501300003*

Dětské nářadí

Nářadí s násadou

Dětské
nářadí
Zahrada je pro děti výborným místem k tomu, aby poznaly radost
z pěstování rostlin a péče o přírodu. Samy se tak naučí, jak
mít pozitivní vliv na okolní svět. Proto jsme pro ně vytvořili řadu
odolného zahradního nářadí, které je navrženo pro skutečnou práci
malých zahradníků.
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Nářadí s násadou

Dětské nářadí

Dětské nářadí
Dětská lopata

Číslo výrobku 138000

Vlastnosti

<< Pracovní část vyrobena z plastu pro zvýšení
bezpečnosti
<< CE certifikát (EN 71-1,2,3 a 9; TÜV Rheinland)

Dětský rýč

Číslo výrobku 138010

Vlastnosti

<< Pracovní část vyrobena z plastu pro zvýšení
bezpečnosti
<< CE certifikát (EN 71-1,2,3 a 9; TÜV Rheinland)

Dětské hrábě

Číslo výrobku 138020

Vlastnosti

<< Pracovní část vyrobena z plastu pro zvýšení
bezpečnosti
<< CE certifikát (EN 71-1,2,3 a 9; TÜV Rheinland)

Dětské hrábě na listí

Číslo výrobku 138030

Vlastnosti

<< Pracovní část vyrobena z plastu pro zvýšení
bezpečnosti
<< CE certifikát (EN 71-1,2,3 a 9; TÜV Rheinland)
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Nářadí s násadou

Dětské nářadí

Dětské koště

Číslo výrobku 138040

Vlastnosti

<< Pracovní část vyrobena z plastu pro zvýšení
bezpečnosti
<< CE certifikát (EN 71-1,2,3 a 9; TÜV Rheinland)

Dětská motyčka

Číslo výrobku 138090

Vlastnosti

<< Pracovní část vyrobena z plastu pro zvýšení
bezpečnosti
<< CE certifikát (EN 71-1,2,3 a 9; TÜV Rheinland)

Dětská konvička

Číslo výrobku 136090

Vlastnosti

<< Objem 1 litr
<< Plast

Dětské zahradní rukavice

Číslo výrobku 136080

Vlastnosti

<< 100% bavlna
<< Dlaň povrch PVC
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Nářadí s násadou

Dětské nářadí

Další informace
138000
Hmotnost 290g
Délka 820mm
Obchodní balení 5

138020
Hmotnost 220g
Délka 710mm
Obchodní balení 5

138040
Hmotnost 320g
Délka 770mm
Obchodní balení 5

136090
Hmotnost 165g
Délka 210mm
Obchodní balení 9
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*5702261700303*

138010
Hmotnost 190g
Délka 810mm
Obchodní balení 5

*5702261700310*

*5702261700327*

138030
Hmotnost 230g
Délka 830mm
Obchodní balení 5

*5702261700334*

*5702261700044*

138090
Hmotnost 230g
Délka 750mm
Obchodní balení 5

*5702261700273*

*5702261700051*

136080
Hmotnost 30g
Délka 190mm
Obchodní balení 12

*3359901888888*

Sekery

Zpracování dřeva

Sekery
Nová generace seker Fiskars je výsledkem dlouholetého vývoje a
zdokonalování unikátní technologie, která sekery Fiskars proslavila.
Řada sestává ze čtyř univerzálních seker, určených na zpracování
dřeva, pro tesaře a stavebníky a odvětvování a čtyř štípacích seker
v různých velikostech pro štípání všech druhů špalků. Sekery mají
pro větší přehlednost na topůrku vytištěný název.
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Zpracování dřeva

Sekery

Sekery univerzální
Sekera kempinková X5

Číslo výrobku 121121

Vlastnosti

<< Malá, lehká a účinná sekera
<< Perfektně vyvážená
<< Snadno se přenáší v batohu nebo na opasku
<< Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™
snižuje únavu při práci
<< Zahnutý konec topůrka brání vyklouznutí z ruky
<< Hmotnost čepele: 390 g
<< Dodává se v šitém pouzdře

reddot

b est of t he b est

Univerzální sekera X7

Číslo výrobku 121420

Vlastnosti

<< Pro tesaře, outdoor aktivity, také do auta, na loď, nebo
na chatu
<< Hmotnost perfektně rozložena pro maximální vyváženost
<< Zahnutý konec topůrka brání vyklouznutí z ruky
<< Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™
snižuje únavu při práci
<< Hmotnost čepele: 470 g
<< Dodává se s plastovým pouzdrem

reddot

b est of t he b est

Univerzální sekera X10

Číslo výrobku 121440

Vlastnosti

<< Navržená pro tesaře a stavebníky
<< Zahnutý konec topůrka brání vyklouznutí z ruky
<< Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™
snižuje únavu při práci
<< Úhel ostří 30° ideální na sekání
<< Hmotnost čepele: 760 g
<< Dodává se s plastovým pouzdrem

reddot

b est of t he b est

Univerzální sekera X15

Číslo výrobku 121460

Vlastnosti

<< Určená pro práci v lese
<< Široká a tenká čepel je vhodná k odvětvování
<< Zahnutý konec topůrka brání vyklouznutí z ruky
<< Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™
snižuje únavu při práci
<< Hmotnost čepele: 1046 g
<< Dodává se s plastovým pouzdrem pro snadné přenášení
a skladování

reddot

b est of t he b est
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Zpracování dřeva

Sekery

Štípací sekery
Sekera štípací X11

Číslo výrobku 122440

Vlastnosti

<< Na štípání menších špalků a pro přípravu palivového
dříví
<< S nadno se používá jednou rukou
<< Zahnutý konec topůrka brání vyklouznutí z ruky
<< Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™
snižuje únavu při práci
<< Hmotnost čepele: 840 g
<< Dodává se s plastovým pouzdrem pro snadné
přenášení a skladování

reddot

b est of t he b est

Sekera štípací X17

Číslo výrobku 122460

Vlastnosti

<< Na štípání středních špalků
<< Zahnutý konec topůrka brání vyklouznutí z ruky
<< Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™
snižuje únavu při práci
<< Hmotnost čepele: 1086 g
<< Dodává se s plastovým pouzdrem pro snadné
přenášení a skladování

reddot

b est of t he b est

Štípací sekera X25

Číslo výrobku 122480

Vlastnosti

<< Na štípání velkých špalků
<< Zahnutý konec topůrka brání vyklouznutí z ruky
<< Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™
snižuje únavu při práci
<< Hmotnost čepele: 1830 g
<< Dodává se s plastovým pouzdrem pro snadné
přenášení a skladování

reddot

b est of t he b est
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Zpracování dřeva

Sekery

Štípací sekera X27

Číslo výrobku 122500

Vlastnosti

<< Dlouhé topůrko pro dosažení větší energie při štípání
velkých špalků
<< Zahnutý konec topůrka brání vyklouznutí z ruky
<< Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™
snižuje únavu při práci
<< Hmotnost čepele: 1830 g
<< Dodává se s plastovým pouzdrem pro snadné přenášení
a skladování

novinka
reddot

b est of t he b est

Příslušenství
Ostřič nožů a seker XsharpTM

Číslo výrobku 120740

novinka

Zahradní rukavice

Číslo výrobku 160000

Vlastnosti

<< Pravidelná péče pomáhá udržet nože a sekery Fiskars
stále ostré
<< Dva ostřiče v jednom
<< Brusný úhel optimalizovaný pro nože i sekery
<< Snadné používání
<< Pohodlně se přenáší

Vlastnosti

<< Vhodné pro štípání dřeva, řezání a ostatní práce na
zahradě
<< Štípaná kůže, zesílená dlaň, černá keprová bavlna s
bavlněnou podšívkou uvnitř pro větší pohodlí

Číslo výrobku
160001

Rukavice dámské

Vlastnosti

<< Vhodné ke štípání dříví, řezání pilou a další práce na
zahradě
<< Kombinace kůže a bavlny, plně vystláno jemnou
bavlnou pro zvýšení pohodlí

Další informace
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120740
Hmotnost 90g
Délka 165mm
Obchodní balení 4

*6411501207401*

160001
Hmotnost 110g
Délka 260mm
Obchodní balení 10

*6411501600011*

160000
Hmotnost 110g
Délka 260mm
Obchodní balení 10

*6411501600004*

Zpracování dřeva

Sekery

Použití

Násada /
rukojeť

Materiál
čepele

Čepel
Hmotnost

Číslo výrobku 121121

Hmotnost 480g

Délka 228mm

Obchodní
balení 4

Pro tesaře, outdoor aktivity, také
do auta, na loď nebo na chatu

FiberComp™
AntiShock
SoftGrip™

Ocel potažená
PTFE

390 g

Číslo výrobku 121420

Hmotnost 640g

Délka 355mm

Obchodní
balení 4

Pro tesaře, outdoor aktivity, také
do auta, na loď nebo na chatu

FiberComp™
AntiShock
SoftGrip™

Ocel potažená
PTFE

580 g

Číslo výrobku 121440

Hmotnost 760g

Délka 440mm

Obchodní
balení 4

Pro tesaře, outdoor aktivity, také
do auta, na loď nebo na chatu

FiberComp™
AntiShock
SoftGrip™

Ocel potažená
PTFE

760 g

Číslo výrobku 121460

Hmotnost
1520g

Délka 599mm

Obchodní
balení 4

Pro tesaře, outdoor aktivity, také
do auta, na loď nebo na chatu

FiberComp™
AntiShock
SoftGrip™

Ocel potažená
PTFE

1050 g

Číslo výrobku 122440

Hmotnost
1075g

Délka 443mm

Obchodní
balení 4

Na štípání dřeva

FiberComp™
AntiShock
SoftGrip™

Ocel potažená
PTFE

840 g

Číslo výrobku 122460

Hmotnost
1570g

Délka 599mm

Obchodní
balení 4

Na štípání dřeva

FiberComp™
AntiShock
SoftGrip™

Ocel potažená
PTFE

1160 g

Číslo výrobku 122480

Hmotnost
2430g

Délka 722mm

Obchodní
balení 2

Na štípání velkých špalků

FiberComp™
AntiShock
SoftGrip™

Ocel potažená
PTFE

1830 g

Číslo výrobku 122500

Hmotnost
2600g

Délka 915mm

Obchodní
balení 2

Na štípání velkých špalků

FiberComp™
AntiShock
SoftGrip™

Ocel potažená
PTFE

1830 g

Sekery univerzální
Sekera kempinková X5

Univerzální sekera X7

Univerzální sekera X10

Univerzální sekera X15

EAN

*6411501211217*
EAN

*6411501214201*
EAN

*6411501214409*
EAN

*6411501214607*

Štípací sekery
Sekera štípací X11

Sekera štípací X17

Štípací sekera X25

Štípací sekera X27

EAN

*6411501224408*
EAN

*6411501224606*
EAN

*6411501224804*
EAN

*6411501225009*
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Zpracování dřeva

Klíny
Fiskars nabízí správný nástroj na jakoukoliv práci se dřevem.
Štípací klíny mají spirálovitě stočený tvar a snadno se přenášejí
v kapse. Speciální design zabraňuje odlétávání třísek při štípání
dřeva.
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Zpracování dřeva

Klíny

Klíny
Klín štípací velký

Číslo výrobku 120020

Vlastnosti

<< Spirálovitě stočený; dřevo snadněji praskne aniž by se
použilo víc klínů
<< Zakulacené hrany pro zamezení odlétání střepin
<< Vruby proti vyklouznutí
<< Kovaná ocel: C40, tvrdost: 36-42 HRC

Klín štípací spirálový SAFE-T

Číslo výrobku 120021

Vlastnosti

<< Vysoce odolný polyamidový nástavec + kovový
prstenec
<< Snižuje nebezpečí zranění odlétajícími střepinami oceli
<< Redukuje nebezpečí RS I (zranění z opakovaných rázů)
<< Tlumí rázy při úderech na klín

Výměnná hlava

Číslo výrobku 122151

Vlastnosti

<< Výměnná hlava ke štípacímu klínu SAFE-T 120021

Další informace
120020
Hmotnost 2200g
Délka 220mm
Obchodní balení 4

*6411501200204*

122151
Hmotnost 300g
Délka 65mm
Obchodní balení 1

*3157331221516*

120021
Hmotnost 2400g
Délka 240mm
Obchodní balení 4

*6411501200211*
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Pilky
Pilky Fiskars se vyznačují lehkostí, pevným úchopem a řadou
bezpečnostních prvků. Umožňují snadno řezat větve a prosvětlovat
koruny stromů. Nová řada Fiskars Xtract™ se vyznačuje unikátním
vysouvacím mechanismem s integrovanou karabinou na opasek.
Díky tomu se pilky bezpečně přenáší a snadno skladují.
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Zpracování dřeva

Pilky

Pilky
Pilka zahradní Xtract™ velká SW75

Číslo výrobku 123880

Vlastnosti

<< Na řezání čerstvého dřeva
<< Nový design s praktickou zatahovací sponou na
opasek
<< Řeže při tahu
<< Rukojeť s měkkým povrchem SoftGrip™ pro pevný a
pohodlný úchop
<< Bezpečnostní zarážka brání sklouznutí prstů
<< Délka čepele 255 mm
<< Řeže větve až do průměru 120 mm
novinka

Pilka zahradní Xtract™ malá SW73

Číslo výrobku 123870

Vlastnosti

<< K řezání čerstvého dřeva
<< Délka čepele 160 mm
<< Řeže při tahu
<< Rukojeť s měkkým povrchem SoftGrip™ pro pevný a
pohodlný úchop
<< Nový design s praktickou zatahovací sponou na
opasek
<< Bezpečnostní zarážka brání sklouznutí prstů
novinka

Pilka stavební Xtract™ SW72

Číslo výrobku 123860

Vlastnosti

<< Menší zuby na řezání suchého dřeva a prken
<< Délka čepele 160 mm
<< Řeže při tahu
<< Rukojeť s měkkým povrchem SoftGrip™ pro pevný a
pohodlný úchop
<< Nový design s praktickou zatahovací sponou na
opasek
<< Bezpečnostní zarážka brání sklouznutí prstů
novinka

Zahradní pilka s pevnou čepelí

Číslo výrobku 123840

Vlastnosti

<< Pro snadné řezání dřeva až do průměru 120 mm
<< Velmi účinný tvar zubů pro rychlé a přesné řezání
syrového dřeva
<< Držadlo s měkkým povrchem, ergonomicky zahnuté
<< Čepel jde do řezu při tažném pohybu
<< Délka čepele je 330 mm, plastové pouzdro
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Zpracování dřeva

Pilky

Rámové pily
21” Pila rámová

Číslo výrobku 124800

Vlastnosti

<< Ideální na řezání kmenů a sliných větví
<< Speciální výbrus zubů - řeže oběma směry
<< Magnetický kryt pilového listu pro bezpečné přenášení

24” Pila rámová

Číslo výrobku 124810

Vlastnosti

<< Na řezání kmenů a sliných větví
<< Speciální výbrus zubů - řeže oběma směry
<< Magnetický kryt pilového listu pro bezpečné přenášení

Náhradní díly
124807
Náhradní pilový list
k pile 124800
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*0046561100674*

124817
Náhradní pilový list
k pile 124810

*0046561100681*

Zpracování dřeva

Pilky

Použití

Řeže při:

List

Rukojeť

Číslo výrobku 123880

Hmotnost 230g

Délka 330mm

Obchodní balení 4

Na řezání čerstvého
dřeva

Tahu

255 mm
Kalená ocel
Zatahovací

FiberComp™
SoftGrip™

Číslo výrobku 123870

Hmotnost 130g

Délka 223mm

Obchodní balení 4

Na řezání čerstvého
dřeva

Tahu

160 mm
Kalená ocel
Zatahovací

FiberComp™
SoftGrip™

Číslo výrobku 123860

Hmotnost 127g

Délka 223mm

Obchodní balení 4

Na řezání suchého dřeva

Tahu

160 mm
Kalená ocel
Zatahovací

FiberComp™
SoftGrip™

Číslo výrobku 123840

Hmotnost 410g

Délka 490mm

Obchodní balení 4

Na rychlé a přesné řezání

Tahu

330 mm
Ocel
Pevná

SoftGrip™

Číslo výrobku 124800

Hmotnost 575g

Délka 620mm

Obchodní balení 4

Na řezání kmenů a
velkých větví

Tahu i tlaku

Dostupné
náhradní čepele

Ocel

Číslo výrobku 124810

Hmotnost 635g

Délka 695mm

Obchodní balení 4

Na řezání kmenů a
velkých větví

Tahu i tlaku

Dostupné
náhradní čepele

Ocel

Pilky
Pilka zahradní Xtract™ velká SW75

Pilka zahradní Xtract™ malá SW73

Pilka stavební Xtract™ SW72

Zahradní pilka s pevnou čepelí

EAN

*6411501238801*
EAN

*6411501238702*
EAN

*6411501238603*
EAN

*6411501238405*

Rámové pily
21” Pila rámová

24” Pila rámová

EAN

*5702264141004*
EAN

*5702264141011*
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Nože
Fiskars vyrábí nože pro mnoho specifických prací na zahradě.
Jejich odolné a trvanlivé čepele jsou vyrobeny buď z nerezové
nebo z uhlíkové oceli podle typu nože.
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Zpracování dřeva

Nože

Nože
Nůž univerzální K40

Číslo výrobku 125860

Vlastnosti

<< Nůž pro široké použití s plastovým krytem (pochvou)
<< Ergonomicky tvarovaná rukojeť s ochranou proti
sklouznutí ruky
<< čepel délky 100 mm z nerezavějící švédské oceli

Žabka zahradnická K62

Číslo výrobku 125880

Vlastnosti

<< K řezání a úpravě dřevin a dalších rostlin
<< Čepel z vysoce kvalitní uhlíkaté oceli
<< Držadlo z recyklovatelného plastu s mosazným nýtem

Nůž roubovací K61

Číslo výrobku 125890

Vlastnosti

<< Na roubování, řezání a úpravu dřevin a dalších rostlin
<< Čepel z vysoce kvalitní uhlíkaté oceli
<< Držadlo z recyklovatelného plastu s mosazným nýtem

Nůž očkovací K60

Číslo výrobku 125900

Vlastnosti

<< K očkování, řezání a úpravě dřevin a dalších rostlin
<< Čepel z vysoce kvalitní uhlíkaté oceli
<< Držadlo z recyklovatelného plastu s mosazným nýtem

Nůž na minerální vlnu K20

Číslo výrobku 125870

Vlastnosti

<< Ergonomické držadlo s chráničem prstů
<< Čepel z nerez oceli
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Nože

Použití

Čepel

Skladování

Rukojeť

Číslo výrobku 125860

Hmotnost 70g

Délka 218mm

Obchodní balení 4

Univerzální

Nerez ocel

Plastová pochva

Plast

Číslo výrobku 125880

Hmotnost 50g

Délka 170mm

Obchodní balení 4

Na řezání rostlin

Nerez ocel

Skládací

Recyklovaný plast

Číslo výrobku 125890

Hmotnost 50g

Délka 170mm

Obchodní balení 4

Na roubování

Nerez ocel

Skládací

Recyklovaný plast

Číslo výrobku 125900

Hmotnost 50g

Délka 170mm

Obchodní balení 4

Na očkování

Nerez ocel

Skládací

Recyklovaný plast

Číslo výrobku 125870

Hmotnost 54g

Délka 420mm

Obchodní balení 4

Na řezání minerální vlny

Nerez ocel

Nože
Nůž univerzální K40

Žabka zahradnická K62

Nůž roubovací K61

Nůž očkovací K60

Nůž na minerální vlnu K20
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Plast

EAN

*6411502870628*
EAN

*8008220020473*
EAN

*8008220020480*
EAN

*8008220020497*
EAN

*6411502879027*

Nářadí do lesa

Zpracování dřeva

Nářadí do
lesa
Lesnické nářadí Fiskars je navrženo na manipulaci s poraženými
stromy a klestění křovin. Odolné kované výrobky se vyznačují
ergonomickým designem a snadností používání.
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Zpracování dřeva

Nářadí do lesa

Nářadí do lesa
Mačeta X3

Číslo výrobku 126003

Vlastnosti

<< K vysekávání stromků a menších větví
<< Lehké držadlo z pevného kompozitu FiberComp™
<< Speciální tvar pro bezpečný úchop
<< Zahnutý konec držadla zabraňuje sklouznutí prstů
<< S plastovým pouzdrem na snadné přenášení

Háček na klády

Číslo výrobku 126020

Vlastnosti

<< Pro zvedání a manipulaci s lehčími kládami
<< Doporučuje se použití dvou háčků, nebo kleští na
klády
<< Kovaný, kalený, s naostřenou špičkou

Kleště na klády

Číslo výrobku 126030

Vlastnosti

<< Naostřené špičky
<< Polypropylénové držadlo
<< Pantografový mechanismus potažený trvanlivým
lakem
<< Rozsah uchopení 195 mm

Přenosné pouzdro

Číslo výrobku 126040

Vlastnosti

<< Polyuretan
<< Na přenášení háčku 126020 nebo kleští na klády
126030

102
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Nářadí do lesa

Lopatka s obracákem

Číslo výrobku 126050

Vlastnosti

<< Kovaná, kalená, z kvalitní oceli, naostřený háček
<< Vykováno z jednoho kusu oceli s vysokou pevností
<< Hák na obracení

Další informace
126003
Hmotnost 450g
Délka 505mm
Obchodní balení 4

*6411501260031*

126020
Hmotnost 420g
Délka 235mm
Obchodní balení 4

*6411503190008*

126030
Hmotnost 459g
Délka 288mm
Obchodní balení 4

*6411503190602*

126040
Hmotnost 127g
Délka 308mm
Obchodní balení 4

*6411503190015*

126050
Hmotnost 1287g
Délka 768mm
Obchodní balení 4

*6411503194525*
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Stavební nářadí

Stavební
nářadí
Ergonomické stavební nářadí Fiskars je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů
a navrženo na snížení zátěže a únavy při práci.
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Palice
Palice XXL

Číslo výrobku 120028

Vlastnosti

<< Zaoblené hrany kolem pracovní plochy brání vzniku
otřepů a snižují nebezpečí odlétnutí špony
<< Gumový chránič snižuje vibrace při špatném úderu
<< Topůrko s jádrem vyztuženým skelnými vlákny s
neklouzavým měkkým povrchem tlumícím rázy
<< Kovaná a kalená uhlíková ocel
<< Hmotnost palice 5 kg

Palice XL

Číslo výrobku 120030

Vlastnosti

<< Zaoblené hrany kolem pracovní plochy brání vzniku
otřepů a snižují nebezpečí odlétnutí špony
<< Gumový chránič snižuje vibrace při špatném úderu
<< Topůrko s jádrem vyztuženým skelnými vlákny s
neklouzavým měkkým povrchem tlumícím rázy
<< Kovaná a kalená uhlíková ocel
<< Hmotnost palice 4 kg

Palice L

Číslo výrobku 120040

Vlastnosti

<< Zaoblené hrany kolem pracovní plochy brání vzniku
otřepů a snižují nebezpečí odlétnutí špony
<< Topůrko s jádrem vyztuženým skelnými vlákny s
neklouzavým měkkým povrchem tlumícím rázy
<< Kovaná a kalená uhlíková ocel
<< Hmotnost palice 3 kg

Hrabla
Stavební hrablo víceúčelové

Číslo výrobku 136801

Vlastnosti

<< Na roztírání a rovnání asfaltu, betonu a podobných
materiálů
<< Zahnutá pracovní část je ze speciální, tepelně
zpracované oceli, se zvýšenou odolností proti
opotřebení, zpevněná objímka
<< Víceúčelový nástroj
<< Dlouhá dřevěná násada pro různé pracovní pozice

Zarovnávací hrablo

Číslo výrobku 136800

Vlastnosti

<< Na rozhrnování a urovnávání asflaltové živice nebo na
rozhrnování betonu
<< Delší násada zlepšuje ergonomii pracovní polohy
(snižuje se namáhání zad)
<< Čepel je z hliníku
<< Dřevěná násada
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Další nářadí
Škrabka stavební

Číslo výrobku 136802

Vlastnosti

<< K čištění panelů a bednění
<< S kloněná čepel: dvě pracovní polohy
<< Objímka zpevněna dvěma vzpěrami
<< Zaoblené rohy nepoškrábou povrch
<< Velmi tvrdá ocelová čepel

Páčidlo

Číslo výrobku 126070

Vlastnosti

<< K páčení beden
<< K vytahování hřebíků
<< Vhodně vytvarováno k maximalizaci síly
<< Kovaná a kalená uhlíková ocel

Sochor stavební

Číslo výrobku 126080

Vlastnosti

<< Pro páčení kamenů, nadzvednutí těžkých předmětů, atd
<< Osmiúhelníkový tvar pro lepší držení
<< Naostřené konce
<< Kovaná ocel

Další informace
120028
Hmotnost 6130g
Délka 900mm
Obchodní balení 2

120040
Hmotnost 3900g
Délka 750mm
Obchodní balení 4

136800
Hmotnost 1930g
Délka 1850mm
Obchodní balení 3

126070
Hmotnost 1500g
Délka 600mm
Obchodní balení 4
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*6411501200280*

120030
Hmotnost 5180g
Délka 900mm
Obchodní balení 2

*6411501200402*

136801
Hmotnost 1900g
Délka 1600mm
Obchodní balení 3

*6411501368010*

*6411501368003*

136802
Hmotnost 1500g
Délka 1250mm
Obchodní balení 5

*6411501368027*

*6411503701105*

126080
Hmotnost 7000g
Délka 1500mm
Obchodní balení 4

*6411501200303*

*6411503720014*

Nářadí na sníh

Nářadí na
sníh
Fiskars nabízí širokou škálu nářadí na sníh včetně výrobků pro
profesionální použití. Nářadí Fiskars Snow Light je vyrobeno z
lehkých materiálů pro usnadnění práce a snížení námahy zad.
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Nářadí na sníh

Velké shrnovače na sníh
Shrnovač sněhu profesionální

Číslo výrobku 143040

Vlastnosti

<< Pracovní část z polyetylénového plastu vyztužená
ocelovou trubkou
<< Galvanicky pokovená ocelová zpevňující hrana
<< Velmi pevné ocelové galvanicky pokovené držadlo
<< Reflexní odrazky na držadle zlepšují vaši viditelnost za
šera a tmy
<< Vlhký sníh se na na shrnovač nelepí

Shrnovač sněhu velký, skládací

Číslo výrobku 143050

Vlastnosti

<< Díky dlouhému držadlu se shrnovač používá velice lehce
<< Skládací držadlo umožňuje snadnou přepravu a skladování
<< Nová hrana s ostřejším profilem z trvanlivějšího materiálu
<< Reflexní odrazky na držadle zlepšují vaši viditelnost za šera
a tmy
<< Vlhký sníh se na na shrnovač nelepí
<< S ložený zabere jen 720 mm

Shrnovač sněhu

Číslo výrobku 143020

Vlastnosti

<< Velmi lehký shrnovač pro snadnou práci
<< Nová hrana s ostřejším profilem z trvanlivějšího
materiálu
<< Vylepšený úhel rukojeti a přidaný ohyb zaručující lepší
komfort při používání
<< Pozinkované držadlo
<< Vlhký sníh se na na shrnovač nelepí

Shrnovače na sníh
Shrnovač sněhu

Číslo výrobku 143000

Vlastnosti

<< Pracovní část z plastu s vyztuženým okrajem
<< Ergonomické držadlo
<< Černá hliníková násada

Shrnovač sněhu

Číslo výrobku 143010

Vlastnosti

<< Pracovní část z plastu s vyztuženým okrajem
<< Černá hliníková násada
<< Obzvlášť vhodné pro vrstvu sněhu do 10 cm
<< Roluje sníh před shrnovačem
<< Dlouhá násada zajišťuje větší pohodlí při práci
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Lehký profesionální shrnovač na sníh

Číslo výrobku 143080

Vlastnosti

<< Hliníková násada s ergonomickým plastovým potahem
<< Pracovní část z tvrzeného hliníku

Lehký shrnovač na sníh

Číslo výrobku 143060

Vlastnosti

<< Hliníková násada s ergonomickým plastovým potahem
<< Hliníková pracovní část

Lehký shrnovač na sníh

Číslo výrobku 145020

Vlastnosti

<< Hliníková násada s ergonomickým plastovým potahem
<< Plastová pracovní část zpevněná hliníkovou lištou

Lopaty na sníh
Lopata na sníh a zrní

Číslo výrobku 142000

Vlastnosti

<< Pracovní část je z tvrzeného hliníku
<< Násada z březového dřeva
<< Polypropylenové držadlo

Lopata na sníh a zrní

Číslo výrobku 142010

Vlastnosti

<< Pracovní část z tvrzeného hliníku
<< Násada z březového dřeva
<< Držadlo z polypropylenu
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Lopata na sníh

Číslo výrobku 141000

Vlastnosti

<< Ergonomicky tvarované držadlo a pracovní část ze
speciálního plastu se zpevněnou hranou
<< Mokrý sníh se nelepí
<< Nový tvar pracovní části

Lehká lopata na sníh

Číslo výrobku 142070

Vlastnosti

<< Hliníková násada s ergonomickým plastovým potahem
<< Plastová pracovní část zpevněná hliníkovou lištou
<< Nový tvar pracovní části

Lehká lopata do auta

Číslo výrobku 141020

Vlastnosti

<< Hliníková násada s ergonomickým plastovým potahem
<< Hliníková čepel

Lopata do auta

Číslo výrobku 131900

Vlastnosti

<< Účinná lehká lopata do auta
<< Krátká dřevěná násada zabere málo prostoru
<< Mokrý sníh se na ní nelepí

Škrabka na led

Číslo výrobku 140000

Vlastnosti

<< Lakovaná čepel z kalené oceli
<< Dřevěná násada
<< Zvláště vhodná na odstraňování ledu nebo loupání
kůry z kmenů stromů
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Nářadí na sníh

Násada

Pracovní část

Rukojeť

Velké shrnovače na sníh
Shrnovač sněhu profesionální

Číslo výrobku 143040
Ocel

Shrnovač sněhu velký, skládací

Číslo výrobku 143050
Ocel
Skládací

Shrnovač sněhu

Číslo výrobku 143020
Ocel

Hmotnost 7000g

Délka 1480mm

Polyetylen, šířka 830mm
Vyztužený okraj

Hmotnost 3950g

Hmotnost 4160g

Ocel
Odrazky

Délka 1400mm

Polyetylen, šířka 749mm
Vyztužený okraj

Obchodní balení 6

Ocel
Odrazky

Délka 1495mm

Polypropylen, šířka 720mm
Vyztužený okraj

Obchodní balení 6

Obchodní balení 6

Ocel

EAN

*6411503237956*
EAN

*6411503237857*
EAN

*6411503237802*

Shrnovače na sníh
Shrnovač sněhu

Číslo výrobku 143000
Hliník

Shrnovač sněhu

Číslo výrobku 143010
Hliník

Lehký profesionální shrnovač na sníh

Číslo výrobku 143080
Hliník
Plastový potah

Lehký shrnovač na sníh

Číslo výrobku 143060
Hliník
Plastový potah

Lehký shrnovač na sníh

Číslo výrobku 145020
Hliník
Plastový potah

Hmotnost 1520g

Délka 1520mm

Polypropylen, šířka 533mm
Vyztužený okraj

Hmotnost 1700g

Hmotnost 1800g

Hmotnost 1730g

Obchodní balení 3

Polypropylen
Tvar písmene D

Délka 1500mm

Polypropylen, šířka 545mm
Vyztužený okraj

Obchodní balení 2

Polypropylen
Tvar písmene D

Délka 1570mm

Tvrzený hliník, šířka
435mm

Obchodní balení 6

Polypropylen
Tvar písmene D

Délka 1480mm

Tvrzený hliník, šířka
600mm

Hmotnost 1700g

Polypropylen
Tvar písmene D

Délka 1759mm

Polypropylen, šířka 533mm
Vyztužený okraj

Obchodní balení 6

Obchodní balení 3

Polypropylen
Tvar písmene D

EAN

*6411503237758*
EAN

*6411503237604*
EAN

*7317790493015*
EAN

*5905568800435*
EAN

*7317794925000*
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Nářadí na sníh

Násada

Pracovní část

Rukojeť

Lopaty na sníh
Lopata na sníh a zrní

Číslo výrobku 142000
Březové dřevo

Lopata na sníh a zrní

Číslo výrobku 142010
Březové dřevo

Lopata na sníh

Číslo výrobku 141000
Kompozit

Lehká lopata na sníh

Číslo výrobku 142070
Hliník
Plastový potah

Lehká lopata do auta

Číslo výrobku 141020
Hliník
Plastový potah

Lopata do auta

Číslo výrobku 131900
Dřevo

Škrabka na led

Číslo výrobku 140000
Dřevo
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Hmotnost 1400g

Délka 1268mm

Tvrzený hliník, šířka
310mm

Hmotnost 2000g

Hmotnost 1400g

Hmotnost 750g

Hmotnost 850g

Hmotnost 1400g

Obchodní balení 3
Polypropylen
Tvar písmene D

Délka 850mm

Hliník, šířka 270mm

Obchodní balení 6
Polypropylen
Tvar písmene D

Délka 1475mm

Kalená bórová ocel, šířka
175mm

Obchodní balení 3

Polypropylen
Tvar písmene D

Délka 715mm

Hliník, šířka 255mm

Obchodní balení 6

Polypropylen
Tvar písmene D

Délka 1310mm

Polypropylen, šířka 350mm
Vyztužený okraj

Obchodní balení 4

Polypropylen
Tvar písmene D

Délka 1400mm

Polypropylen, šířka 350mm
Vyztužený okraj

Hmotnost 1050g

Polypropylen
Tvar písmene D

Délka 1161mm

Tvrzený hliník, šířka
331mm

Obchodní balení 6

Obchodní balení 6

EAN

*6411503235280*
EAN

*6411503235501*
EAN

*6411503235808*
EAN

*7317792359029*
EAN

*7317794310004*
EAN

*6411503271080*
EAN

*6411503239905*

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy
KLASICKÁ NEBO ŠTÍPACÍ SEKERA?
Klasická sekera – univerzální
sekera, která má tenčí širší
čepel, se kterou se snadno
seká čerstvé pryskyřičné dřevo
jako smrk nebo borovice.

JAK VYBRAT VHODNÝ NÁSTROJ?
Vhodný nástroj vám
usnadní práci a umožní
stromům rychlejší hojení.

Ø 32 mm

Jednočepelové: Ostrá čepel
se zatlačuje velkým tlakem do
dřeva proti spodnímu dorazu.
Nedovoluje stříhat blízko
kmenu. Vhodné pro tvrdé a
suché větve.

Univerzální
zahradní nůžky
jsou ideální na
stříhání v obtížně
dostupných
místech.

Nůžky na silné
větve snadno
přestřihnou i
větve většího
průměru.

Nůžky na silné větve

Dvoučepelové: Obě čepele
se zatlačují při střihu do
dřeva. Ostrá čepel se míjí se
spodní a vytváří hladký řez.
Větev otlačená spodní čepelí
odpadne. Dovolují stříhat blízko
kmenu.

Nůžky univerzální

JEDNOČEPELOVÉ NEBO
DVOUČEPELOVÉ NŮŽKY?

Pily jsou vhodné k
řezání větví s průměrem
přes 50 mm.

Pomocí seker lze
sekat velmi silné
větve a štípat špalky.

Nůžky zahradní
SingleStep™ P26
111260

Ø 16 mm

Nůžky dvoučepelové P44
111440

Ø 16 mm

Nůžky zahradní s pákovým
převodem dvoučepelové
P54 111340

Ø 20 mm

Nůžky zahradní převodové
dvoučepelové P94 111540

Ø 26 mm

Ø 22 mm
Nůžky zahradní
univerzální UP82
115360

Ø 32 mm

Nůžky na silné větve převodové malé
L31 112170

Ø 35 mm

Nůžky na silné větve převodové,
háková hlava (M) L74 112290

Ø 38 mm

Nůžky na silné větve převodové,
háková hlava (L) L78 112590

AXE AND SAW

Nůžky zahradní

Štípací sekera – má speciálně
vytvarovanou čepel (u ostří
tenkou, která se pak rychle
rozšiřuje), se kterou se snadno
štípají špalky – zasekne a
rozrazí.

Pilka zahradní
Xtract™ velká SW75
123880

Ø 50 mm

Ø 120 mm

Univerzální sekera
X15 121460

113

Ocenění získaná výrobky

Ocenění získaná výrobky
Reddot 2000 • Best of the best	Univerzální zahradní nůžky teleskopické
Reddot 2001 • Best of the best
Nůžky na živý plot PowerGearTM
Reddot 2002
Nůžky na živý plot PowerLeverTM
Reddot 2002
Nůžky PowerLeverTM na trávu a živé ploty
Reddot 2002
Nůžky zahradní PowerLeverTM
Reddot 2003
Nůžky na trávu
Reddot 2003	Teleskopické rýče & vidle
Reddot 2004	Vytrhávač plevele
Reddot 2005
Zahradní nůžky PowerLever™
Reddot 2006
Nůžky na trávu, dlouhé
Reddot 2006	Hrábě univerzální
Reddot 2009
Spirálový štípací klím SAFE-T	
Reddot 2009 • Best of the best
Nůžky zahradní PowerStepTM
Reddot 2009
Nůžky na silné větve PowerStepTM
Reddot 2010
Nářadí ErgoPlus
Reddot 2010
Nářadí QuikFit
Reddot 2010 • Best of the best
Sekery
Reddot 2011
Nůžky zahradní SingleStep™
Reddot 2011	Drobné nářadí Premium

p.34
p.57
p.93
p.8
p.20
p.38
p.69
p.87
p.9
p.61

IF 1994 • Good Industrial Design 	Drobné nářadí
IF 1994 • Good Industrial Design 	Rýče a vidle Ergonomic
IF 1996 • Good Industrial Design
Nůžky na silné větve PowerGearTM
IF 1996 • Good Industrial Design 	Rýč skládací ARMY	
IF 1996 • Good Industrial Design
Nůžky na růže
IF 1997 • Good Industrial Design
Nůžky zahradní PowerGearTM
IF 1998	Univerzální zahradní nůžky
IF 2001
Nůžky na živý plot PowerGearTM
IF 2002
Nůžky na živý plot PowerLeverTM
IF 2002
Nůžky PowerLeverTM na trávu a živé ploty
IF 2002
Nůžky zahradní PowerLeverTM
IF 2003 • Product Design
Nůžky na trávu
IF 2003 • Gold Medal	Teleskopické rýče a vidle

p.62
p.39
p.20
p.42
p.17
p.7
p.25
p.29
p.29
p.34
p.8
p.34
p.39

The Chicago
Athenaeum
USA

Good Design 1997
Nůžky na silné větve PowerGearTM
Good Design 1997
Nůžky zahradní PowerGearTM
Good Design 1998	Univerzální zahradní nůžky
Good Design 2002
Nůžky PowerLeverTM na trávu a živé ploty
Good Design 2002
Nůžky na živý plot PowerGearTM
Good Design 2002
Nůžky zahradní PowerLeverTM
Good Design 2005
Zahradní nůžky PowerLever™

p.20
p.7
p.25
p.34
p.29
p.8

p.29
p.34
p.8

Honorary Mention
Finland

Fennia Prize 03
Fennia Prize 03
Fennia Prize 03
Fennia Prize 05
Fennia Prize 09
Fennia Prize 09

Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Germany

Industrie Forum
Industrial Design
Hannover
Germanya

114

Nůžky na živý plot PowerLeverTM
Nůžky PowerLeverTM na trávu a živé ploty
Nůžky zahradní PowerLeverTM
Zahradní nůžky PowerLever™
Nůžky zahradní PowerStepTM
Nůžky na silné větve PowerStepTM

p.25
p.29
p.29
p.34
p.8
p.34
p.39
p.36

p.8
p.20

Ocenění získaná výrobky

International
Design Award
Baden-Württemberg
Germany

Focus way of life 2002
Focus know how 2005 • Gold medal
Focus open 2009 • Gold medal
Focus open 2009 • Silver medal

Nůžky zahradní PowerLeverTM
Zahradní nůžky PowerLever™
Nůžky zahradní PowerStepTM
Nůžky na silné větve PowerStepTM

p.8
p.8
p.20

Pro Finnish Design 1997
Pro Finnish Design 1997

Nůžky na silné větve PowerGearTM
Nůžky zahradní PowerGearTM

p.20
p.7

1994 • High Design Quality
1996 • High Design Quality

Nůž univerzální		 p.102
Nůžky na silné větve PowerGearTM
p.20

FInland

Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Germany

1991 • Retailer’s Choice Award, England	Rýče a vidle Ergonomic
1996 • Trophée de la Nouveauté, Paris
Nůžky zahradní PowerGearTM
1996 • Int. Consumer Goods Fair, Brno • Gold Medal
Nůžky na silné větve PowerGearTM
1997 • Int. Consumer Goods Fair, Brno • Gold Medal
Nůžky zahradní PowerGearTM
1998 • Innovative New Product Award, Canada
Nůžky zahradní PowerGearTM
1999 • Trophée de la Nouveauté, Paris
Nůžky univerzální teleskopické
2000 • Popular Mechanics, Chicago • Editors Choice
Nůžky univerzální teleskopické

p.39
p.7
p.20
p.7
p.7
p.25
p.25
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Piktogramy na obalech

Piktogramy na obalech
EaseCut™
Ease Cut™
Udává, kolikrát
se násobí střižná
síla.

Použití
Dvoučepelové
nůžky
Nejlepší na čistý
řez čerstvých větví.

Jednočepelové
nůžky
Na stříhání suchých
a tvrdých větví.

Univerzální nůžky
Na stříhání tenkých
plechů, plastů,
hadic, a provazů.
(nejsou určeny na
stříhání větví).

Háková hlava
Optimální na
stříhání čerstvých
silných větví.

Nůžková hlava
Na přesné stříhání
čerstvých větví.

Štípací sekera
Má unikátně
tvarovanou čepel,
která se snadno
zasekne a rozrazí
špalek.

Univerzální sekera
Má tenkou širší
čepel, která
je vhodná k
odvětvování stromů
a na další lesní
práce.

Mačeta
Má unikátní tvar
čepele. Slouží k
vysekávání plevelných
stromků a větví.

Větší zuby
Pro rychlejší
řezání čerstvého
dřeva.

Jemné zuby
Pro hladký řez
suchého dřeva a
prken.

Materiál výrobků

116

FiberComp™
Udává, že součástka,
nebo výrobek je
pevný a trvanlivý díky
materiálu vyztuženému
skelnými vlákny.

PBT
Součástka je z
polymeru, proto
je lehká, pružná a
odolná.

Bórová ocel
Součástka je z
kalené bórové
oceli.

Nerez ocel
Součástka z nerez
oceli je mechanicky
odolná.

Aluminium
Součástka z
tvrzeného hliníku je
lehká a pevná.

CrMov
Součástka je velmi
trvanlivá, drží ostří
díky vysoce kvalitní
oceli CrMoV.

Ocelový převod
Mechanicky odolný
a účinný převodový
mechanismus
zvyšuje střižnou sílu.

PTFE
kluzná povrchová
vrstva chránící
proti korozi a
snižující tření.

Pravá kůže
Výrobek je z
pravé kůže.

Ocelová trubka

