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Více než 365 let naší historie je důkazem našeho
důrazu na kvalitu. Výrobky Fiskars jsou důmyslně
funkční, jedinečně uživatelsky přívětivé, mají působivě
dlouhou životnost a pyšní se ikonickým designem.
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Nové výrobky

Noví inovativní
pomocníci pro
rok 2019

Xact kolekce
™

Preciznost.
Ovladatelnost.
Ergonomie.
Dokonalost.

PRÉMIOVÉ NÁŘADÍ
S V YNIK AJÍCÍM V ÝKONEM
A ERGONOMIÍ

Řada zahradního nářadí Xact™
je navržena pro uspokojení i těch
nejnáročnějších zahradnických
požadavků. S tímto nářadím
si užijete práci na zahradě jako
nikdy dříve.
Hrábě a kultivátory
Nové zahradní nářadí Xact™ nabízí
různé pomocníky i pro hrabání
zahradního nepořádku a kultivaci
záhonů. Pracovní hlavy z nerezové oceli
jsou velmi efektivní a odolné. Naostřené
části umožňují snadno zvládnout i velmi
precizní činnost.

Drobné nářadí
Tvar držadla nabízí různé možnosti
úchopu. Jeho prodloužená délka
zabezpečuje rovnováhu a vysokou
efektivitu při práci. Pracovní části
z nerezové oceli jsou nabroušené
a poskytují tak vysokou přesnost.
Hrábě na listí
Vysoce odolné plastové prsty hrábí jsou
speciálně navrženy pro efektivní hrabání
listí a dalšího zahradního nepořádku.
Nová násada poskytuje různé možnosti
uchopení a ulehčuje tak i delší práci
na zahradě.

Fiskars v bílém
Nová řada
pomocníků
pro rok 2019

FISK ARS WHITE

Do naší kolekce bílého zahradního
nářadí jsme nyní přidali i nůžky
a drobné nářadí v bílém provedení.
Nůžky
Nyní nabízíme i nůžky v oblíbené bílé
barvě. Díky světlé barvě v zahradě
vyniknou. Naše nové nástroje jsou
lehké a snadno se používají ke střihu
větví, živých plotů i střihání trávy
bez námahy.
Drobné nářadí
Tyto nástroje jsou perfektní pro sázení,
přesazování i odplevelení. Jsou lehké
a odolné s otvorem pro snadné
zavěšení.

Příprava
dřeva

Sekery str. 12
WoodXpert™ str. 17
Pily str. 20

Štípací nástroje,
kalače a klíny str. 23
Nože str. 25

Sekery řady X
Štípací sekery Fiskars další generace představují skutečný vývoj
řemeslných nástrojů − jsou navržené pro rozštípnutí i těch nejsilnějších
polen jedním úderem. Speciální geometrie ostří a povrchová úprava
čepele je doplněná lehkým robustním topůrkem s dokonalým vyvážením.
Vyberte si správnou sekeru podle úkolu, který vás čeká.

HLAVNÍ V ÝHODY

Úhel ostří čepele u štípacích seker je 35 °
- konvexní profil ostří zesiluje jeho hranu tak,
aby bylo méně náchylné na vyštípnutí
Dokonalé vyvážení čepele a topůrka pro 		
bezpečnější, pohodlný a efektivní švih
Velmi lehké a pevné topůrko z FiberComp™
minimalizuje únavu a dělá sekeru prakticky 		
nerozbitnou
Optimální konstrukce povrchu topůrka tlumící
otřesy zajišťuje pohodlné a pevné uchopení
Zahnutý konec topůrka zabraňuje vyklouznutí
sekery z ruky
Dodává se s plastovým pouzdrem pro snadné
přenášení a skladování

ZÁRUKA

LET *

* po registraci na webu Fiskars www.fiskars.cz

* po registraci na webu Fiskars www.fiskars.cz

UNIVERZÁLNÍ SEKERY

ŠTÍPACÍ SEKERY

< 3–10cm

< 3–10cm

< 3–10cm

10–20cm

20-30cm

20-30cm

> 30cm

> 30cm

X5

X7

X10

X11

X17

X21

X25

X27

Sekání vs. štípání
Univerzální sekery

Štípací sekery

Sekery Fiskars čtvrté generace slouží pro nejrůznější způsoby opracování
dřeva, sekání, tesařství a prosekávání. Tato řada nabízí ostré sekery
několika velikostí vhodné pro všechny úkoly zpracování dřeva.
Vyberte si velikost sekery podle úkolu, který vás čeká.

Tyto sekery Fiskars čtvrté generace představují skutečný vývoj řemeslných
nástrojů a jsou navržené pro rozštípnutí i těch nejsilnějších polen jedním
úderem. Speciální geometrie ostří a povrchová úprava čepele je doplněná
lehkým robustním topůrkem s dokonalým vyvážením. Vyberte si správnou
sekeru podle úkolu, který vás čeká.

Tenké a široké ostří univerzálních seker zaručuje čisté a snadné sekání
čerstvého, pryskyřičnatého dřeva, jako je smrk nebo borovice.

Štípací sekera je opatřena unikátním štípacím ostřím, které snadno proniká
do dřeva, jež je pak jako klínem odtlačováno od sebe.

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Štípací sekera (S) X11
Výška: 33 mm

Délka:

490 mm

Obj. č.
Šířka:

198 mm

Hmotnost: 1180 g

Balení ks:

4

1015640

Staré obj. č. 122443

EAN

Štípací sekery

+!4;;?01"FFHHGM!

Štípací sekera (M) X17
Výška: 38 mm

Délka:

650 mm

Šířka:

Obj. č.
208 mm

Hmotnost: 1630 g

Balení ks:

4

1015641

Staré obj. č. 122463

EAN

• Pro štípání malých polen do průměru 20 cm
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou
rychlost švihu
• Nový 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Nová prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím
webové registrace

+!4;;?01"FFHJGK!

Štípací sekera (L) X21
Výška: 38 mm

Délka:

760 mm

Obj. č.
Šířka:

208 mm

Hmotnost: 1740 g

Balení ks:

2

1015642

Staré obj. č. 122473

EAN

• Pro štípání středně velkých polen s průměrem přes 20 cm
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou
rychlost švihu
• Nový 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Nová prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím
webové registrace

+!4;;?01"FFHKGJ!

Štípací sekera (XL) X25
Výška: 45 mm

Délka:

774 mm

Šířka:

Obj. č.
235 mm

Hmotnost: 2540 g

Balení ks:

2

1015643

Staré obj. č. 122483

EAN

• Pro štípání středně velkých polen o průměru 20 - 30 cm
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou
rychlost švihu
• Nový 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Nová prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím webové
registrace

+!4;;?01"FFHLGI!

Štípací sekera (XXL) X27
Výška: 45 mm

Délka:

964 mm

Šířka:

Obj. č.
235 mm

Hmotnost: 2700 g

Balení ks:

2

1015644

Staré obj. č. 122503

EAN

• Pro štípání velkých polen o průměru přes 30 cm
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou
rychlost švihu
• Nový 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Nová prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím
webové registrace

+!4;;?01"FFIDGD!

• Pro štípání velkých polen o průměru přes 30 cm
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou
rychlost švihu
• Nový 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Nová prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím
webové registrace
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Univerzální sekera (XXS) X5
Výška:

32 mm

Délka:

260 mm

Šířka:

172 mm

Obj. č.
Hmotnost: 630 g

Balení ks:

4

1015617

Staré obj. č. 121123

EAN

Univerzální sekery

+!4;;?01"FEEFGE!

Univerzální sekera (XS) X7
Výška:

34 mm

Délka:

399 mm

Šířka:

172 mm

Obj. č.
Hmotnost: 700 g

Balení ks:

4

1015618

Staré obj. č. 121423

EAN

• Pro přípravu třísek na podpal (vhodná pro malá polena
do průměru 10 cm)
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou
rychlost švihu
• Nový 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Nová prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím
webové registrace
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Univerzální sekera (S) X10
Výška:

34 mm

Délka:

473 mm

Šířka:

Obj. č.
194 mm

Hmotnost: 1100 g

Balení ks:

4

1015619

Staré obj. č. 121443

EAN

• Pro přípravu dřeva na podpal (vhodná pro malá polena
do průměru 10 cm)
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou
rychlost švihu
• Nový 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Nová prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím
webové registrace
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Ostřič nožů a seker Xsharp™
Výška: -

Délka:

165 mm

Šířka:

35 mm

Obj. č.
Hmotnost: 90 g

Balení ks:

4

1000601

Staré obj. č. 120740

EAN

• Pro menší práce se dřevem (vhodná pro malá polena
do průměru 10 cm)
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou
rychlost švihu
• Nový 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Nová prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím
webové registrace

+!4;;?01"FDKHDE!

Vyberte si správnou velikost sekery
Výška:
1

Délka:

Šířka:
2

Obj. č.

EAN

• K pravidelné údržbě seker a nožů
• Dva ostřiče v jednom - brusný úhel optimalizovaný pro nože
i sekery
• Snadné používání
• Neklouzavý povrch
• Vhodný pro praváky i leváky

1. ZKOUŠK A DÉLKY
2. ZKOUŠK A HMOTNOSTI
Hmotnost:
Baleníza
ks:topůrko Staré obj.
č.
Uchopte sekeru
Uchopte
sekeru na konci topůrka
u čepele. Otočte topůrko směrem a držte sekeru čepelí směrem
k podpaží a v případě, že konec
k zemi. Zvedněte čepel sekery
topůrka dosáhne do podpaží,
otočením v zápěstí blízko k tělu
je pro vás sekera příliš dlouhá.
(na konci pohybu je sekera
v ruce vertikálně). Pokud sekeru
nemůžete zvednout tímto způsobem, je pro vás příliš těžká.
15

Postup zpracování
dřeva
Fiskars nabízí široký sortiment nářadí pro manipulaci a zpracování dřeva od pokácení
stromu až po přípravu dřeva na podpal.

1 Kácení stromu

2 Odvětvování			

3 Řezání na polena

4 Přesun polen

5 Rovnání polen

6 Zvedání polen

7

16

Štípání polen

8 Tvorba třísek

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Mačeta WoodXpert™ XA3
Výška: -

Délka:

505 mm

Šířka:

120 mm

Obj. č.
Hmotnost: 450 g

Balení ks:

4

1003609

Staré obj. č. 126004

EAN

Manipulační nářadí Fiskars WoodXpert™ je určeno pro vlastníky
seker.
Obj. č.
Tyto
výrazně
spojené
se Staré
zpracováním
Výška: nové nástroje
Délka:
Šířka: zjednodušují
Hmotnost: úkoly Balení
ks:
obj. č.
dřeva. Jejich konstrukce klade důraz na snadné ovládání, pohodlný
a pevný úchop a vynikající kvalitu čepele.

EAN

Nářadí pro práci v lese WoodXpert™

+!4;;?01"FJDDHL!

Mačeta WoodXpert™ XA23
Výška: -

Délka:

950 mm

Šířka:

132 mm

Obj. č.
Hmotnost: 990 g

Balení ks:

2

1003621

Staré obj. č. 126005

EAN

• Pro odstranění menších větví, stromků a keřů
• Pro loupání kůry z kulatiny
• Povrch SoftGrip™ a zahnutý konec madla zabezpečuje komfortní a pevný úchop, bez rizika vyklouznutí mačety z ruky
• Ultra lehká a odolná rukojeť FiberComp™ minimalizuje
opotřebení a činí mačetu téměř nezničitelnou

+!4;;?01"FJDDII!

Sapina WoodXpert™ XA2
Výška: -

Délka:

348 mm

Šířka:

Obj. č.
160 mm

Hmotnost: 310 g

Balení ks:

4

1003622

Staré obj. č. 126006

EAN

• Pro odstranění větších větví, stromků a keřů
• Pro loupání kůry z kulatiny
• Povrch SoftGrip™ a zahnutý konec madla zabezpečuje komfortní a pevný úchop, bez rizika vyklouznutí mačety z ruky
• Ultra lehká a odolná rukojeť FiberComp™ minimalizuje
opotřebení a činí mačetu téměř nezničitelnou

+!4;;?01"FJDDJF!

Sapina WoodXpert™ XA22
Výška: -

Délka:

785 mm

Šířka:

230 mm

Obj. č.
Hmotnost: 880 g

Balení ks:

2

1003623

Staré obj. č. 126007

EAN

• Pro zvedání a přenášení menší kulatiny
• Pro manipulaci s menší kulatinou a k jejímu otáčení
• Povrch SoftGrip™ a zahnutý konec rukojeti zabezpečuje
komfortní a pevný úchop, bez rizika vyklouznutí sapiny z ruky
• Ultra lehká a odolná rukojeť FiberComp™ minimalizuje
opotřebení a činí sapinu téměř nezničitelnou
• Hákovitá ocelová čepel s ozubeným ostřím zajišťuje pevné
zachycení dřeva

+!4;;?01"FJDDKM!

• Pro zvedání a přenášení delší kulatiny
• Povrch SoftGrip™ a zahnutý konec rukojeti zabezpečuje
komfortní a pevný úchop, bez rizika vyklouznutí sapiny z ruky
• Ultra lehká a odolná rukojeť FiberComp™ minimalizuje
opotřebení a činí sapinu téměř nezničitelnou
• Hákovitá ocelová čepel s ozubeným ostřím zajišťuje pevné
zachycení dřeva

17

Hák na klády WoodXpert™ LH4
Výška:

-

Délka:

303 mm

Šířka:

193 mm

Obj. č.
Hmotnost: 610 g

Balení ks:

4

1003624

Staré obj. č. 126021

EAN

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
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Kleště na klády WoodXpert™
Výška:

-

Délka:

303 mm

Šířka:

180 mm

Obj. č.
Hmotnost: 780 g

Balení ks:

4

1003625

Staré obj. č. 126031

EAN

• Pro zvedání a přenášení polen
• Pro asistenci při kácení
• S plastovým pouzdrem pro snadné přenášení na pracovním
opasku
• S integrovanou karabinou

+!4;;?01"FJDGEH!

Víceúčelový pás WoodXpert™
Výška:

-

Délka:

570 mm

Šířka:

90 mm

Obj. č.
Hmotnost: 320 g

Balení ks:

4

1003626

Staré obj. č. 126009

EAN

• Pro zvedání a přenášení polen
• Pro asistenci při kácení
• S plastovým pouzdrem pro snadné přenášení na pracovním
opasku
• S integrovanou karabinou

+!4;;?01"FJDDMG!

Lopatka s obracákem WoodXpert™ (M)
Výška:

-

Délka:

700 mm

Šířka:

86 mm

Hmotnost: 2160 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1015438

Staré obj. č. 126051

EAN

• Víceúčelový pracovní opasek na nářadí
• Ergonomicky tvarovaný na spodní část zad
• Komfortní nošení

+!4;;?01"FJDIEF!

Lopatka s obracákem, WoodXpert™ (L)
Výška:

-

Délka:

1150 mm Šířka:

86 mm

Hmotnost: 2867 g Balení ks:

Obj. č.
2

1015439

Staré obj. č. 126052

EAN

• Pro manipulaci při kácení kmenů střední velikosti
• Slouží jako podpora při řezání polen nebo jejich přenášení
• Pracovní část je výkovek z kalené oceli
• Lehká masivní násada je vyrobená ze speciální pevné oceli
• Objímka pro rychlé upevnění háku na klády nebo kleští pro
další manipulaci
• Hák na klády (1003624 | 126021) je součást balení, kleště
(1003625 | 126031) se objednávají zvlášť

+!4;;?01"FJDIFM!

• Pro manipulaci při kácení velkých kmenů
• Slouží jako podpora při řezání polen nebo jejich přenášení
• Pracovní část je výkovek z kalené oceli
• Lehká masivní násada je vyrobená ze speciální pevné oceli
• Objímka pro rychlé upevnění háku na klády nebo kleští pro
další manipulaci
• Hák na klády 1003624 | 126021 je součást balení, kleště
1003625 | 126031 se objednávají zvlášť
18
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Pily
Aby řezání bylo co nejsnadnější, musíte si vybrat spolehlivou pilu vhodnou
pro konkrétní úkol. Proto pro vás máme pestrou nabídku pil a pilek.
Máme pily k řezání kmenů a tlustších větví i pily se zahnutou čepelí
umožňující dosažení obtížně přístupných míst, pily se zasouvací čepelí
i s jejím fixním uchycením.

Pilky Xtract™
Řada Fiskars Xtract™ má unikátní
vysouvací mechanismus s integrovanou
karabinou na opasek. Díky tomu se pilky
bezpečně přenáší a snadno skladují.
Pilové listy jsou vyrobeny z kalené oceli
a zaručují dlouhodobou životnost
a ostrost pily. Rukojeť SoftGrip™
s chráničem prstů zaručuje bezpečný
úchop. Pilky jsou navrženy pro řez
v tahu k sobě.

Pily s pevným listem
Pily Fiskars s pevným listem se vyznačují
efektivním profilem zubů umožňujícím rychlé a přesné řezání. Impulzně
kalené listy zůstanou dlouho ostré.
Ergonomická zahnutá rukojeť SoftGrip™
s chráničem prstů zajišťuje bezpečný
a pohodlný úchop. Pilky jsou navrženy
pro řez v tahu k sobě.

Rámové pily
Rámové pily Fiskars jsou vynikající
k řezání kmenů a tlustších větví.
Zahnutý konec umožňuje dosažení
těžko přístupných míst. Tyto pily řežou
při tlačení i tahu k sobě.
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Pily
EAN

Pily Fiskars mají zuby určené speciálně pro dřevo. Umožňují
snadno a bezpečně
Obj. č.
řezat
prosvětlovat
Fiskars
Xtract™
Výška: větve aDélka:
Šířka:koruny stromů.
Hmotnost: Řada
Balení
ks:
Staré obj. č.je vybavena
unikátním vysouvacím mechanismem s integrovanou karabinou na opasek.

Viz teleskopické pily s vysokým dosahem na
straně 89 (Péče o rostliny)
a straně 101 a 104 (QuikFit™)
Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

EAN

Výška:

Obj. č.
Staré obj. č.

Pilka zahradní Xtract™ (L) SW75
Výška:

-

Délka:

330 mm

Šířka:

65 mm

Obj. č.
Hmotnost: 230 g

Balení ks:

4

1000614

Staré obj. č. 123880

EAN

Pilky Xtract™

+!4;;?01"FGLLDE!

Pilka zahradní Xtract™ (S) SW73
Výška: -

Délka:

223 mm

Šířka:

50 mm

Obj. č.
Hmotnost: 130 g

Balení ks:

4

1000613

Staré obj. č. 123870

EAN

• K účinnému řezání čerstvých větví
• Délka čepele 255 mm
• Řeže větve až do průměru 220 mm
• S integrovanou karabinkou pro snadné přenášení
• Čepel zatažitelná do rukojeti
• Navržená pro řez v tahu k sobě

+!4;;?01"FGLKDF!

Pilka stavební Xtract™ SW72
Výška: -

Délka:

223 mm

Šířka:

50 mm

Obj. č.
Hmotnost: 130 g

Balení ks:

4

1000612

Staré obj. č. 123860

EAN

• K účinnému řezání čerstvých větví
• Délka čepele 160 mm
• Řeže větve až do průměru 120 mm
• S integrovanou karabinkou pro snadné přenášení
• Čepel zatažitelná do rukojeti
• Navržená pro řez v tahu k sobě

+!4;;?01"FGLJDG!

• Menší zuby optimalizované pro řezání suchého dřeva a prken
• Délka čepele 160 mm
• Řeže větve až do průměru 120 mm
• S integrovanou karabinkou pro snadné přenášení
• Čepel zatažitelná do rukojeti
• Navržená pro řez v tahu k sobě

21

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Profesionální prořezávací pila, SW330
Výška:

98 mm

Délka:

490 mm

Šířka:

-

Hmotnost: 230 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1020199

Staré obj. č. 123330

EAN

Pily s pevným listem

+!4;;?01"FGGGDE!

Profesionální prořezávací pila, SW240
Výška:

98 mm

Délka:

400 mm

Šířka:

-

Hmotnost: 200 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1020200

Staré obj. č. 123240

EAN

• Čepel délky 330 mm s vnitřním broušením
• Čepele z uhlíkové oceli profesionální kvality, SK5
• Vyvážené rozložení hmotnosti
• Integrované zuby na odvádění pilin
• Robustní rukojeť s komfortním povrchem Softgrip™
• Snadný servis - všechny součásti jsou vyměnitelné
• Nabízí čepele pro každý úkol
• Nízká hmotnost - 230 g
• Navržená pro řez v tahu k sobě

+!4;;?01"FGFHDG!

Pilka zahradní s pevnou čepelí SW84
Výška:

-

Délka:

500 mm

Šířka:

95 mm

Hmotnost: 300 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1001620

Staré obj. č. 123840

EAN

• Čepel délky 240 mm s vnitřním broušením
• Integrované zuby na odvádění pilin
• Čepele z uhlíkové oceli profesionální kvality, SK5
• Vyvážené rozložení hmotnosti
• Robustní rukojeť s komfortním povrchem Softgrip™
• Snadný servis - všechny součásti jsou vyměnitelné
• Nabízí čepele pro každý úkol
• Nízká hmotnost - 200 g
• Navržená pro řez v tahu k sobě

+!4;;?01"FGLHDI!

• Ideální pro řez čerstvého dřeva do průměru 120 mm
• Vysoká účinnost a přesnost při řezání
• Délka čepele 330 mm
• Řeže větve až do průměru 220 mm
• Navržená pro řez v tahu k sobě

Obj. č.
Balení ks:

EAN

Výška:

Náhradní díly k dispozici pro
profesionální
pily a rámové
pily.
Délka: prořezávací
Šířka:
Hmotnost:
Viz strany 123 - 125.

Staré obj. č.

Pila rámová 21” SW30
Výška:

-

Délka:

625 mm

Šířka:

Obj. č.
215 mm

Hmotnost: 500 g

Balení ks:

4

1001621

Staré obj. č. 124800

EAN

Rámové pily

*!7:<26>"EHEDDH!

• Výborná k řezání větví a prken o šířce 100 - 200 mm
• Díky unikátnímu výbrusu zubů řeže oběma směry
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Pila rámová 24” SW31
Výška: -

Délka:

700 mm

Obj. č.
Šířka:

215 mm

Hmotnost: 650 g

Balení ks:

4

1000615

Staré obj. č. 124810

EAN

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

*!7:<26>"EHEDEE!

• Výborná k řezání větví a prken o šířce více než 200 mm
• Díky unikátnímu výbrusu zubů řeže oběma směry

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

EAN

Obj. č.
Staré obj. č.

Štípač špalků
Výška: -

Délka:

Obj. č.
980 mm

Šířka:

70 mm

Hmotnost: 6120 g

Balení ks:

2

1001617

Staré obj. č. 121100

EAN

Štípací nástroje, kalače a klíny

+!4;;?01"FEEDDF!

Palice L
Výška: -

Obj. č.
Délka:

750 mm

Šířka:

-

Hmotnost: 3900 g

Balení ks:

2

1001619

Staré obj. č. 120040

EAN

• Pro účinné a bezpečné štípání špalků s malou námahou
• Při práci zůstávají rovná záda, která se tak méně namáhají
a snižuje se únava
• Přesný nástroj, který vylučuje promáchnutí způsobené
minutím špalku čepelí
• Masivní, odolná ocelová tyč s kaleným klínem

+!4;;?01"FDDHDF!

Palice XL
Výška: -

Obj. č.
Délka:

900 mm

Šířka:

150 mm

Hmotnost: 5180 g

Balení ks:

2

1001431

Staré obj. č. 120030

EAN

• Zaoblené hrany pracovní plochy brání vzniku otřepů a snižují
nebezpečí odlétnutí špony
• Gumový chránič tlumí vibrace při chybném úderu
• Topůrko s jádrem vyztuženým skelnými vlákny Fiberglass
s neklouzavým měkkým povrchem tlumícím nárazy

+!4;;?01"FDDGDG!

• Zaoblené hrany pracovní plochy brání vzniku otřepů a snižují
nebezpečí odlétnutí špony
• Gumový chránič tlumí vibrace při chybném úderu
• Topůrko s jádrem vyztuženým skelnými vlákny Fiberglass
s neklouzavým měkkým povrchem tlumícím nárazy
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Palice XXL
Výška:

-

Délka:

Obj. č.
900 mm

Šířka:

-

Hmotnost: 6130 g Balení ks:

2

1001618

Staré obj. č. 120028

EAN

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
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Klín štípací spirálový SAFE-T
Výška:

-

Délka:

240 mm

Šířka:

65 mm

Obj. č.
Hmotnost: 2400 g Balení ks:

4

1001615

Staré obj. č. 120021

EAN

• Zaoblené hrany pracovní plochy brání vzniku otřepů a snižují
nebezpečí odlétnutí špony
• Gumový chránič tlumí vibrace při chybném úderu
• Topůrko s jádrem vyztuženým skelnými vlákny Fiberglass
s neklouzavým měkkým povrchem tlumícím nárazy

+!4;;?01"FDDFEE!

Výměnná hlava
Výška:

-

Délka:

Obj. č.
65 mm

Šířka:

65 mm

Hmotnost: 300 g

Balení ks:

1

1001616

Staré obj. č. 122151

EAN

• Spirálovitě stočený; dřevo snadněji praskne, aniž by se
použilo víc klínů
• Vysoce odolný polyamidový nástavec a kovový prstenec
• Snížené riziko odlétávání špon, takže není potřeba
odstraňovat otřepy z dopadové plochy hlavy
• Drážky zabraňují vysouvání ze špalku
• Pro prodloužení životnosti doporučujeme vlhčit polyamidový
nástavec, zj. při náročné činnosti
• Náhradní výměnná hlava (1001616 / 122151)

(!15A==1"FFEIEJ!

Klín štípací, kovaný
Výška:

-

Délka:

153 mm

Obj. č.
Šířka:

45 mm

Hmotnost: 700 g

Balení ks:

4

1001614

Staré obj. č. 120010

EAN

• Výměnná hlava ke spirálovému štípacímu klínu SAFE-T
(č. 1001615 / 120021)
• Pro prodloužení životnosti doporučujeme vlhčit polyamidový
nástavec
• Při náročné práci doporučujeme umístit polyamidový nástavec každých 10 minut do vody, aby se ochladil a obnovila se
jeho pružnost

+!4;;?03"EJHJDG!

Štípací klín, spirálový
Výška:

-

Délka:

200 mm

Obj. č.
Šířka:

40 mm

Hmotnost: 2200 g Balení ks:

4

1000600

Staré obj. č. 120020

EAN

• Pro štípání obtížných, sukovitých špalků
• Kvalitní kovaná ocel
• Nízká hmotnost

+!4;;?01"FDDFDH!

• Šroubovitý tvar klínu usnadní rozštípnutí dřeva - není potřeba
používat více klínů, protože šroubovitý tvar klínu usnadní
rozštípnutí dřeva
• Zaoblená hlavice zabraňuje odletování materiálu
• Drážky proti vysouvání ze špalku
• Kvalitná kovaná ocel
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Nože

Výška:

-

Délka:

225 mm

Obj. č.
Šířka:

50 mm

Hmotnost: 70 g

Balení ks:

4

1001622

Staré obj. č. 125860

EAN

Nůž univerzální K40

EAN

Fiskars navrhuje nože pro různé drobné práce na zahradě.Obj. č.
Jejich
odolné
čepele jsou
z nerezovéBalení
a uhlíkové
oceli,
Výška:
Délka:
Šířka:vyrobeny
Hmotnost:
ks:
Staré obj. č.
které budete bezproblémově používat po mnoho let.

+!4;;?02"LKDJFL!

Žabka zahradnická K62
Výška:

-

Délka:

170 mm

Šířka:

Obj. č.
23 mm

Hmotnost: 50 g

Balení ks:

4

1001623

Staré obj. č. 125880

EAN

• Nůž pro všestranné použití s plastovou pochvou
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s ochranou proti
sklouznutí ruky
• Čepel délky 100 mm z kvalitní nerezavějící oceli

-!0:8<<0"DFDHKG!

Nůž očkovací K60
Výška:

-

Délka:

168 mm

Obj. č.
Šířka:

23 mm

Hmotnost: 50 g

Balení ks:

4

1001625

Staré obj. č. 125900

EAN

• K odebírání štěpů, řezání květin a zeleniny a odstraňování
postranních výhonů
• Držadlo z recyklovatelného plastu s mosazným nýtem
• Čepel z nerezové oceli

-!0:8<<0"DFDHMK!

Nůž na minerální vlnu K20
Výška:

-

Délka:

420 mm

Šířka:

Obj. č.
38 mm

Hmotnost: 160 g

Balení ks:

4

1001626

Staré obj. č. 125870

EAN

• K očkování, řezání a úpravě dřevin a dalších rostlin
• Držadlo z recyklovatelného plastu s mosazným nýtem
• Čepel z nerezové oceli

+!4;;?02"LKMDFK!

• Na řezání minerální vlny
• Ergonomické držadlo s chráničem prstů
• Čepel z nerezové oceli
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Péče o půdu

Rýče, lopaty
a vidle str. 29
Zemní vrtáky str. 35

Nářadí pro kultivaci str. 36
Drobné nářadí str. 41
Krumpáče str. 47

Práce s půdou
Chcete-li přemístit půdu nebo ji zrýt nejsnadněji, jak je to jen možné, budete
potřebovat spolehlivý rýč. To je důvod, proč jsme vyvinuli různé řady tohoto
nářadí, abyste si mohli vybrat toho pravého pomocníka. Máme rýče pro rytí
v tvrdé půdě, ohraničování i sázení. Máme i lehké rýče pro měkkou půdu.
Máme lopaty k přemisťování písku, zeminy a k odklízení sněhu.
Stručně řečeno, u nás si každý nalezne to pravé.

X ACT ™

SMARTFIT ™

ERGONOMIC™

WHITE

Zahradničení je náročný koníček.
Nářadí Fiskars Xact™ na obdělávání půdy vám přináší šikovný
nástroj pro to, aby se Vaše práce
na zahradě dostala na zcela
novou úroveň a přinášela místo
dřiny zábavu. Fiskars Xact™
vám bude vyhovovat - kombinuje správnou velikost s malou
hmotností a velkou odolností.

Tato řada teleskopických
nástrojů má nastavitelnou délku
násady v rozmezí 1050 až 1250
mm. Rýče a vidle lze pohodlně
používat v celém rozsahu nastavených výšek. Svařovaný spoj
mezi čepelí a násadou zajišťuje
tuhost a dlouhou životnost
a použitá bórová ocel garantuje
mimořádnou pevnost.

Řada Ergonomic™ je ideální
volbou nářadí pro komfortní
rytí, přehazování a kompostování - vše pro nejnáročnější
zahradníky. Rýče, lopaty a vidle
mají zahnutou násadu a rukojeť
omezující namáhání zad, rukou
a zápěstí. Plastový potah násad
maximalizuje pevnost a pohodlí
úchopu.

Elegantní řada nářadí White vám
nabízí výběr lehkých nástrojů pro
pěstování, kultivování, hrabání
a další úkoly v zahradě. Tato
designová řada hrábí, motyk
a kultivátorů je ideální pro odstraňování plevelů, přemísťování
půdy, vytváření úzkých brázd
pro výsadbu semen a cibulovin
a dokonce i pro sklizeň okopanin. Určeno pro ženy.
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Rýč Xact™ špičatý, střední (M)
Výška: -

Délka: 1080 mm

Šířka: 190 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1800 g

Balení ks: 4

1003684

Staré obj. č.131482

EAN

Xact™ rýče a lopaty

+!4;;?01"GEHLFJ!

Rýč Xact™ špičatý, velký (L)
Výška: -

Délka: 1200 mm

Šířka: 190 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1900 g

Balení ks: 4

1003683

Staré obj. č.131483

EAN

• Pro rytí v tvrdé a kamenité půdě
• Naostřená špičatá pracovní část s nášlapnou plochou
snadno proniká vrstvami půdy a seká kořeny
• Pro výšku uživatele 160 až 175 cm

+!4;;?01"GEHLGG!

Rýč Xact™ rovný, střední (M)
Výška: -

Délka: 1080 mm

Šířka: 190 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1850 g

Balení ks: 4

1003682

Staré obj. č.131480

EAN

• Pro rytí v tvrdé a kamenité půdě
• Naostřená špičatá pracovní část s nášlapnou plochou
snadno proniká vrstvami půdy a seká kořeny
• Pro výšku uživatele 175 až 195 cm

+!4;;?01"GEHLDF!

Rýč Xact™ rovný, velký (L)
Výška: -

Délka: 1200 mm

Šířka: 190 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1950 g

Balení ks: 4

1003681

Staré obj. č.131481

EAN

• Pro klasickou zahradní zeminu (trávník, měkká zem)
• Naostřená pracovní část s nášlapnou plochou je určena
k vyrývání děr k sadbě, ohraničování záhonů a odstraňování
malých množství zeminy
• Pro výšku uživatele 160 až 175 cm

+!4;;?01"GEHLEM!

Lopata Xact™ velká
Výška: -

Délka: 1300 mm

Obj. č.
Šířka: 224 mm

Hmotnost: 2100 g

Balení ks: 4

1003688

Staré obj. č.132480

EAN

• Pro klasickou zahradní zeminu (trávník, měkká zem)
• Naostřená pracovní část s nášlapnou plochou je určena
k vyrývání děr k sadbě, ohraničování záhonů a odstraňování
malých množství zeminy
• Pro výšku uživatele 175 až 195 cm

+!4;;?01"GFHLDE!

• Lopata se širokou pracovní částí, vhodná pro manipulaci se
sypkým materiálem jako je například hlína, písek nebo sníh
• Snadnější odhazování díky zakřivení násady
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Vidle Xact™, střední (M)
Výška:

-

Délka:

1080 mm Šířka:

1003686

Obj. č.
184 mm

Hmotnost: 1700 g

Balení ks:

4

Staré obj. č. 133480

EAN

Xact™ vidle

+!4;;?01"GGHLDD!

Vidle Xact™ velké (L)
Výška:

-

Délka:

1003685

Obj. č.

1200 mm Šířka:

184 mm

Hmotnost: 1800 g

Balení ks:

4

Staré obj. č. 133481

EAN

• Na rytí a obracení zhutněné půdy
• Pro pohodlné přemisťování drnů, sázení, provzdušňování
trávníků, vyhrabávání kamenů a plevele
• Hroty snadno pronikají do země, nezarazí se o kameny,
plevel či kořeny
• Pro výšku uživatele 160 až 175 cm

+!4;;?01"GGHLEK!

Vidle Xact™ kompostové, velké
Výška:

-

Délka:

1200 mm Šířka:

184 mm

1003687

Obj. č.
Hmotnost: 1700 g

Balení ks:

4

Staré obj. č. 133482

EAN

• Na rytí a obracení zhutněné půdy
• Pro pohodlné přemisťování drnů, sázení, provzdušňování
trávníků, vyhrabávání kamenů a plevele
• Hroty snadno pronikají do země, nezarazí se o kameny,
plevel či kořeny
• Pro výšku uživatele 175 až 195 cm

+!4;;?01"GGHLFH!

• Pro manipulaci se senem, trávou, plevelem, kompostem
a dalším zahradním odpadem
• Tenké a ostré hroty jsou od sebe více vzdálené a zakřivené,
díky tomu se lépe zapichují a materiál mezi nimi neulpívá
• Zakřivení násady usnadňuje práci
• Vhodné pro všechny výšky uživatelů

Šířka:

Hmotnost:

Xact™

Balení ks:

M
155-175 CM

L

Staré obj. č.

Neobyčejná odolnost, malá hmotnost,
ergonomický design. Výběr správné
velikosti díky střední a velké násadě.
• Snadné pronikání do půdy
• Ergonomické tvarování násady
• Ostrá, lehká a pevná čepel
EaseCut™
Výška:
Délka:
Šířka:
• Nášlapná plocha s protiskluzovou
úpravou
• Konstrukce z lehkých materiálů,
násada z FiberComp™
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175-195 CM

Délka:

Méně namáhaná záda
Střední a velká délka násady.

Obj. č.
Hmotnost:

Balení ks:

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

Staré obj. č.

Jistota a pohodlí
Držadlo Push-Pull (zatlač-zatáhni) pro pevné
uchopení, materiál SoftGrip™.

PÉČE O PŮDU

Rýč Ergonomic™ zahradní, špičatý
Výška:

-

Délka:

1250 mm Šířka:

195 mm

Hmotnost: 2100 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1025374

Staré obj. č. 131410

EAN

Ergonomic™ rýče a vidle

*!9:?56B"DFDDFH!

Rýč Ergonomic™ zahradní, rovný
Výška:

-

Délka:

1250 mm Šířka:

195 mm

Hmotnost: 2100 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1025375

Staré obj. č. 131400

EAN

• Pro rytí v tvrdé a kamenité zemině
• Snadné pronikání vrstvami zeminy a kořeny
• Ergonomicky tvarovaná násada a držadlo ke snížení
namáhání zad, rukou a zápěstí
• Plastem potažená násada poskytuje vysoký komfort
a jistotu úchopu
• Vysoká pevnost díky bórové oceli

*!9:?56B"DFDDEK!

Lopata Ergonomic™
Výška:

-

Délka:

1320 mm Šířka:

Obj. č.
235 mm

Hmotnost: 2100 g

Balení ks:

4

1025376

Staré obj. č. 132400

EAN

• Pro hloubení jam k sadbě, ohraničování záhonů
a odstraňování malých množství zeminy
• Ergonomicky tvarovaná násada a držadlo ke snížení
namáhání zad, rukou a zápěstí
• Plastem potažená násada poskytuje vysoký komfort
a jistotu úchopu
• Vysoká pevnost díky bórové oceli

*!9:?56B"DFDDGE!

Zahradní vidle Ergonomic™
Výška: -

Délka:

1210 mm Šířka:

210 mm

Obj. č.
Hmotnost: 2200 g

Balení ks:

4

1001413

Staré obj. č. 133400

EAN

• K přemisťování písku, štěrku a dalších sypkých materiálů
• Ergonomicky tvarovaná násada a držadlo ke snížení
namáhání zad, rukou a zápěstí
• Plastem potažená násada poskytuje maximální komfort
a jistotu úchopu
• Vysoká pevnost díky bórové oceli

*!9:?56B"MDFEDL!

Kompostové vidle Ergonomic™
Výška: -

Délka:

1370 mm Šířka:

220 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1850 g

Balení ks:

4

1001695

Staré obj. č. 133430

EAN

• Ke kypření a obracení zhutněné zeminy
• K provzdušňování trávníku a odhrabávání kamenů a plevele
• Ergonomicky tvarovaná násada a držadlo ke snížení
namáhání zad, rukou a zápěstí
• Plastem potažená násada poskytuje maximální komfort
a jistotu úchopu
• Vysoká pevnost díky použití bórové oceli

*!9:?56B"MDFIDH!

• K manipulaci s objemnými materiály jako tráva, seno, plevel,
listy, kompost a další zahradní odpad
• Ergonomicky tvarovaná násada a držadlo ke snížení
namáhání zad, rukou a zápěstí
• Plastem potažená násada poskytuje maximální komfort
a jistotu úchopu
• Vysoká pevnost díky bórové oceli
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Rýč SmartFit™ teleskopický, špičatý
Výška: -

Délka:

1054 mm

Šířka: 190 mm

Hmotnost: 1620 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1001567

Staré obj. č. 131300

EAN

SmartFit™ rýče a vidle

+!4;;?03"FIFIIG!

Rýč SmartFit™ teleskopický, rovný
Výška: -

Délka:

1054 mm

Šířka: 191 mm

Hmotnost: 1660 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1000620

Staré obj. č. 131310

EAN

• Špičatá ostrá pracovní část na provzdušňování,
rytí a obracení
• Délku rýče lze nastavit v rozmezí 105 -125 cm
• Pro výšku uživatele 155 - 195 cm

+!4;;?03"FIDIIM!

Vidle SmartFit™ teleskopické, zahradní
Výška: -

Délka:

1165 mm

Šířka: 193 mm

Hmotnost: 1530 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1000630

Staré obj. č. 133320

EAN

• Rovná ostrá pracovní část na zarovnávání trávníku a sázení
• Pro různé zahradnické práce jako sázení nebo odhazování
• Délku rýče lze nastavit v rozmezí 105-125 cm
• Pro výšku uživatele 155 - 195 cm

+!4;;?03"GIFIID!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro kypření a obracení zhutněné půdy, přemisťování drnů
a zarovnávání trávníku
• Vhodné i pro provzdušňování, nebo vyhrabávání kamenů
• Délku vidlí lze nastavit v rozmezí 105-125 cm

SmartFit™
• Užití pro různé práce od sázení a rytí až po
přemísťování zeminy
• Maximální pohodlí díky nastavitelné délce
Výška:
Šířka:
násady podleDélka:
uživatele a typu použití
• Jednoduchý zajišťovací mechanismus
• Velké držadlo ve tvaru D pro všechny
velikosti rukou
• Pevné spojení násady s čepelí a bórová ocel
s vysokou pevností
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Obj. č.
Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

NASTAVITELNÁ DÉLK A NÁSADY

PÉČE O PŮDU

Rýč White lehký špičatý
Výška: 10 mm

Délka:

1050 mm Šířka:

Obj. č.
17 mm

Hmotnost: 1120 g

Balení ks:

4

1019605

Staré obj. č. 131513

EAN

White rýče a vidle

+!4;;?01"GEIEGK!

Rýč White lehký rovný
Výška: 10 mm

Délka:

1050 mm Šířka:

Obj. č.
17 mm

Hmotnost: 1220 g

Balení ks:

4

1019601

Staré obj. č. 131503

EAN

• Lehký rýč se špičatou ostrou čepelí pro snadnější
pronikání do půdy
• Pro lehké rytí v kypré zahradní půdě
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GEIDGL!

Lopata White lehká
Výška: 20 mm

Délka:

Obj. č.

1230 mm Šířka:

24 mm

Hmotnost: 1220 g

Balení ks:

4

1019602

Staré obj. č. 132503

EAN

• Lehký rýč pro hloubení jam pro sázení, zarovnávání okrajů
záhonů a přemísťování malého objemu zeminy
• Ideální pro lehké rytí v kypré zahradní půdě
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GFIDGK!

Vidle White lehké rycí
Výška: 100 mm

Délka:

1130 mm

Obj. č.
Šířka:

180 mm

Hmotnost: 1230 g

Balení ks:

4

1019603

Staré obj. č. 133503

EAN

• Lehká lopata se širokou čepelí se snadno ovládá a je vhodná
pro zvedání a přesun půdy, nebo kompostu
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GGIDGJ!

Nářadí v bílém
Výška:

Řada White
vám nabízí výběr
lehkých nástrojůHmotnost:
pro pěstování, Balení ks:
Délka:
Šířka:
kultivování, hrabání a další úkoly v zahradě. Tato řada hrábí, motyk
a kultivátorů je ideální pro odstraňování plevelů, přemísťování půdy,
vytváření úzkých brázd pro výsadbu semen i cibulovin.
•
•
•
•

Elegentní design navržený speciálně pro ženy
Lehká hliníková násada oválného průřezu
Optimální konstrukce potlačující otřesy zajišťuje pohodlné a jisté uchopení
Plastový povrch izoluje ruce před chladem

Obj. č.
Staré obj. č.

EAN

• Lehké vidle pro kypření a obracení půdy, sklízení plodin
a kompostování
• Design navržený speciálně pro ženy
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Rýč Solid™ špičatý
Výška: -

Délka:

1170 mm Šířka:

Obj. č.
180 mm

Hmotnost: 1820 g

Balení ks:

4

1003455

Staré obj. č. 131413

EAN

Solid™ rýče a lopaty

+!4;;?01"GEHEGD!

Rýč Solid™ rovný
Výška: -

Délka:

1170 mm Šířka:

Obj. č.
180 mm

Hmotnost: 1890 g

Balení ks:

4

1003456

Staré obj. č. 131403

EAN

• Univerzální rýč se špičatým nabroušeným ostřím
• Pohodlné držadlo ve tvaru D

+!4;;?01"GEHDGE!

Lopata Solid™
Výška: -

Délka:

Obj. č.
1270 mm Šířka:

235 mm

Hmotnost: 2150 g

Balení ks:

4

1003457

Staré obj. č. 132403

EAN

• Rovná ostrá hrana je ideální pro zarovnávání trávníků, sekání
kořenů, přesun a mísení zeminy
• Pohodlné držadlo ve tvaru D

+!4;;?01"GFHDGD!

Vidle Solid™ rycí
Výška: -

Délka:

1220 mm Šířka:

Obj. č.
170 mm

Hmotnost: 2100 g

Balení ks:

4

1003458

Staré obj. č. 133423

EAN

• K nakládání písku štěrku, betonu a jiného sypkého materiálu
• Pohodlné držadlo ve tvaru D

+!4;;?01"GGHFGK!

Vidle Solid™ kompostové
Výška: -

Délka:

1270 mm Šířka:

Obj. č.
220 mm

Hmotnost: 1800 g

Balení ks:

4

1003459

Staré obj. č. 133433

EAN

• Ke kypření a obracení zhutněné zeminy
• Vhodné i k provzdušňování trávníku, vyrývání plevele
a vyhrabávání kamenů
• Pohodlné držadlo ve tvaru D

+!4;;?01"GGHGGJ!

• K manipulaci s objemnými materiály jako tráva, seno, plevel,
listy, kompost a dalším zahradním odpadem
• Pohodlné držadlo ve tvaru D
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Zemní vrták QuikDrill™ S
Výška: -

Délka:

1110 mm

Šířka:

Obj. č.
500 mm

Hmotnost: 2100 g

Balení ks:

2

1000636

Staré obj. č. 134710

EAN

Zemní vrtáky Fiskars QuikDrill™ usnadňují a zjednodušují Obj.
řadu
prací
č.
na
zahradě.Délka:
Jsou šikovným
při sázení
rostlin
a dřevin
Výška:
Šířka: nástrojem
Hmotnost:
Balení
ks:
Staré obj. č.nebo
pokud provzdušňujete či hnojíte půdu.

EAN

Zemní vrtáky

*!9:?56B"GHKEDK!

Zemní vrták QuikDrill™ M
Výška: -

Délka:

1110 mm

Šířka:

Obj. č.
500 mm

Hmotnost: 2300 g

Balení ks:

2

1000638

Staré obj. č. 134720

EAN

• Pro sázení cibulek, provzdušňování a prohnojování půdy
a vrtání děr pro menší kolíky
• Vytvoří otvor s hladkými okraji
• Kvalitní čepele z bórové oceli
• Rukojeť z kompozitního materiálu FiberComp™
• Vysoce odolná ocelová násada
• Oboustranné vrtání díky ostrým čepelím
• Dostupné náhradní čepele ve velikosti S, M, L
• Průměr čepelí 100 mm

*!9:?56B"GHKFDJ!

Zemní vrták QuikDrill™ L
Výška: -

Délka:

1110 mm

Šířka:

Obj. č.
500 mm

Hmotnost: 2500 g

Balení ks:

2

1000640

Staré obj. č. 134730

EAN

• Pro sázení rostlin, provzdušňování a mísení kompostu
a vrtání děr pro středně velké kůly
• Vytvoří otvor s hladkými okraji
• Kvalitní čepele z bórové oceli
• Rukojeť z kompozitního materiálu FiberComp™
• Vysoce odolná ocelová násada
• Oboustranné vrtání díky ostrým čepelím
• Dostupné náhradní čepele ve velikosti S, M, L
• Průměr čepelí 150 mm

*!9:?56B"GHKGDI!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro sázení keřů a stromů, kompostování a vrtání děr pro
velké kůly
• Vytvoří otvor s hladkými okraji
• Kvalitní čepele z bórové oceli
• Rukojeť z kompozitního materiálu FiberComp™
• Vysoce odolná ocelová násada
• Oboustranné vrtání díky ostrým čepelím
• Dostupné náhradní čepele ve velikosti S, M, L
• Průměr čepelí 200 mm

35

Nářadí pro kultivaci
Nářadí Fiskars je navrženo pro pohodlné pěstování rostlin, kultivaci
půdy, pletí či setí. Čtyři různé řady nabízejí široký výběr nářadí od různých
motyček a kultivátorů až po hrábě.

X ACT ™

ERGONOMIC™

WHITE

SOLID ™

Vynikající nástroje pro různé
kultivační práce pro ty
nejnáročnější zahradníky.

Perfektní ergonomického
nářadí pro komfortní práci.

Elegantní, univerzální řada
lehkého nářadí.

Základní zahradní nářadí pro
všestranné použití.
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Xact™ kultivátor 3 prsty
Délka:

1720 mm Šířka:

148 mm

Hmotnost: 880 g

Balení ks:

4

vé
No

1702 mm Šířka:

124 mm

Hmotnost: 800 g

Balení ks:

4

vé
No

116 mm

Délka:

1675 mm Šířka:

Obj. č.
135 mm

Hmotnost: 760 g

Balení ks:

4

vé
No

1027042

Staré obj. č. -

Délka:

Obj. č.

1730 mm Šířka:

29 mm

Hmotnost: 730 g

Balení ks:

vé
No

4

1027112

Staré obj. č. -

+!4;;?01"GIDLKM!

+!4;;?01"GIDLLJ!

• Nůž s dvojitým ostřím pro odstraňování plevele a mechu
mezi dlaždicemi
• Perfektně nabroušené ostří z nerezové oceli umožňuje
snadné odplevelení
• Ergonomická násada z tvrzeného hliníku s komfortním
povrchem Softgrip™
• Delší násada zajišťuje perfektní rovnováhu nástroje
• Otvor v násadě pro snadné zavěšení a skladování
Convenient hanging hole on handle for easy storage
Obj. č.

Výška:

+!4;;?01"GIDLJF!

• Škrabka s dvojitým ostřím pro snadné odstraňování plevele
mezi řádky rostlin
• Pohyblivé ostří z nerezové oceli snadno proniká do půdy,
kde přitlačením a zatažením ničí plevel
• Ergonomická násada z tvrzeného hliníku s komfortním
povrchem Softgrip™
• Delší násada zajišťuje perfektní rovnováhu nástroje
• Otvor v násadě pro snadné zavěšení a skladování

Xact™ nůž na spáry
Výška: 95 mm

Staré obj. č. -

• Snadno odstraňuje kořeny a plevely těsně pod povrchem
• Naostřené hrany pracovní části pronikají půdou přesně tam,
kam potřebujete
• Pracovní část z odolné nerezové oceli
• Ergonomická násada z tvrzeného hliníku s komfortním
povrchem Softgrip™
• Delší násada zajišťuje perfektní rovnováhu nástroje
• Otvor v násadě pro snadné zavěšení a skladování

Xact™ škrabka na plevel
Výška:

1027041

EAN

Délka:

Obj. č.

EAN

40 mm

+!4;;?01"GIDLII!

• Kultivátor se třemi hroty z nerezové oceli pro účinné
kypření půdy
• Ergonomická násada z tvrzeného hliníku s komfortním
povrchem Softgrip™
• Delší násada zajišťuje perfektní rovnováhu nástroje
• Otvor v násadě pro snadné zavěšení a skladování

Xact™ holandská motyčka
Výška:

Staré obj. č. -

EAN

116 mm

1027040

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

Obj. č.

EAN

Xact™ nářadí pro kultivaci
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Hrábě Ergonomic™ lehké zahradní
Výška:

-

Délka:

1540 mm Šířka:

358 mm

Hmotnost: 660 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1000652

Staré obj. č. 135510

EAN

Ergonomic™ nářadí pro péči o půdu

*!9:?56B"LDDFHH!

Kultivátor Ergonomic™ lehký
Výška:

-

Délka:

1630 mm Šířka:

125 mm

Obj. č.
Hmotnost: 640 g

Balení ks:

4

1001301

Staré obj. č. 136510

EAN

• Na úpravu, vyrovnávání záhonů a další běžné práce na
zahrádce jako je hrabání větviček nebo rozhrabování mulče
• Plastový potah v místě úchopu pro komfortní držení
a ochranu rukou před chladem
• Praktické očko na násadě pro snadné skladování
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy

,!3;7A9;"EEJJJE!

Motyčka Ergonomic™ lehká
Výška:

-

Délka:

1550 mm Šířka:

185 mm

Obj. č.
Hmotnost: 530 g

Balení ks:

4

1000675

Staré obj. č. 136500

EAN

• Kultivátor ke kypření a obracení zeminy před sázením
• Plastový potah v místě úchopu pro komfortní držení
a ochranu rukou před chladem
• Praktické očko na násadě pro snadné skladování
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy

,!3;7A9;"EEFJDE!

Ergonomic

Výška:

Délka:

™

Šířka:

Obj. č.
Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Motyčka k odstraňování plevelu mezi rostlinami nebo ke
kypření půdy
• Plastový potah v místě úchopu pro komfortní držení
a ochranu rukou před chladem
• Praktické očko na násadě pro snadné skladování
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy

• Kapkovitý tvar rukojeti a ergonomická násada
pro komfortní pracovní pozici
• Plastový potah rukojeti pro maximální pohodlí
a pevný úchop
• Vyrobeno z bórové oceli pro maximální pevnost
• Praktické očko pro snadné zavěšení
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
a skladování
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Obj. č.
Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Tato řada představuje ideální volbu pro kultivaci,
sázení, rytí, přehazování půdy a kompostování vše pro ty nejnáročnější zahradníky.
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White lehký nůž na spáry
Výška:

25 mm

Délka:

1600 mm Šířka:

Obj. č.
80 mm

Hmotnost: 490 g

Balení ks:

4

1019604

Staré obj. č. 136543

EAN

Tato elegantní řada nabízí pestrý výběr nástrojů pro sázení,Obj.kultivaci,
č.
hrabání
i proDélka:
další zahradnické
úkoly.
Výška:
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
Staré obj. č.

EAN

White nářadí pro kultivaci

+!4;;?01"GJIHGM!

White lehká škrabka na plevel
Výška:

55 mm

Délka:

1720 mm Šířka:

150 mm

Obj. č.
Hmotnost: 680 g

Balení ks:

4

1019610

Staré obj. č. 136563

EAN

• Lehký nůž na spáry pro odstraňování plevele v úzkých a hůře
dostupných místech
• Ocelová čepel nože se vejde do úzkých míst
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení
a ochranu před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GJIJGK!

White lehký kultivátor
Výška:

110 mm

Délka:

1640 mm Šířka:

Obj. č.
90 mm

Hmotnost: 625 g

Balení ks:

4

1019611

Staré obj. č. 136573

EAN

• Lehká škrabka pro odstraňování plevele ze záhonů
• Ostrá ocelová čepel je speciálně navržená pro jednoduché
odstraňování plevele
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení
a ochranu před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GJIKGJ!

White lehká motyčka
Výška:

95 mm

Délka:

1580 mm Šířka:

Obj. č.
185 mm

Hmotnost: 490 g

Balení ks:

4

1019609

Staré obj. č. 136553

EAN

• Lehký kultivátor na kypření zhutněné půdy
• Ostré hroty z kalené oceli snadno pronikají do půdy
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení
a ochranu před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GJIIGL!

• Lehká motyčka pro odstraňování plevele a kypření půdy na
zeleninových záhonech a pod rostlinami
• Ocelová čepel s ostrými hranami snadno dosáhne pod rostliny
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení
a ochranu před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Určeno pro ženy
39
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Kultivátor Solid™
Výška: -

Délka:

Obj. č.

1640 mm Šířka:

117 mm

Hmotnost: 660 g

Balení ks:

4

1016034

Staré obj. č. 135714

EAN

Solid™ nástroje pro kultivaci

+!4;;?01"GIKEHH!

Motyčka Solid™
Výška: -

Délka:

Obj. č.

1550 mm Šířka:

185 mm

Hmotnost: 620 g

Balení ks:

4

1016035

Staré obj. č. 135713

EAN

• Snadno použitelný nástroj ke kypření a obracení půdy před
sázením
• Čepel z kalené karbonové oceli
• Hliníková násada
• Praktické očko pro snadné skladování

+!4;;?01"GIKEGK!

Hrábě Solid™
Výška: -

Délka:

Obj. č.
1540 mm Šířka:

358 mm

Hmotnost: 670 g

Balení ks:

4

1016036

Staré obj. č. 135715

EAN

• Účinný nástroj k odstranění plevelů mezi řádky či rostlinami
a rozrušování půdy
• Čepel z kalené karbonové oceli
• Hliníková násada
• Praktické očko pro snadné skladování

+!4;;?01"GIKEIE!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

40

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Víceúčelové hrábě pro přípravu půdy před setím, urovnávání
záhonů a další práce na zahradě jako je shrabování větví
nebo mulčování
• Čepel z kalené karbonové oceli
• Hliníková násada
• Praktické očko pro snadné skladování

Drobné nářadí
Fiskars drobné nářadí je ergonomicky navržené pro pohodlné pěstování,
kultivování, plení a setí. Je navrženo se zaoblenými hranami, aby se
minimalizovalo poškození kořenového systému rostlin.

X ACT™

PREMIUM™

WHITE

SOLID ™

Prémiové nářadí pro
ten nejlepší výkon

Ergonomický design
pro pohodlnou
výsadbu

Lehké a nerezavějící
drobné nářadí v bílém
provedení

Lehké a nerezavějící
drobné nářadí
v černém provedení
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Xact™ lopatka
Délka:

375 mm

Šířka:

83 mm

Hmotnost: 280 g

Balení ks:

4

vé
No

443 mm

Šířka:

125 mm

Hmotnost: 200 g

Balení ks:

4

vé
No

94 mm

Délka:

338 mm

Obj. č.
Šířka:

30 mm

Hmotnost: 270 g

Balení ks:

4

vé
No

36 mm

Délka:

396 mm

Šířka:

43 mm

Hmotnost: 260 g

Balení ks:

4

vé
No

42

+!4;;?01"GIEDFM!

1027046

Staré obj. č. -

+!4;;?01"GIEDGJ!

• Efektivní ruční vypichovák pro odstraňování plevele
s dlouhými kořeny s minimálním přilnutím hlíny
• Pracovní část z odolné nerezové oceli
• Ergonomická násada z tvrzeného hliníku s komfortním
povrchem Softgrip™
• Delší násada zajišťuje perfektní rovnováhu nástroje
• Otvor v násadě pro snadné zavěšení a skladování

Xact™ kultivátor
62 mm

1027045

Staré obj. č. -

Obj. č.

vé
No

Výška:

+!4;;?01"GIEDEF!

• Nůž s dvojitým ostřím pro rychlé odstraňování plevele
a mechu ze spár mezi dlaždicemi
• Pracovní část z odolné nerezové oceli
• Ergonomická násada z tvrzeného hliníku s komfortním
povrchem Softgrip™
• Delší násada zajišťuje perfektní rovnováhu nástroje
• Otvor v násadě pro snadné zavěšení a skladování

Xact™ vypichovák plevele
Výška:

Staré obj. č. -

• Vějířovitý tvar prstů je ideální pro hrabání v malých záhoncích
a těžko dostupných místech
• Pracovní část z odolné nerezové oceli
• Ergonomická násada z tvrzeného hliníku s komfortním
povrchem Softgrip™
• Delší násada zajišťuje perfektní rovnováhu nástroje
• Otvor v násadě pro snadné zavěšení a skladování

Xact™ nůž na plevel
Výška:

1027044

EAN

Délka:

Obj. č.

EAN

40 mm

+!4;;?01"GIDLMG!

• Pro sázení, přesazování a kypření půdy
• Pracovní část z nerezové oceli s naostřenými hranami umožňuje rychlejší manipulaci s půdou a snadno proniká
i jejími tvrdšími vrstvami
• Ergonomická násada z tvrzeného hliníku s komfortním
povrchem Softgrip™
• Delší násada zajišťuje perfektní rovnováhu nástroje
• Otvor v násadě pro snadné zavěšení a skladování

Xact™ ruční hrábě
Výška:

Staré obj. č. -

EAN

50 mm

1027043

Délka:

323 mm

Obj. č.
Šířka:

92 mm

Hmotnost: 260 g

Balení ks:

4

1027047

Staré obj. č. -

EAN

Výška:

Obj. č.

EAN

Xact™ drobné nářadí

+!4;;?01"GIEDHG!

• Pro snadné kypření půdy a její kultivaci
• Velké, naostřené hroty z nerezové oceli umožňují maximální
kontakt s půdou
• Ergonomická násada z tvrzeného hliníku s komfortním
povrchem Softgrip™
• Delší násada zajišťuje perfektní rovnováhu nástroje
• Otvor v násadě pro snadné zavěšení a skladování

PÉČE O PŮDU

Premium™ drobné nářadí
Výška:

-

Délka:

320 mm

Obj. č.
Šířka:

87 mm

Hmotnost: 130 g

Balení ks:

4

1000726

Staré obj. č. 137200

EAN

Lopatka Premium™

+!4;;?01"GKFDDD!

• Pro sázení a přesazování rostlin i v tvrdé půdě
• Vysoká odolnost proti korozi
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování
• Komfortní ergonomický design

Výška:

-

Délka:

334 mm

Šířka:

70 mm

Obj. č.

Hmotnost: 120 g

Balení ks:

4

1000727

Staré obj. č. 137210

EAN

Lopatka Premium™ přesazovací

+!4;;?01"GKFEDM!

• Pro přesazování a pletí v tvrdé půdě
• Vhodná k použití na úzkých záhonech a v truhlících
na balkónech
• Vysoká odolnost proti korozi
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování
• Komfortní ergonomický design

Výška:

-

Délka:

300 mm

Šířka:

80 mm

Obj. č.
Hmotnost: 140 g

Balení ks:

4

1000728

Staré obj. č. 137220

EAN

Kultivátor Premium™ malý

+!4;;?01"GKFFDL!

• Pro provzdušnění a kypření tvrdé půdy
• Vysoká odolnost proti korozi
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování
• Komfortní ergonomický design

Výška:

-

Délka:

304 mm

Šířka:

Obj. č.
78 mm

Hmotnost: 130 g

Balení ks:

4

1000729

Staré obj. č. 137230

EAN

Vidle Premium™ malé

+!4;;?01"GKFGDK!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro sázení a pletí, s ohledem na ochranu kořenů
• Vysoká odolnost proti korozi
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování
• Komfortní ergonomický design
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White drobné nářadí
Délka:

291 mm

Šířka:

83 mm

Hmotnost: 96 g

Balení ks:

16

vé
No

291 mm

Šířka:

70 mm

Hmotnost: 82 g

Balení ks:

16

vé
No

-

Délka:

Obj. č.
263 mm

Šířka:

78 mm

Hmotnost: 89 g

Balení ks:

16

vé
No

-

Délka:

322 mm

Šířka:

199 mm

Hmotnost: 168 g

Balení ks:

16

1027035

Staré obj. č. -

+!4;;?01"GIDKLK!

+!4;;?01"GIDKMH!

• Ideální pro sázení i odstraňování plevele
• Lehký a odolný materiál FiberComp ™
• Odolná vůči korozi
• Závěsný otvor pro snadné ukládání

Obj. č.

44

1027034

Staré obj. č. -

Obj. č.

vé
No

Výška:

+!4;;?01"GIDKKD!

• Ideální pro sázení i odstraňování plevele
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Odolné vůči korozi
• Závěsný otvor pro snadné ukládání

Motyčka, bílá
Výška:

Staré obj. č. -

• Ideální pro sázení a odstraňování plevele
• Perfektní pro použití v úzkých záhoncích a na balkónech
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Odolná vůči korozi
• Závěsný otvor pro snadné ukládání

Vidle malé, bílé
Výška:

1027033
EAN

Délka:

Obj. č.

EAN

-

+!4;;?01"GIDKJG!

• Ideální pro sázení a přesazování
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Odolná vůči korozi
• Závěsný otvor pro snadné ukládání

Lopatka přesazovací, bílá
Výška:

Staré obj. č. -

EAN

-

1027032

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

Obj. č.

EAN

Lopatka, bílá

PÉČE O PŮDU

Lopatka Solid™
Výška:

-

Délka:

291 mm

Obj. č.
Šířka:

83 mm

Hmotnost: 96 g

Balení ks:

16

1000694

Staré obj. č. 137000

EAN

Solid™ drobné nářadí

+!4;;?03"HJDEDE!

Lopatka Solid™ přesazovací
Výška:

-

Délka:

291 mm

Šířka:

70 mm

Obj. č.
Hmotnost: 82 g

Balení ks:

16

1000695

Staré obj. č. 137010

EAN

• Ideální k sázení a přesazování
• Lehký a odolný korozivzdorný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování

+!4;;?03"HJDFDD!

Kultivátor Solid™ malý
Výška:

-

Délka:

276 mm

Šířka:

Obj. č.
76 mm

Hmotnost: 89 g

Balení ks:

16

1001600

Staré obj. č. 137020

EAN

• Ideální k přesazování a pletí
• Vhodná k použití na úzkých záhonech a v truhlících na
balkónech
• Lehký a odolný korozivzdorný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování

+!4;;?03"HJDGDM!

Vidle Solid™ malé
Výška:

-

Délka:

263 mm

Obj. č.
Šířka:

78 mm

Hmotnost: 89 g

Balení ks:

16

1000696

Staré obj. č. 137030

EAN

• Ideální k provzdušňování a kypření půdy
• Lehký a odolný korozivzdorný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování

+!4;;?02"HJDHDM!

Motyčka Solid™ malá
Výška:

-

Délka:

322 mm

Šířka:

Obj. č.
199 mm

Hmotnost: 168 g

Balení ks:

16

1001601

Staré obj. č. 137040

EAN

• Vhodné k sázení a pletí za současné ochrany kořenů
• Lehký a odolný korozivzdorný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování

+!4;;?02"HJDIDL!

• Ideální k sázení a pletí
• Lehký a odolný korozivzdorný materiál FiberComp™
• Odolnost proti korozi
• Závěsný otvor pro snadné skladování
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Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

PÉČE O PŮDU

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Ideal for digging in tough soil and breaking up hardened dirt
clods
Lightweight, ergonomically shaped handle feels natural in your
hand and helps reduce fatigue
Steel head won’t break while digging in dense soil
Handle hang hole offers easy storage

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Ideal for transplanting small plants and flowers
Lightweight, ergonomically shaped handle feels natural in your
hand and helps reduce fatigue
Steel head won’t break while digging in dense soil
Gradation marks on the blade make it easy to measure depth
for perfect transplants

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Ideal for digging in tough soil and breaking up hardened dirt
clods
Lightweight, ergonomically shaped handle feels natural in your
hand and helps reduce fatigue
Steel head won’t break while digging in dense soil
Large tines provide maximum soil contact to speed up work

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

EAN

Ideal for loosening, aerating and shaping tough soil
Lightweight, ergonomically shaped handle feels natural in your
hand and helps reduce fatigue
Sharpened hoe blade breaks up hard soil easily
Large cultivator tines provide maximum soil contact to speed
work
Handle hang hole offers easy storage

Staré obj. č.
Ideal for removing dandelions, thistles and other invasive
plants
Lightweight, ergonomically shaped handle feels natural in your
hand and helps reduce fatigue
Steel head won’t break while digging in dense soil
Sharpened forked tip helps you remove weeds by the roots
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Krumpáče

Krumpáč zahradní
Výška: -

Délka:

900 mm

Obj. č.
Šířka:

90 mm

Hmotnost: 2950 g

Balení ks:

3

1001733

Staré obj. č. 171010

EAN

EAN

Krumpáče Fiskars představují ideální řešení pro všechny, kteří potřebují
kopat v tvrdé či kamenité
Obj. č.
půdě
nebo chtějí
například
odstranit nežádoucí
pařez.
NásadaStaré
krumpáčů
je vyrobená z odolného
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
obj. č.
plastu Fiberglass, který je vyztužený skelnými vlákny a tlumí vibrace. Oranžová úchopová část je
protiskluzná. Pracovní část je vyrobena z důkladně zakalené kované karbonové oceli pro zajištění její
dlouhé životnosti. Kónicky tvarovaná násada zabraňuje vypadnutí pracovní části krumpáče. Pokud
hledáte opravdu odolný krumpáč, který vám bude po dlouhá léta pomáhat, tak jsou pro vás tyto
výrobky tou pravou volbou.

+!4;;?01”7E01D9!

Krumpáč zahradní, široký
Výška: -

Délka:

900 mm

Šířka:

146 mm

Obj. č.
Hmotnost: 3000 g

Balení ks:

3

1002209

Staré obj. č. 171012

EAN

• Jedna strana pracovní části zakončená do špičky
(určena zj. ke kopání v tvrdé půdě), druhá je zakončena
širokým pracovním hrotem (určena např. pro páčení pařezů
nebo uvolňování kamenů)
• Násada z odolného materiálu Fiberglass
• Pracovní části krumpáče jsou naostřené a vyrobené
z kované karbonové oceli
• Praktický otvor pro zavěšení

+!4;;?01”7E0123!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Jedna strana pracovní části zakončená do špičky (určena
zj. ke kopání v tvrdé půdě), druhá je zakončena extra širokou
pracovní plochou pro velký záběr při odkopávání zeminy
nebo přesekávání kořenů
• Násada z odolného materiálu Fiberglass
• Pracovní části krumpáče jsou naostřené a vyrobené
z kované karbonové oceli
• Praktický otvor pro zavěšení
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Hrábě str. 50
Nůžky na trávu str. 56

Vytrhávače plevele str. 59
Vřetenové sekačky str. 64

Hrábě
Hrábě Fiskars jsou speciálně navrženy pro komfortní hrabání. Čtyři různé
řady představují praktické pomocníky pro hrabání lístí, půdy i větviček.

X ACT™

ERGONOMIC™

WHITE

SOLID™

Prémiové materiály
a ergonomické hliníkové
násady pro ten nejlepší
výsledek.

Speciální násady s průřezem
ve tvaru kapky a širokou
hlavou pro efektivní hrabání.

Elegantní bílá řada hrábí
s komfortním úchopem.

Všestranná řada hrábí pro
různé zahradnické úkoly.
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Xact™ hrábě na listí XXL
Délka:

1765 mm Šířka:

615 mm

Hmotnost: 910 g

Balení ks:

4

Délka:

1760 mm Šířka:

Obj. č.
490 mm

Hmotnost: 800 g

Balení ks:

4

Délka:

1640 mm Šířka:

Obj. č.
373 mm

Hmotnost: 1040 g

Balení ks:

4

Xact™ hrábě na hlínu S

Staré obj. č. -

Délka:

1655 mm Šířka:

Obj. č.
233 mm

Hmotnost: 790 g

Balení ks:

+!4;;?01”GIDLHL!

4

1027038

Staré obj. č. -

+!4;;?01”GIDLGE!

• Hrábě s 13 prsty z nerezové oceli pro hrabání větších ploch
• Šířka hlavy 40 cm
• Ideální pro přípravu záhonů, zarovnávání půdy i pro rozprostírání mulčovací kůry
• Odolná a současně lehká násada z tvrzeného hliníku pro
snadný úklid zahrady bez zbytečné námahy
• Násada s komfortním povrchem z materiálu Softgrip™
v místě úchopu
• Praktický otvor pro skladování

vé
No

Obj. č.
Výška:

+!4;;?01"GIDLFH!

• Hrábě s 10 prsty z nerezové oceli pro hrabání v úzkých
místech
• Vhodné i pro rozprostírání mulčovací kůry mezi rostlinami
• Odolná a současně lehká násada z tvrzeného hliníku pro
snadný úklid zahrady bez zbytečné námahy
• Násada s komfortním povrchem z materiálu Softgrip™
v místě úchopu
• Praktický otvor pro skladování

vé
No

Výška: 71 mm

1027039

EAN

Xact™ hrábě na hlínu M
85 mm

Staré obj. č. -

• Široké hrábě (54 cm) s pružnými prsty pro efektivní hrabání
listí na velkých plochách
• Odolná a současně lehká násada z tvrzeného hliníku pro
snadný úklid zahrady bez zbytečné námahy
• Násada s komfortním povrchem z materiálu Softgrip™
v místě úchopu
• Praktický otvor pro skladování

vé
No

Výška:

1027037

EAN

Xact™ hrábě na listí L
44 mm

+!4;;?01"GIDLEK!

• E xtra široké hrábě (63 cm) s pružnými prsty pro efektivní
hrabání listí na velkých plochách
• Odolná a současně lehká násada z tvrzeného hliníku pro
snadný úklid zahrady bez zbytečné námahy
• Násada s komfortním povrchem z materiálu Softgrip™
v místě úchopu
• Praktický otvor pro skladování

vé
No

Výška:

Staré obj. č. -

EAN

46 mm

1027036

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

Obj. č.

EAN

Xact™ hrábě
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Hrábě Ergonomic™ na listí XL
Výška: -

Délka:

1810 mm Šířka:

585 mm

Obj. č.
Hmotnost: 800 g

Balení ks:

4

1000660

Staré obj. č. 135570

EAN

Ergonomic™ hrábě

*!9:?56;"GGIKDI!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Široké hrábě pro práci na velkých plochách trávníku
• Robustní pružné prsty speciálně navržené tak, aby se mezi
nimi nezachycovaly větvičky a tráva
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení
a ochranu před chladem
• Praktické očko pro snadné skladování

Obj. č.
Výška: -

Délka:

1735 mm Šířka:

646 mm

Hmotnost:1000 g

Balení ks:

5

Staré obj. č. 135591

EAN

• Lehké hrábě na listí a trávník určené ke shrabování trávníku
a dvora
• Robustní pružné prsty speciálně navržené tak, aby se mezi
nimi nezachycovaly větvičky a tráva
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení
a ochranu před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

(!15A==1"GIIMEH!

Obj. č.
Výška: -

Délka:

1980 mm Šířka:

470 mm

Hmotnost:1300 g

Balení ks:

4

Staré obj. č. 135820

EAN

• Lehké hrábě pro přípravu záhonů, urovnávání zeminy,
začišťování a rozhrabování
• Odolná tvrzená čepel se 14 prsty k hrabání větších ploch
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení
a ochranu před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navrřený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GILFDF!

Obj. č.
Výška: -

Délka:

1680 mm Šířka:

360 mm

Hmotnost:1000 g

Balení ks:

4

Staré obj. č. 135760

EAN

• Lehké hrábě pro čištění a rozhrabování hlíny v úzkých
místech, např. pod rostlinami
• Speciální tvar hrábí
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení
a ochranu před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GIKJDE!

• E xtra široká čepel hrábí (65 cm) rychle shrabe velké plochy
trávníku
• 27 plochých, tuhých a zakřivených prstů zabraňuje vzpříčení
listí a ucpání prstů čepele
• Lehká a odolná hliníková násada
• Praktické očko pro snadné skladování
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White lehké hrábě na listí L
Výška: -

Délka:

1720 mm Šířka:

510 mm

1019606

Obj. č.
Hmotnost: 590 g

Balení ks:

4

Staré obj. č. 135563

EAN

White hrábě

+!4;;?01"GIIJGL!

White lehké hrábě na hlínu
Výška: 75 mm

Délka:

1570 mm Šířka:

360 mm

1019608

Obj. č.
Hmotnost: 680 g

Balení ks:

4

Staré obj. č. 135523

EAN

• Lehké hrábě na listí a trávník určené ke shrabování trávníku
a dvora
• Robustní pružné prsty speciálně navržené tak, aby se mezi
nimi nezachycovaly větvičky a tráva
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení
a ochranu před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GIIFGF!

White lehké hrábě
Výška: 60 mm

Délka:

1019607

Obj. č.

1600 mm Šířka:

250 mm

Hmotnost: 650 g

Balení ks:

4

Staré obj. č. 135503

EAN

• Lehké hrábě pro přípravu záhonů, urovnávání zeminy, začišťování a rozhrabování
• Odolná tvrzená čepel se 14 prsty k hrabání větších ploch
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení
a ochranu před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navrřený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GIIDGH!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

V ÝHODY
StaréHLAVNÍ
obj. č.

EAN

• Lehké hrábě pro čištění a rozhrabování hlíny v úzkých
místech, např. pod rostlinami
• Speciální tvar hrábí
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení
a ochranu před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

Pogumovaná rukojeť ve tvaru kapky
pro optimální uchopení
Lehká hliníková násada s oválným 		
průřezem

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

Optimální povrchová struktura tlumí
rázy a zajišťuje pohodlné
a pevné držení
Plastový potah násady neklouže
a izoluje před chladem
Otvor pro snadné skladování
Speciálně navrženy pro ženy
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Hrábě na listí Solid™ XL
Výška:

-

Délka:

1735 mm Šířka:

Obj. č.
646 mm

Hmotnost: 800 g

Balení ks:

5

1015645

Staré obj. č. 135090

EAN

Solid™ hrábě

+!4;;?01"GIDMDM!

Hrábě na listí Solid™ L
Výška:

-

Délka:

1710 mm Šířka:

Obj. č.
520 mm

Hmotnost: 580 g

Balení ks:

5

1003465

Staré obj. č. 135016

EAN

• E xtra široká čepel hrábí (65 cm) rychle shrabe velké plochy
trávníku
• 27 plochých, tuhých a zakřivených prstů zabraňuje vzpříčení
listí a ucpání prstů čepele
• Lehká a odolná hliníková násada
• Praktické očko pro snadné zavěšení

+!4;;?01"GIDEJM!

Hrábě na listí Solid™ M
Výška:

-

Délka:

1700 mm Šířka:

Obj. č.
415 mm

Hmotnost: 560 g

Balení ks:

5

1003464

Staré obj. č. 135026

EAN

• Široké hrábě (52 cm) pro práci na velkých plochách
• Robustní pružné prsty speciálně navržené tak, aby se mezi
nimi nezachycovaly větvičky a tráva
• Lehká a odolná hliníková násada
• Praktické očko pro snadné zavěšení

+!4;;?01"GIDFJL!

SolidTM hrábě

Hrábě SolidTM na listí a trávník mají lehkou konstrukci, takže každý záběr je takřka bez námahy. Odolné plastové prsty se výborně
Délka:a uklízení všech
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
Staré obj.
č.
hodí k hrabání
venkovních postor
a to ve všech ročních
obdobích. Pokud
potřebujete
shrabat trávník,
toto zahradní nářadí vás nezklame.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

SOLID TM XL
• Extra široké hrábě
(65 cm) s plastovými
pružnými prsty
a hliníkovou násadou.
• Ideální pro hrabání trávníku
a ploch větších rozměrů.

Šířka:

Hmotnost:

SOLID TM L
• Široké hrábě pro práci
na velkých travnatých
plochách.
• Robustní pružné prsty
brání zachycování

větviček a listí.

Balení ks:

EAN

Výška:

Obj. č.

EAN

• Víceúčelové hrábě střední velikosti (41,5 cm) určené k práci
na menších plochách, kolem stromů a pod keři
• Odolné prsty umožňují snadnou práci na kořeny zarostlých
a nerovných plochách
• Lehká a odolná hliníková násada
• Praktické očko pro snadné zavěšení

Staré obj. č.

SOLID TM M
• Středně velké univerzální
hrábě pro práci okolo
stromů nebo pod keři.
• Robustní prsty umožňují
práci na nerovných
a kořeny zarostlých
plochách.

SOLID TM UNIVERZÁLNÍ
• Ke shrabování posekané
trávy a větví.
• Vynikající k přípravě
záhonů.
• Lehká a přitom pevná
hliníková násada.

Hrábě Solid™ univerzální
Výška: -

Délka:

1640 mm Šířka:

Obj. č.
410 mm

Hmotnost: 600 g

Balení ks:

5

1003466

Staré obj. č. 135066

EAN

PÉČE O TRÁVNÍK
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Násada Solid™
Výška: -

Délka:

Obj. č.
1600 mm Šířka:

28 mm

Hmotnost: 350 g

Balení ks:

10

1014913

Staré obj. č. 135001

EAN

• K hrabání dlouhé posekané trávy nebo větví a k přípravě
záhonů k sázení
• Ideální i pro zarovnávání záhonů
• Šířka pracovní čepele 41 cm
• Lehká a odolná hliníková násada

+!4;;?01"GIDDEI!

Hrábě na listí Solid™ L, čepel
Výška: -

Délka:

228 mm

Šířka:

520 mm

Obj. č.
Hmotnost: 230 g

Balení ks:

10

1014915

Staré obj. č. 135014

EAN

• Lehká a odolná hliníková konstrukce
• Kompatibilní s čepelemi hrábí Solid™ (č. položky 1014914,
1014915 a 1014917)
• Náhradní díl pro hrábě Solid™ (č. položky 1003465,
1003464 a 1003466)

+!4;;?01"GIDEHI!

Hrábě na listí Solid™ M, čepel
Výška: -

Délka:

212 mm

Šířka:

415 mm

Obj. č.
Hmotnost: 196 g

Balení ks:

10

1014914

Staré obj. č. 135024

EAN

• Široká čepel hrábí (52 cm) pro práci na velkých plochách
trávníku
• Masivní pružné prsty se speciální geometrií zabraňují
zachycování větviček a listí na čepeli
• Určené pro násadu Solid™ (č. položky 1014913)
• Náhradní díl pro hrábě (č. položky 1003465)

+!4;;?01"GIDFHH!

Hrábě univerzální Solid™, čepel
Výška: -

Délka:

152 mm

Šířka:

410 mm

Obj. č.
Hmotnost: 250 g

Balení ks:

10

1014917

Staré obj. č. 135064

EAN

• Víceúčelové hrábě střední velikosti (41,5 cm) určené k práci
na menších plochách, kolem stromů a pod keři
• Odolné prsty umožňují snadnou práci na kořeny zarostlých
a nerovných plochách
• Určené pro násadu Solid™ (č. položky 1014913)
• Náhradní díl pro hrábě (č. položky 1003464)

+!4;;?01"GIDJHD!

• K hrabání dlouhé posekané trávy nebo větví a k přípravě
záhonů k sázení
• Ideální pro zarovnávání záhonů
• Šířka pracovní čepele 41 cm
• Určené pro násadu Solid™ (č. položky 1014913)
• Náhradní díl pro hrábě Solid™ (č. položky 1003466)
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Nůžky na trávu
Nůžky na trávu Fiskars se vyznačují ergonomickou konstrukcí
s unikátními prvky zajišťujícími co největší komfort při práci.
Díky důmyslnému mechanismu Servo-System™ nůžky trávu nikdy
nežvýkají. Čepele jsou vyrobeny pečlivě zakalené chromové oceli
a mají dlouhou životnost.
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POWERLEVER™

SERVO-SYSTEM™

SERVO-SYSTEM ™

Úhel střihu je nastavitelný
v rozsahu 270°

Úhel střihu je nastavitelný
v rozsahu 360°, s násadou
pro pohodlnné stříhání.

Úhel střihu je nastavitelný
v rozsahu 360°

PÉČE O TRÁVNÍK

Nůžky na trávu a živý plot PowerLever™ GS53, pákové

Obj. č.

Výška: -

Staré obj. č. 113710

Délka:

899 mm

Šířka: 201 mm

Hmotnost: 1380 g

Balení ks:

4

1001565

EAN

Nůžky na trávu

+!4;;?02"MJKEDJ!

Nůžky na trávu Servo-System™ GS46, dlouhé
Výška: -

Délka:

1035 mm

Šířka: 240 mm

Hmotnost: 600 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1000590

Staré obj. č. 113690

EAN

• Na stříhání trávy, živých plotů a nízkých křovin
• Stříhají větve až do průměru 10 mm, dosah stříhání
je až 2,5 m
• Sklon natočení stříhací hlavy lze nastavit v rozmezí 270°
• Držadla jsou z odolného materiálu FiberComp™

+!4;;?01”MJJMDF!

Nůžky na trávu Servo-System™ GS42
Výška: -

Délka:

344 mm

Šířka: 42 mm

Hmotnost: 260 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1000589

Staré obj. č. 113680

EAN

• Pro zastřihávání okrajů trávníku vestoje
• Úhel střihu nastavitelný v rozsahu 360°
• Ergonomická rukojeť s chráničem prstů
• Technologie Servo-System™ brání zablokování čepelí
• Držadla jsou z odolného materiálu FiberComp™

+!4;;?01”MJJLDG!

Nůžky na trávu GS41, bílé
Délka:

355 mm

Šířka: 35 mm

Hmotnost: 334 g

Balení ks:

5

vé
No

Staré obj. č. -

+!4;;?01”EIDFLL!

• Pro úpravu okrajů trávníků
• Bílá barva, díky které na střih trávy lépe uvidíte
• Úhel řezu nastavitelný o 180 °
• Ergonomická rukojeť s ochranou prstů

Nůžky na trávu SmartFit GS40
Výška: 100 mm

1026917

Délka:

355 mm

Šířka: 35 mm

N OVÝ
DESIGN

Obj. č.
Hmotnost: 334 g

Balení ks:

5

1023632

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 100 mm

Obj. č.

EAN

• Pro zastřihávání krajů trávníku
• Úhel střihu nastavitelný v rozsahu 360°
• Ergonomická rukojeť s chráničem prstů
• Technologie Servo-System™ brání zablokování čepelí

+!4;;?01"EFDEDJ!

• Pro zastřihávání krajů trávníku
• Úhel střihu nastavitelný v rozsahu 180°
• Ergonomická rukojeť s chráničem prstů
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Nůžky na trávu S50
Výška: -

Délka:

260 mm

Obj. č.
Šířka:

70 mm

Hmotnost: 100 g

Balení ks:

3

1000557

Staré obj. č. 111090

EAN

PÉČE O TRÁVNÍK
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Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Délka:

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Pro zastřihávání trávníku
• Povrch SoftGrip™ na horní rukojeti pro zvýšení komfortu
• Přesné a snadné střihání díky nastavitelnému přítlaku
a pružinovému mechanismu, který snižuje vynaloženou sílu

Vytrhávače plevele
Fiskars má tři modely vytrhávačů, z nichž lze vybírat. Robustní Xact™
s ergonomickým designem rukojeti, SmartFit™ hodící se pro různě
vysoké uživatele díky nastavitelné násadě a vytrhávači White s lehkou
hliníkovou násadou, který je určený zejména pro ženy.

X ACT™

SMARTFIT™

WHITE

Ergonomická rukojeť

Nastavitelná délka
násady

Lehká hliníková násada
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Vytrhávač plevele Xact™
Výška: 1000 mm

Délka:

100 mm

Šířka:

Obj. č.
300 mm

Hmotnost: 950 g

Balení ks:

4

1020126

Staré obj. č. 139950

EAN

Vytrhávače plevele

+!4;;?01"GMMIDF!

Vytrhávač plevele SmartFit™
Výška: 9901190 mm

Délka:

100 mm

Šířka:

300 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1250 g

Balení ks:

4

1020125

Staré obj. č. 139960

EAN

• Umožňuje snadné vytrhávání plevele i s kořeny
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť

+!4;;?01"GMMJDE!

Lehký vytrhávač plevele White
Výška: 900 mm

Délka:

100 mm

Šířka:

300 mm

Obj. č.
Hmotnost: 900 g

Balení ks:

4

1020127

Staré obj. č. 139940

EAN

• Na odstraňování plevele i s jeho kořeny ergonomicky
a bez námahy
• Teleskopickou násada z hliníku lze nastavit v rozmezí
99 - 119 cm
• Velké držadlo tvaru D padne do každé ruky

+!4;;?01"GMMHDG!

• Lehký vytrhávač plevele k ergonomickému a snadnému
odstraňování plevele i s kořeny
• Design navržený speciálně pro ženy

1
Výška:

2
Délka:

Šířka:

Zašlápnout hroty kolem plevele.

60

Hmotnost:

Obj. č.
Balení ks:

Nohou stiskněte pedál k zemi.
Potom nohu sundejte z pedálu
a zatáhněte za násadu směrem
k sobě.

3

EAN

Snadné a efektivní odplevelení
Staré obj. č.

Vytáhněte nástroj a rozevřete čelisti.
Odhoďte plevel.

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Šířka:

EAN

Délka:

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

PÉČE O TRÁVNÍK
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Zarovnávač trávníku Solid™
Výška: -

Délka:

1090 mm Šířka:

230 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1850 g

Balení ks:

3

1011617

Staré obj. č. 5371

EAN

Solid™ nářadí pro péči o trávník

,!3;7A9A"DGIDDG!

Uchopovač Solid™
Výška: -

Délka:

870 mm

Obj. č.
Šířka:

240 mm

Hmotnost: 400 g

Balení ks:

5

1015681

Staré obj. č. 148522

EAN

• Pevná celokovová konstrukce
• Vynikající k vytváření rovných okrajů trávníků nebo záhonů

+!4;;?01"HLIFFM!

Koš zahradní Ergo S, 73 l
Délka:

400 mm

Šířka:

400 mm

Hmotnost: 600 g

Balení ks:

6

Délka:

500 mm

Šířka:

500 mm

Obj. č.
Hmotnost: 800 g

Balení ks:

6

Koš zahradní Ergo L, 219 l
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Staré obj. č. -

+!4;;?01"JDDEMJ!

• Ideální pro úklid zahradního odpadu, jako jsou například
spadané listy, plevel nebo větvičky
• Vhodné i pro úschovu hraček
• Praktický hranatý tvar a snadná složitelnost pro úsporu
místa
• Integrovaná pružina koš automaticky zdvihne do výšky
• Odonost koše proti roztržení a plísním zaručuje jeho dlouhou
životnost a snadnou údržbu
• Výška ve složeném stavu: 3 cm, výška při otevření: 70 cm

vé
No

vé
No

1028372

EAN

Koš zahradní Ergo M, 175 l

Výška: 700 mm

Staré obj. č. -

• Ideální pro úklid zahradního odpadu, jako jsou například
spadané listy, plevel nebo větvičky
• Vhodné i pro úschovu hraček
• Praktický hranatý tvar a snadná složitelnost
pro úsporu místa
• Integrovaná pružina koš automaticky zdvihne do výšky
• Odonost koše proti roztržení a plísním zaručuje jeho dlouhou
životnost a snadnou údržbu
• Výška ve složeném stavu: 3 cm, výška při otevření: 46 cm

vé
No

Výška: 700 mm

1028371

Délka:

560 mm

Šířka:

Obj. č.
560 mm

Hmotnost: 1100 g

Balení ks:

6

1028373

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 460 mm

Obj. č.

EAN

• Umožňuje snadný sběr odpadků ze země z ergonomické
poloze ve stoje
• Gumová zakončení snadno uchopí papír, listy, větvičky
a další materiál
• Ocelová násada

+!4;;?01"JDDFDF!

• Ideální pro úklid zahradního odpadu, jako jsou například
spadané listy, plevel nebo větvičky
• Vhodné i pro úschovu hraček
• Praktický hranatý tvar a snadná složitelnost
pro úsporu místa
• Integrovaná pružina koš automaticky zdvihne do výšky
• Odonost koše proti roztržení a plísním zaručuje jeho dlouhou
životnost a snadnou údržbu
• Výška ve složeném stavu: 3 cm, výška při otevření: 70 cm

Koš zahradní Solid™ 56 l
Výška: -

Délka: Ø 400 mm

Šířka: Ø 400 mm

Obj. č.
Hmotnost: 600 g

Balení ks: 6

1015646

Staré obj. č.135041

EAN

PÉČE O TRÁVNÍK

+!4;;?01"GIDHEE!

Koš zahradní Solid™ 172 l
Výška: -

Délka: Ø 560 mm

Šířka: Ø 560 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1250 g

Balení ks: 6

1015647

Staré obj. č.135042

EAN

• Ideální pro úklid vlhkého zahradního odpadu jako je spadané
listí nebo posekaná tráva
• Vnitřní pružina drží koš v rozloženém stavu
• Odolnost koše proti roztržení a plísním zaručuje jeho dlouhou životnost, koš se dobře čistí
• Výška složeného koše je 1,5 cm, výška otevřeného koše je
46 cm

+!4;;?01"GIDHFL!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Ideální pro úklid plevelů, posekané trávy, běžného zahradního odpadu nebo i pro úklid hraček a prádla ze šňůry
na sušení
• Vnitřní pružina drží koš v rozloženém stavu
• Odolnost koše proti roztržení a plísním zaručuje jeho dlouhou životnost, koš se dobře čistí
• Výška složeného koše: 2 cm, výška otevřeného koše: 70 cm

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• 2x větší výkon ve srovnání s běžnými vřetenovými sekačkami
• 60% snížení námahy při tlačení sekačky oproti běžným
vřetenovým sekačkám
• Nastavitelná výška sekání v rozmezí 2 cm - 10 cm.
• Kompatibilní s košem na trávu.

63

StaySharp™
vřetenové
sekačky
Používáním vřetenové sekačky StaySharp ™, namísto rotační, získáte
zdravější, krásně zelený trávník. Je to díky tomu, že nože vřetenové sekačky
stříhají stébla trávy stejně čistě jako nůžky. Tráva tak ztrácí méně vláhy
a minimalizuje se i možnost jejího napadení chorobami.

Vřetenová sekačka vám navíc umožní
sekat trávník bez hluku, nepříjemných
vibrací a rizik spojených s motorem poháněnými rotačními sekačkami. Tento
způsob sekání trávníku je jeden
z nejvíce ekologických.

64

• Dlouhodobý provoz sekačky systém StaySharp™ používá přesně
broušenou kalenou ocelovou čepel
ke střihání trávy bez kontaktu čepele
s lištou
• Ergonomické, výškově nastavitelné
držadlo s měkkým povrchem pro
pohodlné držení
• Přední vyhazování posekané trávy

PÉČE O TRÁVNÍK

Vřetenová sekačka StaySharp™ Max
Výška: -

Délka:

1220 mm

Šířka: 610 mm

Obj. č.

Hmotnost: 23,50 kg Balení ks:

1

1000591

Staré obj. č. 113880

EAN

StaySharp™ vřetenová sekačka

+!4;;?01"EGLLDH!

Vřetenová sekačka StaySharp™ Plus
Výška: -

Délka:

1220 mm

Šířka: 610 mm

Obj. č.

Hmotnost: 18,60 kg Balení ks:

1

1015649

Staré obj. č. 113872

EAN

• 2x větší výkon ve srovnání s běžnými vřetenovými sekačkami
• 60% snížení námahy při tlačení sekačky oproti běžným
vřetenovým sekačkám
• Nastavitelná výška sekání v rozmezí 2 cm - 10 cm
• Kompatibilní s košem na trávu

+!4;;?01"EGLKFM!

Koš na trávu StaySharp™
Výška: -

Délka:

550 mm

Šířka: 540 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1900 g

Balení ks:

1

1000592

Staré obj. č. 113883

EAN

• 75% zvýšení výkonu při sekání trávy ve srovnání s běžnými
vřetenovými sekačkami
• 40% snížení námahy při tlačení sekačky oproti běžným
vřetenovým sekačkám
• Nastavitelná výška sekání v rozmezí 4 -10 cm

+!4;;?01"EGLLGI!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Jednoduché beznástrojové příslušenství k vřetenové
sekačce Fiskars StaySharp™ Max
• Využitelný objem zhruba 18 litrů
• Síťka z polyesteru odolného vůči UV záření a plísním
a robustní kovový rám k zajištění dlouhé životnosti
• Snadné nasazení i sundání koše ze sekačky
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Péče
o rostliny

Nůžky str. 68
Zahradní nůžky str. 71
Nůžky na silné
větve str. 78

Nůžky na živé
ploty str. 85
Univerzální zahradní
nůžky str. 88

CLASSIC

Ikona
Nůžky Classic jsou symbolem Fiskars
a tradice finského designu. Tato řada,
obsahující pestrou paletu nůžek,
oslavila v roce 2017
své 50. výročí.

Vlastnosti a výhody
Ostré čepele
Speciálně vyvinutý způsob broušení
čepelí zajišťuje vysoce přesný střih
a udržuje čepele dlouho ostré.

Nejlepší materiály
Nůžky Classic, vyrobené z těch
nejkvalitnějších materiálů, nabízejí
vynikající pohodlí, výkon a dlouhou
životnost.

Snadné čištění
Čepele jsou zalisované do plastových
držadel a tím je umožněno jejich snadné
a hygienické čištění.

Kontrola kvality
Každý výrobek je před opuštěním
továrny ručně zkoušen, aby se
zabezpečilo, že se zákazníkům
dostanou do ruky pouze nůžky
prvotřídní kvality.

Nejdokonalejší ergonomie
Držadla jsou navržená na základě
důkladného sledování k přirozeného
pohybu ruky, což přináší větší komfort
a vynikající ovladatelnost nůžek.
68

Vyrobeno
ve Finsku

PÉČE O ROSTLINY

Univerzální zahradní nůžky 24 cm, S94
Výška: 22 mm

Délka:

340 mm

Šířka:

110 mm

Hmotnost: 140 g

Obj. č.
Balení ks:

5

1001538

Staré obj. č. 111050

EAN

Nůžky Fiskars s oranžovými držadly představují již více nežObj.pět
desetiletí
č.
ikonu
zahradních
seStaré
výborně
hodí
Výška: klasického
Délka: designu.
Šířka: Naše řada
Hmostnost:
Balenínůžek
ks:
obj. č.
na různé úpravy rostlin vyžadující přesnost a preciznost.
Čepele z uhlíkové oceli snadno přestřihnou stonky i výkonky rostlin.

EAN

Classic zahradní nůžky

+!4;;?01"EEDIDG!

Univerzální zahradní nůžky 21 cm, S90
Výška: 21 mm

Délka:

212 mm

Šířka:

80 mm

Hmotnost: 80 g

Obj. č.
Balení ks:

5

1001539

Staré obj. č. 111040A

EAN

• Ideální pro stříhání květin a rostlin
• Držadla vyrobena z nárazuvzdorného plastu PBT
• Ergonomická držadla zajišťují komfortní stříhání
• Kvalitně zalisované čepele jsou zárukou snadného čistění

+!4;;?01"EEDHDH!

Univerzální zahradní nůžky 18 cm, S92
Výška: 25 mm

Délka:

185 mm

Šířka:

80 mm

Hmotnost: 70 g

Obj. č.
Balení ks:

5

1000555

Staré obj. č. 111030

EAN

• Ideální pro stříhání květin a rostlin
• Držadla vyrobena z nárazuvzdorného plastu PBT
• Ergonomická držadla zajišťují komfortní stříhání
• Kvalitně zalisované čepele jsou zárukou snadného čistění

+!4;;?01"EEDGDI!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Ideální pro stříhání květin a rostlin
• Držadla vyrobena z nárazuvzdorného plastu PBT
• Vroubkovaná spodní čepel slouží k zajištění lepší kontroly
a zabránění sklouzávání stonků květin nebo rostlin
• Ergonomická držadla zajišťují komfortní stříhání
• Kvalitně zalisované čepele jsou zárukou snadného čistění
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Nůžky na květiny S28
Výška: 20 mm

Délka:

192 mm

Obj. č.
Šířka:

75 mm

Hmotnost: 60 g

Balení ks:

5

1001544

Staré obj. č. 111010

EAN

Nůžky

+!4;;?01"MGFDDJ!

Cuts+More multifunkční nůžky
Výška: 303 mm

Délka:

30 mm

Šířka:

120 mm

Obj. č.
Hmotnost: 189 g

Balení ks:

3

1000809

Staré obj. č. 715692

EAN

• Pro střihání květin a výhonů
• Vroubkovaná spodní čepel slouží k zajištění lepší kontroly
a zabránění sklouzávání stonků květin a jiných rostlin při
střihu

+!4;;?07”EIJMFI!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Ty nejlepší víceúčelové nůžky pro praváky, dodávané
s praktickým pouzdrem
• Bytelné nůžky s možností oddělení čepelí, během chvilky
se přemění na nůž k otevírání balíků
• Vestavěný střihač drátů umožňuje snadno přestřihnout tenčí
drát bez rizika poškození čepelí
• Integrovaný korunkový otvírák
• Pouzdro je možné využít jako řezačku na lepenky nebo jako
ostřič nůžek

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Vroubkovaná spodní čepel slouží k zajištění lepší kontroly
a zabránění sklouzávání stonků květin a jiných rostlin při
střihu

Vyberte si ty pravé
zahradní nůžky
POWERGEAR™ X
• Patentovaný mechanismus
PowerGear™ snižuje až 3,5krát
sílu potřebnou ke střihání ve
srovnání se standardními
střižnými mechanismy.
• Čepele jsou vyrobeny z kalené
nerezové oceli (CrMoV) s extra
vysokou tvrdostí zajišťující
dlouhou životnost ostří.
• Unikátní rotační pohyb rukojeti
zajišťuje, že všechny prsty jsou
používány současně s menší
námahou při každém střihu.
• Speciální design pro praváky.

FINGERLOOP
• Lehká a pevná držadla
FiberComp™ s potahem
SoftGrip™ pro maximální
pohodlí a bezpečnost.
• Spodní držadlo ve tvaru oka
chrání prsty během střihání
a umožňují jejich snadné
přenášení.
• Čepele z nerezové oceli.

POWERSTEP™
• Umožňuje stříhat tenké a tlusté
větve stejnými nůžkami bez
kompromisů ve výkonu.
• Tenké větve se ustřihnou na
jeden stisk – tlustší větve ve
2 až 3 postupných krocích
a tím se sníží potřebná síla
na každý stisk.
• Mechanismus automaticky
nastaví potřebný počet kroků.

SINGLESTEP™
• Držadla jsou vyrobena z lehkého a pevného polypropylénu.
• Masivní držadla pro pohodlné
držení.
• Dobře vyvážený design pro
dlouhodobou práci.

SMARTFIT™
• Nastavitelné rozevření čepelí
pro optimální střih.
• Nízká hmotnost výrobků,
pohodlné použití.
• Ergonomický design a materiál
SoftGrip™ zajišťují komfortní
držení nůžek.
• Horní čepel je potažená vrstvou
PTFE proti ulpívání nečistot.
• Jsou vhodné pro malou i velkou
ruku.

QUANTUM™
• Vysoce kvalitní hliníkové
tělo doplněné komfortními
korkovými držadly TruGrip™.
• Technologie TruEdge™, která
zahrnuje precisní vybroušení
čepelí z kalené oceli a povrch
snižující tření, zajišťuje čistý
a přesný řez.

POWERLEVER™

N OVÝ
DESIGN

• Držadla jsou vyrobena z lehkého materiálu FiberComp™
a speciálně navržena pro malé
a střední velikosti rukou.
• Patentovaný mechanismus
PowerLever™ snižuje námahu
a umožňuje zapojení všech
prstů najednou.
• Čepel potažená kluznou
vrstvou PTFE pro účinnější střih
i čištění.

PROFESIONÁLNÍ
• Čepele profesionální kvality
z CrMoV.
• Snadná údržba, všechny
součásti jsou výměnné.
• Nízká hmotnost s robustním
držadlem Softgrip™ a tlumičem
otřesů.
• Oboustranné rukojeti i pojistka
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Nůžky zahradní převodové PowerGear™X dvoučepelové (M) PX92
Výška: 40 mm

Délka:

205 mm

Šířka:

69 mm

Hmotnost: 230 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1023630

Staré obj. č. -

EAN

Řada Fiskars PowerGear™ X je rozsáhlá rodina nástrojů zahrnující
malé
Obj. č.
zahradnické
nůžky, nůžky
naks:živý plotStaré
a obj.
univerzální
Výška:
Délka:
Šířka: na silné větve,
Hmotnost: nůžky
Balení
č.
zahradní nůžky. Geniální převodový mechanismus, který zvyšuje střižnou
sílu, doplňují kvalitní ostré čepele a lehké pevné rukojeti z materiálu
FiberComp™. S těmito nůžkami bude práce na zahradě zábavou.

EAN

PowerGear™ X nůžky

+!4;;?01"EEDEHI!

Nůžky zahradní převodové PowerGear™X jednočepelové (L) PX93
Výška: 40 mm

Délka:

215 mm

Šířka:

75 mm

Hmotnost: 260 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1023629

Staré obj. č. -

EAN

• Ke střihání čerstvých větví do průměru 20 mm
• Unikátní mechanismus PowerGear™ umožňuje stříhat
až s 3,5krát menší námahou ve srovnání s běžnými nůžkami
• Lehké a pevné provedení z FiberCompTM materiálu, obě
čepele z extra tvrdé antikorozní oceli (CrMoV) a vrchní čepel
opatřená povlakem z PTFE pro maximální výkon
• Pohodlné SoftGrip™ rukojeti pro optimální komfort a držení
• Optimalizované pro malou a střední velikost ruky
• Speciální design pro praváky

+!4;;?01"EEDEGL!

Nůžky zahradní převodové PowerGear™X dvoučepelové (L) PX94
Výška: 40 mm

Délka:

215 mm

Šířka:

75 mm

Hmotnost: 250 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1023628

Staré obj. č. -

EAN

• Pro náročné střihání suchých větví do průměru 26 mm
• Unikátní mechanismus PowerGear™ umožňuje stříhat
až s 3,5krát menší námahou ve srovnání s běžnými nůžkami
• Lehké a pevné provedení z FiberCompTM materiálu, obě
čepele z extra tvrdé antikorozní oceli (CrMoV) a vrchní čepel
opatřená povlakem z PTFE pro maximální výkon
• Pohodlné SoftGrip™ rukojeti pro optimální komfort a držení
• Optimalizované pro střední a velkou velikost ruky
• Speciální design pro praváky

+!4;;?01"EEDEFE!

Obj. č.
Délka:
Šířka:
Jednočepelové
nebo
dvoučepelové?

Výška:

72

Hmotnost:
Balení ks:
Staré obj. č.
DVOUČEPELOVÉ
Obě čepele se zatlačují při střihu do
dřeva a dosahují čistšího střihu s menším
otlačením (řezací čepel se míjí s protičepelí jako při střihání klasickými nůžkami).
Střihání lze provádět blízko ke kmeni.
Nejvhodnější pro čerstvé dřevo.

EAN

• Pro náročné střihání čerstvých větví do průměru 26 mm
• Unikátní mechanismus PowerGear™ umožňuje stříhat
až s 3,5krát menší námahou ve srovnání s běžnými nůžkami
• Lehké a pevné provedení z FiberCompTM materiálu, obě
čepele z extra tvrdé antikorozní oceli (CrMoV) a vrchní čepel
opatřená povlakem z PTFE pro maximální výkon
• Pohodlné SoftGrip™ rukojeti pro optimální komfort a držení
• Optimalizované pro střední a velkou velikost ruky
• Speciální design pro praváky

JEDNOČEPELOVÉ
Ostrá čepel se zatlačuje velkým tlakem
do dřeva proti spodnímu dorazu, který
větev podepírá a rozvádí tlak, dokud
nedojde k dokončení řezu. Nejvhodnější
pro suché tvrdé dřevo.

PÉČE O ROSTLINY

Nůžky zahradní Quantum™ dvoučepelové P100
Výška: 20 mm

Délka:

215 mm

Šířka:

75 mm

Hmostnost: 280 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1001434

Staré obj. č. 111970

EAN

Quantum™ nůžky

+!4;;?01"EEMKDH!

Obj. č.

Profesionální nůžky
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Vhodné pro střihání čerstvých výhonů a větví až do
průměru 26 mm
• Mechanismus pro nastavení přítlaku čepelí zabraňuje, aby
se čepele během stříhání uvolnily, a umožňuje uživateli, aby
si přítlak nastavil kdykoliv během životnosti nůžek
• Rukojeti z přírodního korku k zajištění nejvyššího komfortu

Nůžky zahradní profesionální (L) PB-8
Výška: 210 mm

Délka:

62 mm

Šířka:

-

Hmotnost: 196 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1020203

Staré obj. č. 111870

EAN

Nůžky byly vyvinuty s profesionály, za použití těch nejlepších materiálů. Všechny jejich části
jsou vyměnitelné. Některé z těchto nůžek mají speciální prvky, jako je např. střihač drátu.

+!4;;?01"EELKDK!

Nůžky zahradní profesionální (M) PB-8
Výška: 201 mm

Délka:

62 mm

Šířka:

-

Hmotnost: 186 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1020204

Staré obj. č. 111850

EAN

• Čepele z CrMoV profesionální kvality
• Lehké odolné rukojeti z plastu Grivory umožňující pevný
úchop za každého počasí
• Zámek čepelí pro praváky i leváky
• Mazaný kuželový šroub
• Bez převodového mechanismu
• Vhodné pro velkou velikost ruky

+!4;;?01"EELIDM!

Nůžky zahradní profesionální P90
Výška: 20 mm

Délka:

230 mm

Šířka:

70 mm

Hmotnost: 270 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1001530

Staré obj. č. 111960

EAN

• Čepele z CrMoV profesionální kvality
• Lehké odolné rukojeti z plastu Grivory umožňující pevný
úchop za každého počasí
• Zámek čepelí pro praváky i leváky
• Mazaný kuželový šroub
• Bez převodového mechanismu
• Vhodné pro střední a malou velikost ruky

-!0:8<<0"DFMJFM!

• Čepele jsou bočně vyztužené a neoddalují se od sebe ani
při stříhání tvrdších čerstvých větví až do průměru 26 mm
• Zářez pro stříhání drátů chrání čepele před poškozením
• Regulovatelný přítlak čepelí s pojistným kroužkem zajišťuje
dlouhodobé přesné stříhání
• Bez převodového mechanismu

73

PÉČE O ROSTLINY

PowerLever™ nůžky
EAN

+!4;;?01"EIDELM!

EAN

Existuje
velké množstvídvoučepelové
zahradních rostlin
dřevin, a protoObj.
i zahrádkáři
1026916
Nůžky PowerLever™
P57,abílé
č.
potřebují
Řada
zahradních
140 g dvou
4
Výška: 75 mm odpovídající
Délka: 180 mm množství
Šířka: 23 mmnůžek.
Hmotnost:
Balení ks:
Staré obj.nůžek
č. a jedněch nůžek na živý plot PowerLever™ nabízí příjemný• Pergonomický
ro snadné střihání čerstvých větví až do průměru 20 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci z materiálu
balíček střižného výkonu. Lehká těla nůžek z materiálu FiberComp™
jsou
FiberComp™
• Snadný stříh díky mechanismu PowerLever™
• Zamykací systém ovladatelný pravou i levou rukou
doplněna o ostře nabroušené čepele.
• Elegantní bílé provedení

+!4;;?01"EIDFMI!

• Vhodné pro menší ruce

Nůžky zahradní PowerLever™ dvoučepelové P56
Šířka:

23 mm

Hmotnost: 140 g

Balení ks:

4

• Vhodné pro stříhání čerstvých výhonů a větví až do
průměru 20 mm
• Velmi lehké a snadno ovladatelné díky použitému materiálu
FiberComp™
• Patentovaný mechanismus PowerLever™ usnadňuje
stříhání a umožňuje zapojení všech prstů najednou
• Zamykací systém ovladatelný pravou i levou rukou
• Vhodné zejména pro menší velikosti rukou

NOVÝ
DESIGN

Nůžky zahradní PowerLever™ jednočepelové P55
Výška: 75 mm

Délka:

181 mm

Šířka:

23 mm

Hmotnost: 140 g

Balení ks:

Obj. č.
4

Nůžky PowerLever™ dvoučepelové P57, bílé
Délka:

180 mm

Šířka:

23 mm

Hmotnost: 140 g

Balení ks:

vé
No

Staré obj. č. -

Obj. č.
4

Staré obj. č.
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1026916

+!4;;?01”EIDELM!

• Pro snadné střihání čerstvých větví až do průměru 20 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci z materiálu
FiberComp™
• Snadný stříh díky mechanismu PowerLever™
• Zamykací systém ovladatelný pravou i levou rukou
• Elegantní bílé provedení
• Vhodné pro menší ruce

Obj. č.
Výška:

1026919

• Vhodné pro stříh suchých větví a větviček až do
průměru 20 mm
• Velmi lehké a snadno ovladatelné díky použitému materiálu
FiberComp™
• Zvýšená odolnost díky spodnímu pevnému dorazu
• Patentovaný mechanismus PowerLever™ usnadňuje
stříhání a umožňuje zapojení všech prstů najednou
• Zamykací systém ovladatelný pravou i levou rukou
• Vhodné zejména pro menší velikosti rukou

N OVÝ
DESIGN

Výška: 75 mm

Staré obj. č. -

EAN

180 mm

EAN

Délka:

1026918

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška: 75 mm

Obj. č.

PÉČE O ROSTLINY

Další nůžky Fiskars

Nůžky zahradní PowerStep™, jednočepelové P83
Výška: 18 mm

Délka:

190 mm

Šířka:

85 mm

Hmotnost: 140 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1000575

Staré obj. č. 111670

EAN

EAN

Nůžky PowerStep™ se optimálně přizpůsobí střihu jak tenkých,
tak silných větví.
Obj. č.
Nůžky
SmartFit™
optimalizuji
rychlost
střihu v Balení
závislosti
naStaré
tloušťce
větví.
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmostnost:
ks:
obj. č.

+!4;;?01"EEJKDG!

Nůžky zahradní SmartFit™ dvoučepelové P68
Výška: 20 mm

Délka:

208 mm

Šířka:

70 mm

Hmotnost: 190 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1001424

Staré obj. č. 111610

EAN

• Pro stříhání výhonů či větví až do průměru 24 mm
• Zvýšený komfort díky rukojetím FiberComp™ s povrchem
SoftGrip™ na horním držadle
• Spodní pevný doraz je pro zvýšení pevnosti vyroben
z materiálu FiberComp™ (polyamid vyztužený skelnými
vlákny)

+!4;;?01"EEJEDM!

• Víceúčelové nůžky umožňují snadný střih jak tenčích větví,
tak i silnějších do průměru 24 mm
• Možnost nastavení 2 šířek rozevření čepelí, díky tomu mají
nůžky univerzální velikost pro malou, střední i velkou ruku
• Bezpečnost při použití a skladování díky praktickému pojistnému mechanismu ovladatelnému jednou rukou
• Pohodlné rukojeti SoftGrip™

Výška:

Délka:

Šířka:

Obj. č.
Hmotnost:

Balení ks:

EAN

Fingerloop nůžky

Staré obj. č.

Nůžky univerzální FingerLoop SP45
Výška: 24 mm

Délka:

218 mm

Šířka:

76 mm

Hmotnost:160 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1001533

Staré obj. č. 111450

EAN

Řada Fingerloop obsahuje dvoje zahradní a jedny univerzální nůžky a je ekonomickým
řešením pro střih dřevin a i jiných materiálů bez nadměrného úsilí. Držadlo ve tvaru oka
využívá sílu všech prstů, zatímco SoftGrip™ povrch poskytuje vysokou úroveň pohodlí
během stříhání při intenzivní práci na zahradě.

+!4;;?01"MJHIDF!

• Určené ke střihání ocelových plechů, plastů, trubek nebo
hadic do průměru 20 mm
• Držadlo s okem chrání prsty a udržuje pohodlně nůžky
v ruce
UPOZORNĚNÍ! Tyto nůžky nejsou určeny ke střihání větví
na zahradě

75

Nůžky zahradní FingerLoop, dvoučepelové P44
Výška: 24 mm

Délka:

201 mm

Šířka:

76 mm

Hmotnost: 150 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1001534

Staré obj. č. 111440

EAN

PÉČE O ROSTLINY
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Nůžky zahradní FingerLoop, jednočepelové P43
Výška: 24 mm

Délka:

188 mm

Šířka:

76 mm

Hmotnost: 150 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1001535

Staré obj. č. 111430

EAN

• Vhodné pro stříh čerstvého dřeva do průměru 20 mm
• Držadlo s okem chrání prsty a udržuje pohodlně nůžky
v ruce
• Snadnější střihání a čištění díky nepřilnavému potahu
horní čepele

+!4;;?01"MJHGDH!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Vhodné ke střihání suchého a tvrdého dřeva do průměru
20 mm
• Držadlo s okem chrání prsty a udržuje pohodlně nůžky
v ruce
• Odolný spodní doraz nůžek

Nůžky Inspiration™ Merlot, dvoučepelové P26
Délka:

208 mm

Šířka:

70 mm

Hmotnost: 200 g

Balení ks:

4

Nůžky Inspiration™ Saffron, dvoučepelové P26

vé
No

76

Staré obj. č. -

+!4;;?01"EIDGGF!

• Pro střih čerstvého dřeva do průměru 20 mm
• Snadný střih a údržba, díky nepřilnavé vrstvě
na vrchní čepeli
• Čepele z vysoce kvalitní karbonové oceli

vé
No

Výška: 20 mm

1027495

Délka:

208 mm

Šířka:

70 mm

Hmotnost: 200 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1027494

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 20 mm

Obj. č.

EAN

Inspiration™ nůžky

+!4;;?01"EIDGFI!

• Pro střih čerstvého dřeva do průměru 20 mm
• Snadný střih a údržba, díky nepřilnavé vrstvě
na vrchní čepeli
• Čepele z vysoce kvalitní karbonové oceli

PÉČE O ROSTLINY

Nůžky zahradní SingleStep™, dvoučepelové P26
Výška: 20 mm

Délka:

208 mm

Šířka: 70 mm

Hmostnost: 200 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1000567

Staré obj. č. 111260

EAN

SingleStep™ a Solid™ nůžky

+!4;;?01"EEFJDJ!

Nůžky zahradní SingleStep™, jednočepelové P25
Výška: 20 mm

Délka:

198 mm

Šířka: 75 mm

Hmotnost: 180 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1000564

Staré obj. č. 111250

EAN

• Vhodné pro střihání čerstvého dřeva až do průměru 20 mm
• Snadnější střihání a čištění díky nepřilnavému povrchu
horní čepele
• Čepele z vysoce kvalitní karbonové oceli

+!4;;?01"EEFIDK!

Nůžky univerzální SingleStep™, dílenské SP28
Výška: 20 mm

Délka:

208 mm

Šířka: 70 mm

Hmotnost: 200 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1000571

Staré obj. č. 111280

EAN

• Ke střihání suchého a tvrdého dřeva až do průměru 20 mm
• Zvýšená trvanlivost a stabilita díky konfiguraci
spodního dorazu
• Snadnější střihání a čištění díky nepřilnavému povlaku
horní čepele
• Čepele z vysoce kvalitní karbonové oceli

+!4;;?01"EEFLDH!

• Určené ke střihání ocelových plechů, plastů, trubek nebo
hadic do průměru 20 mm
• Čepele z vysoce kvalitné karbonové oceli
• Široká vroubkovaná čepel zabraňuje sklouznutí při
náročnějších úkolech

Nůžky univerzální SingleStep™ SP27
Výška: 20 mm

Délka:

210 mm

Šířka: 76 mm

Hmotnost: 200 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1000570

Staré obj. č. 111270

EAN

UPOZORNĚNÍ! Tyto nůžky nejsou určeny ke střihání větví

+!4;;?01"EEFKDI!

• Určené ke střihání ocelových plechů, plastů, trubek nebo
hadic do průměru 20 mm
• Úzké čepele umožňují snadnější dosah a přesné střihání

Nůžky zahradní dvoučepelové Solid™ P32
Výška: 19 mm

Délka:

197 mm

Šířka: 55 mm

Hmotnost: 182 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1020191

Staré obj. č. 111180

EAN

UPOZORNĚNÍ! Tyto nůžky nejsou určeny ke střihání větví

+!4;;?01"EEELDK!

• Optimalizováno pro rychlé stříhání tenkých větviček a rostlin
do průměru 12 mm
• Velmi odolná konstrukce nůžek
• Pohodlné rukojeti SoftGrip™

77

Vyberte si
správné nůžky
na silné větve
Nůžky na silné větve jsou skvělým pomocníkem pro střih větví až do
průměru 55 mm. Jsou lehké, efektivní a jejich použití je pohodlné.

Různé hlavy nůžek
pro různé účely
Dvoučepelová hlava
Vhodná pro střih čerstvého dřeva.
Jednočepelová hlava
Vhodná pro střih suchého tvrdého dřeva.
Háková hlava
Vhodná pro intenzivní střih čerstvého dřeva.
Nůžková hlava
Vhodná pro přesné zastřihávání
čerstvých větví.

78
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Nůžky na silné větve PowerGear™, dvoučepelové (S) LX92

Obj. č.

Výška: 250 mm

Staré obj. č.112260

Délka: 570 mm

Šířka: 230 mm

Hmostnost: 832 g

Balení ks: 4

1020186

EAN

PowerGear™ X nůžky na silné větve

+!4;;?01"EFFJDI!

Nůžky na silné větve PowerGear™, dvoučepelové (M) LX94

Obj. č.

Výška: 250 mm

Staré obj. č.112390

Délka: 640 mm

Šířka: 230 mm

Hmotnost: 1190 g

Balení ks: 4

1020187

EAN

• Pro komfortní střihání čerstvého dřeva do průměru 38 mm
• Převodový mechanismus PowerGear™ zajišťuje až 3x méně
námahy při střihu
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve
a čistý řez
• Odolné a lehce ovladatelné díky hliníkovým násadám
a pohodlným rukojetím SoftGrip™

+!4;;?01"EFGMDM!

Nůžky na silné větve PowerGear™, dvoučepelové (L) LX98

Obj. č.

Výška: 250 mm

Staré obj. č.112490

Délka: 800 mm

Šířka: 255 mm

Hmotnost: 1342 g

Balení ks: 4

1020188

EAN

• Pro komfortní střihání čerstvého dřeva do průměru 50 mm
• Převodový mechanismus PowerGear™ zajišťuje až 3x méně
námahy při střihu
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve
a čistý řez
• Odolné a lehce ovladatelné díky hliníkovým násadám
a pohodlným rukojetím SoftGrip™

+!4;;?01"EFHMDJ!

Nůžky na silné větve PowerGear™ X jednočepelové (L) LX99

Obj. č.

Výška: 250 mm

Staré obj. č.112440

Délka: 800 mm

Šířka: 255 mm

Hmotnost: 1357 g

Balení ks: 4

1020189

EAN

• Pro komfortní střihání čerstvého dřeva do průměru 50 mm
• Převodový mechanismus PowerGear™ zajišťuje až 3x méně
námahy při střihu
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve
a čistý řez
• Odolné a lehce ovladatelné díky hliníkovým násadám
a pohodlným rukojetím SoftGrip™

+!4;;?01"EFHHDE!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro komfortní stříhání tvrdého a suchého dřeva až do
průměru 55 mm
• Převodový mechanismus PowerGear™ zajišťuje až 3x méně
námahy při střihu
• Konfigurace spodního pevného dorazu zvyšuje odolnost
nůžek a účinnost stříhání
• Odolné a lehce ovladatelné díky hliníkovým násadám
a pohodlným rukojetím SoftGrip™
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Nůžky na silné větve PowerGear™ Steel, jednočepelové (M) L93
Výška: 22 mm

Délka:

640 mm

Šířka:

208 mm

Hmotnost: 1130 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1001550

Staré obj. č. 112380

EAN

PowerGear™ nůžky na silné větve

+!4;;?02"MJGLDE!

Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, háková hlava (L) L78
Výška: 28 mm

Délka:

692 mm

Šířka:

180 mm

Hmotnost: 1060 g Balení ks:

4

Obj. č.

1000584

Staré obj. č. 112590

EAN

• Ideální pro stříhání tvrdého a suchého dřeva až do
průměru 55 mm
• Spodní pevný doraz zvyšuje odolnost nůžek
a účinnost stříhání
• Odolné a lehce ovladatelné díky hliníkovým násadám
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu

+!4;;?01"EFIMDG!

Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, jednočepelové (L) L77
Výška: 32 mm

Délka:

686 mm

Šířka:

257 mm

Hmotnost: 1050 g Balení ks:

4

Obj. č.

1000583

Staré obj. č. 112580

EAN

• Ideální pro střih čerstvého dřeva až do průměru 50 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve
a čistý řez
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu

+!4;;?01"EFILDH!

Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, nůžková hlava (M) L76
Výška: 25 mm

Délka:

557 mm

Šířka:

184 mm

Hmotnost: 540 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1001553

Staré obj. č. 112300

EAN

• Ideální pro střih tvrdého a suchého dřeva až do
průměru 50 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Pevný doraz zvyšuje odolnost nůžek a účinnost stříhání
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu

+!4;;?01"EFGDDL!

Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, háková hlava (M) L74
Výška: 25 mm

Délka:

545 mm

Šířka:

183 mm

Hmotnost: 550 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1000582

Staré obj. č. 112290

EAN

• Pro střihání čerstvého dřeva do průměru 28 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Čepele nůžkové hlavy jsou optimalizované pro přesný střih
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu

+!4;;?01"EFFMDF!

• Pro střihání čerstvého dřeva do průměru 38 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve
a čistý řez
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu
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Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, nůžková hlava (S) L72

Obj. č.

Výška: 25 mm

Staré obj. č. 112200

Délka:

460 mm

Šířka:

152 mm

Hmostnost: 470 g

Balení ks:

4

1001555

EAN

PÉČE O ROSTLINY
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Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, jednočepelové (S) L71

Obj. č.

Výška: 25 mm

Staré obj. č. 112180

Délka:

450 mm

Šířka:

162 mm

Hmotnost: 470 g

Balení ks:

4

1001556

EAN

• Pro střihání čerstvého dřeva do průměru 28 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Čepele nůžkové hlavy jsou optimalizované pro přesný střih
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu

+!4;;?01"EFELDJ!

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

Obj. č.

Výška: 25 mm

Staré obj. č. 112190

Délka:

460 mm

Šířka:

152 mm

Hmotnost: 470 g

Balení ks:

4

1002104

EAN

• Pro střihání suchých tvrdých větví až do průměru 35 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Pevný doraz zvyšuje odolnost nůžek a účinnost stříhání
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu

+!4;;?01"EFEMDI!

Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, jednočepelové (S) L31

Obj. č.

Výška: 25 mm

Staré obj. č. 112170

Délka:

387 mm

Šířka:

180 mm

Hmotnost: 380 g

Balení ks:

4

1000581

EAN

• Pro střihání čerstvých větví až do průměru 38 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve
a čistý řez
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu

+!4;;?03"MJEKDK!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro střihání suchých tvrdých větví až do průměru 35 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Pevný doraz zvyšuje odolnost nůžek a účinnost stříhání
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu
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Nůžky na silné větve Quantum™, dvoučepelové (M) L104
Výška: 22 mm

Délka:

640 mm

Šířka:

203 mm

Hmotnost: 1190 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1001438

Staré obj. č. 112330

EAN

Řada Quantum™ je příkladem přírodní krásy a designu. Cenou
Red
Obj. č.
Dot
The Best oceněná
řadaHmotnost:
nůžek dává
naks: odiv komfort
Výška:Best Of Délka:
Šířka:
Balení
Staré obj. č. a styl
lehkého, ale pevného hliníkového těla, precisně vybroušených čepelí
a unikátní korkem vykládaná držadla.

EAN

Quantum™ nůžky na silné větve

+!4;;?01”EFGGDI!

Nůžky na silné větve Quantum™, dvoučepelové (L) L108
Výška: 22 mm

Délka:

800 mm

Šířka:

255 mm

Hmotnost: 1340 g Balení ks:

4

Obj. č.

1001435

Staré obj. č. 112630

EAN

• Pro střihání čerstvého dřeva až do průměru 28 mm
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve
a čistý řez
• Nízká hmotnost při zachování pevnosti díky hliníkovým
držadlům
• Nejvyšší komfort úchopu zabezpečují držadla z přírodního
korku
• Převodový mechanismus PowerGear™ zajišťuje velmi
snadný střih silných větví

+!4;;?01”EFJGDJ!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Pro střihání čerstvého dřeva až do průměru 50 mm
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve
a čistý řez
• Nízká hmotnost při zachování pevnosti díky hliníkovým
držadlům
• Nejvyšší komfort úchopu zabezpečují držadla z přírodního
korku
• Převodový mechanismus PowerGear™ zajišťuje velmi
snadný střih silných větví

PÉČE O ROSTLINY

Nůžky na silné větve SmartFit™, dvoučepelové, teleskopické L86

Obj. č.

Výška: 35 mm

Staré obj. č. 112500

Délka:

665 mm

Šířka:

249 mm

Hmostnost: 1280 g Balení ks:

4

1013564

EAN

Další nůžky na silné větve

+!4;;?01"EFIDDF!

Nůžky na silné větve PowerStep™, jednočepelové L85
Výška: 38 mm

Délka:

570 mm

Šířka:

185 mm

Hmotnost: 630 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1000585

Staré obj. č. 112850

EAN

• Pro stříhání větví až do průměru 40 mm i ve větší vzdálenosti
• Optimální pracovní poloha díky nastavení délky držadel
v rozmezí 650 - 900 mm
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve
a čistý řez
• Zvýšené pohodlí úchopu díky rukojetím opatřeným
povrchem SoftGrip™
• Nemají převodový mechanismus

+!4;;?01"EFLIDL!

Nůžky na silné větve PowerGear™ L32, bílé
Délka:

387 mm

Šířka:

180 mm

Hmotnost: 380 g

Balení ks:

4

1026930

Staré obj. č. -

Obj. č.
Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro stříhání tvrdého a suchého dřeva až do průměru 35 mm
• Převodový mechanismus PowerGear pro usnadnění střihu
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci z materiálu
FiberComp™
• Elegantní bílé provedení

vé
No

Výška:

+!4;;?01"EIDEMJ!

EAN

Výška: 25 mm

Obj. č.

EAN

• Pro stříhání suchých větví do průměru 40 mm
• Speciální mechanismus rozloží střih do 1 až 3 kroků,
dle tloušťky větve
• Střih je pak méně náročný
• Pevný doraz zvyšuje odolnost nůžek a účinnost stříhání
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Nůžky na silné větve SingleStep™, dvoučepelové, háková hlava (S) L28
Výška: -

Délka:

495 mm

Šířka:

185 mm

Hmotnost: 950 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1001432

Staré obj. č. 112160

EAN

SingleStep™ nůžky na silné větve

+!4;;?01"EFEJDL!

Nůžky na silné větve SingleStep™, dvoučepelové, háková hlava (L) L38
Výška: -

Délka:

816 mm

Šířka:

346 mm

Hmotnost: 1170 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1001426

Staré obj. č. 112460

EAN

• Pro střihání čerstvého dřeva o maximálním průměru 35 mm
• Materiál čepelí: kalená ocel, nepřilnavý povlak
• Nemají převodový mechanismus

+!4;;?01"EFHJDM!

Nůžky na silné větve SingleStep™ jednočepelové, háková hlava (L) L39
Výška: -

Délka:

816 mm

Šířka:

346 mm

Hmotnost: 1200 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1001430

Staré obj. č. 112450

EAN

• Pro střihání čerstvého dřeva o maximálním průměru 40 mm
• Materiál čepelí: kalená ocel, nepřilnavý povlak
• Nemají převodový mechanismus

+!4;;?01"EFHIDD!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

84

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Pro střihání tvrdého a suchého dřeva o maximálním
průměru 40 mm
• Materiál čepelí: horní čepel z kalené oceli s nepřilnavým
povlakem, spodní doraz z hliníku
• Nemají převodový mechanismus

Nůžky na živý plot
Fiskars nabízí několik řad nůžek vhodných pro tvarování dřevin,
odstraňování letorostů nebo jen pro zarovnávání živých plotů do
pěkné roviny. Od nůžek Quantum™ s držadly z přírodního korku až po
nastavitelné teleskopické nůžky SmartFit™. Pro nejnáročnější práce
máme nůžky s naší unikátní technologii PowerGear™, která dokáže
ztrojnásobit střižný výkon až ke špičkám čepelí.

POWEGEAR ™ X

Velmi odolné a přitom lehké
nůžky s unikátním mechanismem
PowerGear™, který až 3x zvyšuje
střižný výkon.

POWERLEVER ™

Nůžky s pákovým
převodovým mechanismem
ulehčují střih až 2,5 x.

SMARTFIT ™

Teleskopické nůžky
s nastavitelnou délkou držadel
v rozmezí 680 - 930 mm.

SINGLESTEP ™

Robustní a pohodlné.

QUANTUM ™

Zabezpečují vysoký komfort
při práci, díky rukojetím
z přírodního korku.
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Nůžky na živý plot PowerGear™ X s oboustranným převodem HSX92
Výška: 30 mm

Délka:

630 mm

Šířka:

165 mm

Hmotnost: 808 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1023631

Staré obj. č. -

EAN

PowerGear™ nůžky na živý plot

+!4;;?01"EHDDJK!

Nůžky na živý plot se zubovým převodem PowerGear™ HS72
Výška: 45 mm

Délka:

570 mm

Šířka:

165 mm

Hmotnost: 630 g

Balení ks:

4

Obj. č.

1000596

Staré obj. č. 114790

EAN

• Pro snadné zastřihávání živých plotů a keřů
• Unikátní mechanismus PowerGear™ umožňuje
stříhat až s 3x menší námahou ve srovnání s běžnými
nůžkami na živý plot
• Lehké a odolné nůžky s přesně broušenými čepelemi,
spodní čepel s povlakem PTFE
• Optimální komfort a pevné držení nůžek díky provedení
držadel SoftGrip™

+!4;;?01"EHKMDI!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro snadné střihání živých plotů a keřů
• Snížení námahy až 3x díky speciálnímu
převodovému mechanismu
• Velmi lehké nůžky díky držadlům z FiberComp™

Nůžky na živý plot Quantum™ HS102
Výška: 40 mm

Délka:

631 mm

Šířka:

170 mm

Hmotnost: 960 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1001449

Staré obj. č. 114820

EAN

Quantum™ nůžky na živý plot

+!4;;?01"EHLFDM!

Obj. č.
Výška:

86

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro snadné střihání živých plotů a keřů
• Snížení námahy až 3,5x díky speciálnímu převodovému
mechanismu
• Nejvyšší pohodlí pro uživatele díky rukojetím z přírodního
korku a pružným dorazům

PÉČE O ROSTLINY

Nůžky na živý plot SmartFit™ teleskopické HS86
Výška: 45 mm

Délka:

675 mm

Šířka: 215 mm

Hmostnost:1250 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1013565

Staré obj. č. 114800

EAN

Ostatní nůžky na živý plot

+!4;;?01"EHLDDE!

Nůžky na živý plot PowerLever™ s pákovým převodem HS52

Obj. č.

Výška: 20 mm

Staré obj. č. 114750

Délka:

544 mm

Šířka: 148 mm

Hmotnost: 610 g

Balení ks:

4

1001564

EAN

• Pro snadné zastřihávání živých plotů a křovin ve výškách,
nebo u země
• Práce v optimální pracovní poloze díky nastavitelné délce
držadel v rozmezí 680 - 930 mm
• Pohodlná držadla s neklouzavým povrchem SoftGrip™
• Nemají převodový mechanismus

+!4;;?01"MJKIDG!

Nůžky na živý plot PowerLever™ s pákovým převodem HS53, bílé

Obj. č.

Výška: 20 mm

Staré obj. č. -

Délka:

544 mm

Šířka: 148 mm

Hmotnost: 610 g

Balení ks:

4

+!4;;?01"EIDFDF!

Nůžky na živý plot SingleStep™ vlnité ostří HS22
Délka:

580 mm

Šířka: 190 mm

Hmotnost: 840 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1001433

Staré obj. č. 114730

EAN

• Pro snadné zastřihávání živých plotů a keřů
• A ž 2x snadnější střih díky mechanismu PowerLever™
• Nízká hmotnost díky násadě z materiálu FiberComp™
• Elegentní bílé provedení

vé
No

Výška: 45 mm

1026931

EAN

• Pro snadné zastřihávání živých plotů a keřů
• Snížení námahy až 2,5x díky střihacímu mechanismu
PowerLever™
• Nízká hmotnost díky držadlům z materiálu z FiberComp™

+!4;;?01"EHKGDE!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č. -

EAN

• Pro snadné zastřihávání živých plotů a keřů
• Komfortní a odolné rukojeti z polypropylenu vyztuženého
skelnými vlákny
• Čepele jsou z kalené oceli potažené vrstvou snižující tření.

87

Nové
PowerGear™ X
zahradní
univerzální nůžky
Větší výkon s nižší námahou
Zvýšený výkon střihací hlavy

Teleskopické
univerzální
nůžky

6m

Lepší údržba

dosah

Náhradní díly k dispozici

Snadné střihání
ve všech směrech

Univerzální
nůžky

Nastavitelná hlava v rozsahu 230°

3.5 m
dosah

Nastavitelná hlava
v rozsahu 230°

Zvýšená odolnost a zjednodušená
údržba střihací hlavy

Neklouzavá koncovka
s povrchem SoftGrip™
88
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PowerGear™ X zahradní univerzální nůžky

Výška: 70 mm

Délka:

2300 mm

Šířka: 110 mm

Hmotnost: 1900 g

Balení ks:

Obj. č.
2

1023624

Staré obj. č. -

EAN

Zahradní nůžky PowerGear™ X univerzální teleskopické UPX86

EAN

Zahradní univerzální nůžky představují víceúčelové nástroje
Obj. č.
sVýška:
vynikajícímDélka:
dosahemŠířka:
do korun stromů
Hmostnost: a hustých
Balení ks: keřů. Umožňují
Staré obj. č.
zahradníkovi stříhat ve výškách bez potřeby žebříku nebo naopak
těsně u země, aniž by bylo nutné se ohýbat, či klečet.

+!4;;?01"EIDEFK!

Zahradní nůžky PowerGear™ X zahradní univerzální UPX82

Obj. č.

Výška: 70 mm

Staré obj. č. -

Délka:

1600 mm

Šířka: 140 mm

Hmotnost: 1140 g

Balení ks:

4

1023625

EAN

• Pro střihání čerstvých větví do průměru 32 mm
• Délka násady nastavitelná v rozmezí 2,4 - 4 m, maximální
dosah 6 m (včetně uživatele)
• Oranžová vodící podpora u čepele pro snadnou orientaci
• Odolná držadla s komfortním materiálem SoftGrip™
a neklouzavázákladna
• Příslušenství: pilka (č.v.1023633) a česáček na ovoce (č.v.
1001562)

+!4;;?01"EIDEGH!

Pilka prořezávací na větve pro zahradní nůžky UPX86, UPX82

Obj. č.

Výška: 70 mm

Staré obj. č. -

Délka:

470 mm

Šířka: 80 mm

Hmotnost: 235 g

Balení ks:

4

1023633

EAN

• Pro střihání čerstvých větví do průměru 32 mm ve výšce
i u země
• Délka nůžek 1,65 m, dosah přibližně 3,5 m (včetně uživatele)
• Nastavitelná střihací hlava v rozsahu 230°
• Oranžová vodící podpora u čepele pro snadnou orientaci
ve větvích
• Odolná držadla s komfortním materiálem SoftGrip™
a neklouzavá základna
• Příslušenství: pilka (č.v.1023633) a česáček na ovoce
(č.v. 1001562)

+!4;;?01"EIDEJI!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

STŘIHÁNÍ
Velkou stříhací sílu vyvinete pouhým
posunem oranžového držadla na
násadě, nebo zatáhnutím za oranžovou
koncovku, pokud stříháte ve velké výšce.

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• K řezání větví do průměru 80 mm
• Čepel z kvalitní impulzně kalené oceli
• Speciální výbrus zubů pro snadný řez v tahu k sobě
• Nastavitelný úhel řezání
• Snadné uchycení k násadě, určena pro nůžky UPX82
a UPX86

NASTAVENÍ
Nastavitelný úhel hlavy a lehký
převodový mechanismus umožňují
rychlé a bezpečné střihání větví ve
výškách i u země.
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Nůžky White zahradní univerzální lehké UP69
Výška: 70 mm

Délka:

1460 mm

Šířka:

110 mm

Hmotnost: 900 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1023626

Staré obj. č. -

EAN

Další univerzální nůžky a příslušenství

+!4;;?01"EIDEHE!

Nůžky zahradní univerzální prodloužené UP84
Výška: 70 mm

Délka:

2322 mm Šířka:

118 mm

Hmotnost: 1050 g

Balení ks:

Obj. č.
2

1001557

Staré obj. č. 115390

EAN

• Pro střihání větví do průměru 12 mm ve výšce i u země
• Délka nůžek 180 cm, dosah přibližně 4,5 m (včetně uživatele)
• Rukojeť nastavitelná v úhlu 270° pro snadnější manipulaci
• Ideální např. pro střih růží, bez rizika poškrábání rukou od
trnů

+!4;;?01"MJGMDE!

Nůžky zahradní univerzální, jednočepelové UP53
Výška: 70 mm

Délka:

1610 mm

Šířka:

118 mm

Hmotnost: 740 g

Balení ks:

Obj. č.
4

1000597

Staré obj. č. 115350

EAN

• Pro střihání čerstvých větví do průměru 32 mm
• Délka nůžek 233 cm, dosah přibližně 4,5 m (včetně uživatele)
• Úhel střihání seřiditelný v úhlu 230°
• Příslušenství: prodlužovací nástavec (č.v. 1001560) a česáček na ovoce (č.v. 1001562)

+!4;;?01"MJGIDI!

Nástavec prodlužovací UP80, doplňkový díl
Výška: 30 mm

Délka:

1453 mm

Šířka:

60 mm

Hmotnost: 450 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1001560

Staré obj. č. 110460

EAN

• Pro střihání suchého a tvrdého dřeva do průměru 32 mm
• Délka nůžek 161 cm, dosah přibližně 3,5 m (včerně uživatele)
• Úhel střihání nastavitelný v rozsahu 260°
• Příslušenství: česáček na ovoce (č.v. 1001562)

+!4;;?02"MJHJGE!

Česáček na ovoce UP80, doplňkový díl
Výška: 205 mm

Délka:

290 mm

Šířka:

155 mm

Hmotnost: 210 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1001562

Staré obj. č. 110970

EAN

• L ze použít s dvoučepelovými zahradními nůžkami UP84
(položka č. 1001557)
• Délka nástavce 145 cm - výšku střihání lze zvýšit cca o 1,5 m

+!4;;?01"MJMKDI!

• Kompatibilní s nůžkami UP84 (č.v. 1001557), UPX82
(č.v. 1023625) a UPX86 (č.v.1023624)
• Sáček z pevné bavlněné tkaniny a rám z materiálu
FiberComp™
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Solid™ Tree Pruner
Výška: 60 mm

Délka:

Obj. č.

2050 mm Šířka:

250 mm

Hmostnost: 1880 g Balení ks:

5

1023627

Staré obj. č. -

EAN

PÉČE O ROSTLINY

+!4;;?01"EIDEIL!

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Délka:

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• For cutting branches up to Ø 25 mm.
• Reach up to 3.5 meters.
• Stainless steel blades that stay sharp and do not rust.
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Nástroje
na čištění
zahrady

Nová košťata
Fiskars nabízí řadu košťat, které usnadňují
uklízení dvora, terasy i zahrady. Košťata jsou
perfektní například pro zametání příjezdové
cesty, schodiště, ale i dřevěné podlahy na terase.
Důmyslně navržené hlavice košťat kombinují
atraktivní design s funkčností a dlouhou
životností.

Vlastnosti a výhody
Snadné skladování
Funkční násada s okem pro zavěšení
nabízí řešení pro pohodlný úchop i snadné
skladování.
Odolné materiály a konstrukce
Dokonalý výběr odolných materiálů
odolávajících povětrnostním vlivům
a vhodných pro venkovní použití.
Efektivní a snadné použití
Optimální kombinace štětin pro
účinné zametání různých povrchů.
Lehká hliníková násada zajišťuje,
aby zametání nebylo únavné
a nezpůsobovalo bolesti zad.
Moderní funkční design
Speciálně navržené hlavice
košťat dosáhnou i do těch
nejužších míst. Tyto košťata
se vyznačují elegentním
designem, takže budou
ozdobou u každých
vchodových dveří.
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NÁSTROJE NA ČIŠTĚNÍ

White lehké koště na terasy
Výška: 125 mm

Délka:

1620 mm Šířka:

380 mm

Obj. č.
Hmotnost: 630 g

Balení ks:

4

1025927

Staré obj. č. -

EAN

White lehké koště

+!4;;?01"GEDGMF!

• Koště určené k zametání hladkých ploch, jako jsou verandy,
palubkové podlahy, balkóny a terasy
• Čistě zamete listí a jiný zahradní odpad
• Hlava koštěte ve tvaru oblouku usnadňuje shromažďování
nečistot
• Rukojeť s potahem SoftGrip™ pro pohodlný a pevný úchop
• Nízká hmotnost, moderní funkční design

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

EAN

Obj. č.
Staré obj. č.

SolidTM univerzální koště M
Výška: 125 mm

Délka:

1620 mm Šířka:

380 mm

Obj. č.
Hmotnost: 630 g

Balení ks:

4

1025921

Staré obj. č. -

EAN

Solid™ univerzální košťata

+!4;;?01"GEDGKL!

SolidTM univerzální koště L
Výška: 125 mm

Délka:

1720 mm Šířka:

Obj. č.
480 mm

Hmotnost: 871 g

Balení ks:

2

1025926

Staré obj. č. -

EAN

• Univerzální venkovní koště k zametání chodníků, teras
a dvorů
• Čistě zamete listí a jiný zahradní odpad
• Hlava koštěte ve tvaru oblouku usnadňuje shromažďování
nečistot
• Využívá technologii Fiskars PowerClean™, kombinující měkké a tvrdé štětiny za účelem maximální efektivnosti zametání
• Nízká hmotnost, moderní funkční design

+!4;;?01"GEDGLI!

Hlavice k univerzálnímu koštěti SolidTM M
Výška: 200 mm

Délka:

380 mm

Šířka:

105 mm

Hmotnost: 390 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1025930

Staré obj. č. -

EAN

• Univerzální venkovní koště vhodné k zametání větších ploch,
jako jsou příjezdové cesty, dvory a garáže
• Čistě zamete listí a jiný zahradní odpad
• Využívá technologii Fiskars PowerClean™, kombinující měkké a tvrdé štětiny za účelem maximální efektivnosti zametání
• Nízká hmotnost, moderní funkční design

+!4;;?01"GEDHFF!

• Univerzální venkovní koště k zametání chodníků, teras
a dvorů
• Čistě zamete listí a jiný zahradní odpad
• Hlava koštěte ve tvaru oblouku usnadňuje shromažďování
nečistot
• Využívá technologii Fiskars PowerClean™, kombinující měkké a tvrdé štětiny za účelem maximální efektivnosti zametání
• Moderní funkční design
• Vhodná k použití s násadou Solid™ (1014913), náhradní díl
pro univerzální koště Solid™ M (1025921)
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Hlavice k univerzálnímu koštěti SolidTM L
Výška: 480 mm

Délka:

470 mm

Šířka:

105 mm

Hmotnost: 565 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1025931

Staré obj. č. -

EAN

NÁSTROJE NA ČIŠTĚNÍ

+!4;;?01"GEDHGM!

Násada Solid™
Výška: -

Délka:

Obj. č.
1600 mm Šířka:

28 mm

Hmotnost: 350 g

Balení ks:

10

1014913

Staré obj. č. 135001

EAN

• Univerzální venkovní koště k zametání chodníků, teras
a dvorů
• Vhodný k zametání větších ploch, jako jsou příjezdové cesty,
dvory a garáže
• Čistě zamete listí i jiný zahradní odpad
• Využívá technologii Fiskars PowerClean™, kombinující měkké a tvrdé štětiny za účelem maximální efektivnosti zametání
• Moderní funkční design
• Vhodná k použití s násadou Solid™ (1014913), náhradní díl
pro univerzální koště Solid™ L (1025926)

+!4;;?01"GIDDEI!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Lehká a pevná násada z hliníku
• Násada pro hlavici koštěte Solid™ M (102930) a Solid™ L
(1025931)
• Je též určená pro čepel hrábí Solid™ (1014914 | 135024),
(1014915 | 135014) a (1014917 | 135064)
• Též lze využít jako náhradní násadu pro koště Solid™ M
(1025921), Solid™ L (1025926) a White (1025927)
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QuikFit™
systém

Click & Reach (nasadit a dosáhnout) str. 101
Click & Clean (nasadit a vyčistit) str. 102
Click & Grow (nasadit a pěstovat) str. 105
QuikFitTM násady str. 109

Chytré
a bezpečné
řešení
Fiskars QuikFit™ je sortiment zahradního nářadí
s vyměnitelnými hlavicemi a násadami, určený pro rozličné
zahradnické úkony. Fiskars QuikFit™ nabízí bezpečné
a inteligentní řešení zejména tam, kde potřebujete
větší dosah. Umožňuje efektivní čištění trávníku
a dvora, nabízí chytré a skladné řešení pro
kultivační práce.

Násada
telesk. L
+ pila

6m

dosah
Násada
telesk. M
+ pila

3.5 m
dosah

Click & Reach
(nasadit a dosáhnout)

Click & Clean
(nasadit a vyčistit)

Click & Grow
(nasadit a pěstovat)

V řadě Click & Reach nabízí systém
QuikFit™ jednoduchá řešení pro úkony
v místech, kam je těžké se dostat, přičemž
věnuje náležitou pozornost bezpečnosti.
Zapomeňte na žebříky při řezání vysokých
větví nebo čištění okapů – nechte
QuikFit™, aby udělal svou práci ze země.

V řadě Click & Clean nabízí systém
QuikFit™ optimální řešení pro čištění
vašeho trávníku a dvora, se zvláštním
zřetelem na funkčnost a úspornost při
skladování. Díky inteligentnímu designu
vám hrábě a košťata z řady QuikFit™
umožní provádět úklid na zahradě
s minimálním úsilím a zároveň váš zahradní
přístřešek bude úhledný a bez nepořádku.

V řadě Click & Grow nabízí systém
QuikFit™ šikovná řešení pro pěstování
zeleniny a květin na vaší zahradě, chalupě
nebo předzahrádce. I tato řada vám nabízí
výhody unikátního systému, ve kterém
může být jedna násada použita pro několik
nářaďových nástavců.
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QUIKFIT

Univerzální nůžky QuikFit™
Výška: 70 mm

Délka:

400 mm

Šířka: 110 mm

Obj. č.
Hmotnost: 480 g

Balení ks:

6

1001410

Staré obj. č. 136525

EAN

QuikFit™ Click & Reach (nasadit a dosáhnout)

+!4;;?01"GJIFII!

Pila QuikFit™ zahnutá
Výška: 35 mm

Délka:

560 mm

Šířka: 70 mm

Obj. č.
Hmotnost: 390 g

Balení ks:

6

1000691

Staré obj. č. 136527

EAN

• Zvýšená střižná síla (až 12x) díky mechanismu PowerReel™
• Nepřítomnost vnějších lanek na střihací hlavě usnadňuje
práci ve větvích
• Jednočepelové provedení pro střihání suchého a tvrdého
dřeva
• Maximální průměr větve: 32 mm
• Doporučená násada: násada QuikFit™ teleskopická L
(1000665) a násada QuikFit™ teleskopická M (1000666)

*!9:?56B"GJIFKM!

Česáček QuikFit™ na ovoce
Výška: 85 mm

Délka:

320 mm

Šířka: 168 mm

Obj. č.
Hmotnost: 250 g

Balení ks:

6

1000693

Staré obj. č. 136950

EAN

• Ideální pro prořezávání čerstvých větví do průměru 200 mm
• Pila pro řez tahem s kalenou ocelovou čepelí o délce
360 mm
• Doraz na konci a na začátku pily usnadňuje práci - pila
nevyjede z řezu
• Spodní doraz je naostřený, dobře poslouží pro doříznutí visící
větve
• Doporučená násada: násada QuikFit™ teleskopická L
(1000665) a násada QuikFit™ teleskopická M (1000666)

*!9:?56B"GJMIDI!

Čistič okapů QuikFit™
Výška: 150 mm

Délka:

310 mm

Šířka: 45 mm

Obj. č.
Hmotnost: 330 g

Balení ks:

6

1001414

Staré obj. č. 135542

EAN

• Pro snadné trhání ovoce ze stromů díky širokému otvoru
• Optimální konstrukce zubů ve tvaru písmene V pro snadné
uchopení a utržení ovoce
• Bavlněný sáček, který lze sejmout pro vyprání
• Konstrukce z lehkého materiálu FiberComp™ pro vysokou
trvanlivost
• Doporučené násady: násada QuikFit™ teleskopická L
(1000665) a násada QuikFit™ teleskopická M (1000666)

*!9:?56B"GIIHFG!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Kombinace kartáče a škrabky umožňuje perfektní vyčištění
okapů
• Nastavitelný úhel dovoluje práci v optimální poloze bezpečně
ze země
• Doporučené násady: násada QuikFit™ teleskopická L
(1000665) a násada QuikFit™ teleskopická M (1000666)
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Hrábě QuikFit™ na listí L
Výška: 53 mm

Délka:

320 mm

Šířka:

Obj. č.
520 mm

Hmotnost: 290 g

Balení ks:

6

1000642

Staré obj. č. 135013

EAN

QuikFit™ Click & Clean (nasadit a vyčistit)

+!4;;?01"GIDEGL!

Hrábě QuikFit™ na listí, kovové
Výška: 70 mm

Délka:

470 mm

Šířka:

430 mm

Obj. č.
Hmotnost: 445 g

Balení ks:

6

1000644

Staré obj. č. 135201

EAN

• Široké hrábě na hrabání spadaného listí a posekané trávy
• Snadné a pohodlné hrabání
• 25 pružných prstů z vysoce kvalitního plastu PBT, které
vydrží ohýbání
• Doporučená násada: násada QuikFit™ L (1000661)

+!4;;?01"GIFDEM!

Hrábě QuikFit™ široké
Výška: 125 mm

Délka:

175 mm

Šířka:

Obj. č.
580 mm

Hmotnost: 1017 g

Balení ks:

2

1000656

Staré obj. č. 135514

EAN

• K vyhrabávání mechu a posekané trávy z trávníku
• 22 pružných kovových prstů
• Doporučená násada: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDGGE!

Hrábě QuikFit™ provzdušňovací
Výška: 75 mm

Délka:

270 mm

Šířka:

365 mm

Obj. č.
Hmotnost: 961 g

Balení ks:

2

1000655

Staré obj. č. 135513

EAN

• Široké hrábě ke sběru listí a posekané trávy z větších ploch
trávníku
• Hlava z kalené uhlíkové oceli
• Doporučená násada: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDGFH!

Hrábě QuikFit™ na listí S
Výška: 42 mm

Délka:

320 mm

Šířka:

Obj. č.
220 mm

Hmotnost: 170 g

Balení ks:

6

1000659

Staré obj. č. 135551

EAN

• K odstranění mechu a uschlé trávy z trávníků
• Hlava z kalené uhlíkové oceli
• Masivní prsty s naostřenými konci
• Doporučená násada: násada QuikFit™ L (1000661)

+!4;;?01"GIIIEI!

• Praktické úzké hrábě k hrabání v úzkých místech
• Snadné a pohodlné hrabání
• 11 pružných prstů z vysoce kvalitního plastu PBT, které
vydrží ohýbání
• Doporučená násada: násada QuikFit™ M (1000664)
a L (1000661)
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QUIKFIT

Hrábě QuikFit™ úzké, kovové
Výška: 41 mm

Délka:

384 mm

Šířka: 124 mm

Obj. č.
Hmotnost: 210 g

Balení ks:

6

1001412

Staré obj. č. 135552

EAN

QuikFit™ Click & Clean (nasadit a vyčistit)

+!4;;?01"GIIIFF!

Nůž QuikFit™ na okraje trávníků
Výška: 28 mm

Délka:

260 mm

Šířka: 195 mm

Obj. č.
Hmotnost: 398 g

Balení ks:

6

1000690

Staré obj. č. 136526

EAN

• Ideální šířka 13 cm pro hrabání mezi rostlinami
• Sedm pružných ocelových prstů
• Doporučená násada: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"IHDHIH!

Koště QuikFit™ univerzální
Výška: 195 mm

Délka:

290 mm

Šířka: 70 mm

Obj. č.
Hmotnost: 340 g

Balení ks:

6

1001417

Staré obj. č. 135532

EAN

• K čištění prostoru mezi trávníkem a záhonem stoupnutím na
horní část čepele a jejím zaražením do trávníku
• K zarovnání rohů trávníku
• Čepel z kalené bórové oceli s plochou horní stranou
• Doporučená násada: násada QuikFit™ M (1000664)
a L (1000661)

*!9:?56B"GIIGFH!

Koště QuikFit™ na terasy
Výška: 185 mm

Délka:

380 mm

Šířka: 75 mm

Obj. č.
Hmotnost: 370 g

Balení ks:

6

1001416

Staré obj. č. 135533

EAN

• Víceúčelové venkovní koště
• Speciální pracovní část PowerClean™ kombinuje měkké
a tuhé štětiny pro účinné zametání
• Doporučené násady: násada QuikFit™ M (1000664)
a násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"GIIGGE!

Koště QuikFit™
Výška: 290 mm

Délka:

260 mm

Obj. č.
Šířka: 70 mm

Hmotnost: 375 g

Balení ks:

6

1001415

Staré obj. č. 135534

EAN

• K zametání venkovních a vnitřních povrchů (např. terasy,
podlahy atd.)
• Široká pracovní část a měkké štětiny umožňují rychlé
a účinné zametání
• Hlava koštěte je mírně zahnutá do tvaru oblouku, zamezí se
tak úniku nečistot při zametání
• Doporučené násady: násada QuikFit™ M (1000664)
a násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"GIIGHL!

• Moderní pojetí tradičního koštěte
• Robustní konstrukce a dlouhé štětiny jsou vhodné
pro zametání hrubších nečistot, listí atd.
• Doporučené násady: násada QuikFit™ M (1000664)
a násada QuikFit™ L (1000661)
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QUIKFIT

Kartáč QuikFit™ na spáry
Výška: 37 mm

Délka:

185 mm

Šířka:

Obj. č.
152 mm

Hmotnost: 160 g

Balení ks:

6

1000657

Staré obj. č. 135522

EAN

QuikFit™ Click & Clean (nasadit a vyčistit)

*!9:?56B"GIIFFI!

Nůž QuikFit™ na spáry
Výška: 28 mm

Délka:

250 mm

Šířka:

Obj. č.
70 mm

Hmotnost: 136 g

Balení ks:

6

1000687

Staré obj. č. 136521

EAN

• Pro odstraňování mechu a plevele mezi dlaždicemi
• Přední hrot z kalené oceli je ideální pro odstraňování mechu
a nečistot
• Ocelové štětiny k drhnutí dlažby a dlaždic
• Trvanlivé a odolné vůči vlhkosti díky konstrukci z lehkého
materiálu FiberComp™
• Doporučené násady: násada QuikFit™ M (1000664)
a násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDGMG!

Pila QuikFit™ prořezávací přímá
Výška: 50 mm

Délka:

620 mm

Šířka:

50 mm

Obj. č.
Hmotnost: 200 g

Balení ks:

6

1000692

Staré obj. č. 136528

EAN

• Ideální nástroj pro čištění spár mezi dlaždicemi, zámkovou
dlažbou, u stěn a schodů od mechu a plevelu
• Čepel z kalené bórové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ M (1000664)
a násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"GJIFLJ!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Ideální pro prořezávání čerstvých větví do průměru 200 mm
• Čepel z kalené oceli s délkou 345 mm
• Doporučené násady: násada QuikFit™ M (1000664)
a násada QuikFit™ S (1000663)

QUIKFIT

Hrábě QuikFit™, 14 hrotů
Výška: 70 mm

Délka:

205 mm

Šířka: 360 mm

Obj. č.
Hmotnost: 428 g

Balení ks:

6

1000653

Staré obj. č. 135511

EAN

QuikFit™ Click & Grow (nasadit a pěstovat)

*!9:?56B"IHDGDD!

Hrábě QuikFit™, 16 hrotů
Výška: 70 mm

Délka:

205 mm

Šířka: 400 mm

Obj. č.
Hmotnost: 493 g

Balení ks:

6

1000654

Staré obj. č. 135512

EAN

• K hrabání a urovnávání záhonů na větší ploše
• 14 hrotů z kalené uhlíkové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDGEK!

Hrábě QuikFit™ univerzální
Výška: 110 mm

Délka:

152 mm

Šířka: 410 mm

Obj. č.
Hmotnost: 260 g

Balení ks:

6

1000643

Staré obj. č. 135051

EAN

• K hrabání, urovnávání nebo uhlazování záhonů na větší ploše
• 16 hrotů z kalené uhlíkové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

+!4;;?01"GIDIED!

Hrábě QuikFit™ úzké
Výška: 45 mm

Délka:

225 mm

Obj. č.
Šířka: 245 mm

Hmotnost: 233 g

Balení ks:

6

1000651

Staré obj. č. 135501

EAN

• K hrabání a odstraňování dlouhé posekané trávy
• Vhodné i k vytváření záhonů urovnáváním půdy a písku
a pěchováním půdy
• 12 hrotů z materiálu FiberComp™ zahnutých ve speciálním
úhlu napomáhající ergonomickému postoji
• Horní hrana pro zarovnávání povrchu záhonů
• Doporučená násada: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDGII!

Kultivátor QuikFit™ klasický
Výška: 115 mm

Délka:

305 mm

Šířka: 125 mm

Obj. č.
Hmotnost: 417 g

Balení ks:

6

1000680

Staré obj. č. 136511

EAN

• Unikátní tvar hlavy umožňuje práci mezi rostlinami, aniž by
došlo k jejich poškození
• Ideální pro úzké záhony
• 10 zubů z kalené bórové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"IHDHFG!

• Ideální pro kultivaci, provzdušňování a kypření půdy
• Vhodné pro přípravu a údržbu záhonů
• Hroty z kalené uhlíkové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)
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QUIKFIT

Kultivátor QuikFit™ s motyčkou
Výška: 175 mm

Délka:

305 mm

Šířka:

125 mm

Obj. č.
Hmotnost: 507 g

Balení ks:

6

1000681

Staré obj. č. 136512

EAN

QuikFit™ Click & Grow (nasadit a pěstovat)

*!9:?56B"IHDHEJ!

Kultivátor QuikFit™ s krátkým prostředním hrotem
Výška: 90 mm

Délka:

330 mm

Šířka:

100 mm

Hmotnost: 340 g

Balení ks:

6

Obj. č.

1000685

Staré obj. č. 136517

EAN

• Ideální pro kultivaci, provzdušňování a kypření půdy
• Vhodné pro přípravu a údržbu záhonů
• Hroty a motyčka z kalené uhlíkové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"GJIEKD!

Motyčka QuikFit™
Výška: 90 mm

Délka:

250 mm

Obj. č.
Šířka:

185 mm

Hmotnost: 254 g

Balení ks:

6

1000677

Staré obj. č. 136503

EAN

• Ideální pro kultivaci a provzdušnění záhonů
• Čepel z kalené uhlíkové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ M (1000664)
a násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDGKM!

Škrabka QuikFit™ na plevel
Výška: 35 mm

Délka:

250 mm

Šířka:

155 mm

Obj. č.
Hmotnost: 358 g

Balení ks:

6

1000738

Staré obj. č. 139970

EAN

• Účinný nástroj k odstranění plevelů a kypření půdy
• Naostřená čepel z nerezové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDHDM!

Motyčka QuikFit™ se 3 pracovními hranami
Výška: 40 mm

Délka:

315 mm

Šířka:

130 mm

Hmotnost: 241 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1000682

Staré obj. č. 136513

EAN

• Užitečná k odstranění plevelů, protože narušuje povrch půdy
jednoduchým pohybem tam a zpět
• Čepel z bórové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDHGD!

• Pro práci v blízkosti stonků a na úzkých místech
• Čepel naostřená na 3 hranách umožňuje obdělávání půdy
v různých úhlech
• Čepel z kalené bórové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)
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QUIKFIT

Holandská motyčka QuikFit™
Výška: 28 mm

Délka:

295 mm

Šířka: 125 mm

Obj. č.
Hmotnost: 241 g

Balení ks:

6

1000676

Staré obj. č. 136502

EAN

QuikFit™ Click & Grow (nasadit a pěstovat)

*!9:?56B"IHDGJF!

Provzdušňovač trávníku QuikFit™
Výška: 100 mm

Délka:

305 mm

Šířka: 205 mm

Hmotnost: 512 g

Obj. č.
Balení ks:

2

1000689

Staré obj. č. 136524

EAN

• Ostrá hrana k odstranění plevelů, kypření půdy, tvarování
řádků před setím nebo k odstraňování mechu z teras
• Čepel z kalené bórové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

+!4;;?01"GJIFHL!

Kultivátor QuikFit™ s dlouhým prostředním hrotem

Obj. č.

Výška: 70 mm

Staré obj. č. 136515

Délka:

305 mm

Šířka: 90 mm

Hmotnost: 235 g

Balení ks:

6

1000683

EAN

• K provzdušňování menších trávníků s horším přístupem
• Umožňuje lepší přívod živin, vody a vzduchu ke kořenům trávy
• Ostré čepele z kalené oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"GJIEIJ!

Škrabka QuikFit™ na čištění spár, dvoustranná
Výška: 143 mm

Délka:

187 mm

Šířka: 53 mm

Hmotnost: 220 g

Balení ks:

Obj. č.
6

1000734

Staré obj. č. 137562

EAN

• Ke kypření a provzdušňování záhonů za účelem dosažení
optimální distribuce živin
• Konstrukce nástroje je šetrná ke kořenům rostlin
• Pracovní část z uhlíkové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"GKIJFM!

Motyčka QuikFit™ dvoustranná
Výška: 143 mm

Délka:

187 mm

Šířka: 53 mm

Obj. č.
Hmotnost: 205 g

Balení ks:

6

1000735

Staré obj. č. 137572

EAN

• Víceúčelové použití na verandách a k odstraňování mechu
a plevele ze spár mezi dlaždicemi a kameny
• Najde využití i při obdělávání záhonů
• Čepele z bórové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"GKIKFL!

• Všestranné použití s dvojí funkcí
• Ke kypření půdy, obdělávání záhonů a pletí
• Čepele z bórové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)
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QUIKFIT

Vidle QuikFit™ malé
Výška: 35 mm

Délka:

273 mm

Obj. č.
Šířka: 77 mm

Hmotnost: 215 g

Balení ks:

6

1000733

Staré obj. č. 137552

EAN

QuikFit™ Click & Grow (nasadit a pěstovat)

*!9:?56B"GKIIFD!

Lopatka QuikFit™
Výška: 63 mm

Délka:

318 mm

Obj. č.
Šířka: 73 mm

Hmotnost: 260 g

Balení ks:

6

1000730

Staré obj. č. 137512

EAN

• K přesazování, obdělávání a pletí
• Pracovní část z bórové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"GKIEFH!

Vypichovák plevele QuikFit™
Výška: 45 mm

Délka:

328 mm

Šířka: 35 mm

Obj. č.
Hmotnost: 225 g

Balení ks:

6

1000731

Staré obj. č. 137522

EAN

• K sázení a přesazování
• Pracovní část z bórové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"GKIFFG!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

108

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• K odstranění plevelů jako jsou např.: pampelišky a bodláky
• Vhodné pro úzká místa
• Pracovní část z bórové oceli
• Doporučené násady: násada QuikFitTM S (1000663)
a násada QuikFitTM M (1000664)

QUIKFIT

Násada QuikFit™ S
Výška: 35 mm

Délka:

234 mm

Obj. č.
Šířka:

32 mm

Hmotnost: 95 g

Balení ks:

6

1000663

Staré obj. č. 136012

EAN

QuikFitTM násady

*!9:?56B"GJDEFD!

Násada QuikFit™ M
Výška: 35 mm

Délka:

845 mm

Obj. č.
Šířka:

30 mm

Hmotnost: 290 g

Balení ks:

6

1000664

Staré obj. č. 136022

EAN

• K rátká násada vhodná k použití s pěstitelskými nástroji
• Optimální pohodlí díky hliníkové kostře kapkovitého tvaru
a rukojeti z materiálu FiberComp™ potaženého vrstvou
SoftGrip™
• Praktický otvor pro snadné skladování

*!9:?56B”GJDFFM!

Násada QuikFit™ L
Výška: 35 mm

Délka:

1560 mm

Obj. č.
Šířka:

75 mm

Hmotnost: 475 g

Balení ks:

6

1000661

Staré obj. č. 136001

EAN

• Středně dlouhá násada z tvrzeného hliníku kapkovitého
průřezu s držadlem SoftGripTM
• Unikátní automatický zámek umožňuje výměnu nástavce
během několika vteřin
• Praktický otvor ke snadnému skladování

*!9:?56B”IHDHJE!

Násada QuikFit™ teleskopická M
Výška: 37 mm

Délka:

1400 mm

Šířka:

65 mm

Hmotnost: 1000 g

Obj. č.
Balení ks:

6

1000666

Staré obj. č. 136042

EAN

• Dlouhá násada z tvrzeného hliníku kapkovitého průřezu
s držadlem SoftGripTM a měkkým plastovým potahem
v místě uchopení pro maximální pohodlí
• Unikátní zámek umožňuje výměnu nástavce během
několika vteřin
• Praktický otvor ke snadnému skladování

*!9:?56B”GJDHFK!

Násada QuikFit™ teleskopická L
Výška: 40 mm

Délka:

2280 mm Šířka:

90 mm

Hmotnost: 1600 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1000665

Staré obj. č. 136032

EAN

• Navržená speciálně pro zahradní úkoly ve výškách
(umožňuje dosah až 4 m)
• Dvojitý zamykací systém pro maximální bezpečnost
• Z lehkého hliníku
• Nastavitelná délka v rozmezí 1400 - 2400 mm

*!9:?56B”GJDGFL!

• Navržená speciálně pro zahradní úkoly ve výškách
(umožňuje dosah až 6 m)
• Dvojitý zamykací systém pro maximální bezpečnost
• Z lehkého hliníku
• Nastavitelná délka v rozmezí 2280 - 4000 mm
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Nářadí
do auta

NÁŘADÍ DO AUTA

Lopatka do auta SnowXpert™
Výška: 105 mm

Délka:

630 mm

Šířka:

220 mm

Obj. č.
Hmotnost: 520 g

Balení ks:

6

1019347

Staré obj. č. 143072

EAN

Nářadí do auta

+!4;;?01"HGDKFH!

Škrabka na led se smetáčkem do auta SnowXpert™
Výška: 92 mm

Délka:

670 mm

Šířka:

95 mm

Hmotnost: 221 g

Balení ks:

6

Obj. č.

1019352

Staré obj. č. 143062

EAN

• Hrana z nerezové oceli pro větší odolnost
• Odolná kompozitní konstrukce
• Nízká hmotnost a příhodná velikost

+!4;;?01"HGDJFI!

Rýč skládací
Výška: -

Délka:

Obj. č.
249 mm

Šířka:

153 mm

Hmotnost: 1016 g

Balení ks:

4

1000621

Staré obj. č. 131320

EAN

• Smetáček s 2 řadami elastických vláken, která nezpůsobují
poškrábání
• Škrabka má dvojitou čepel
• Smetáček lze oddělit od škrabky pro snadnější uložení ve
vozidle
• Díky dlouhé násadě zajišťuje snadný dosah i na vyšší auta

+!4;;?03"FKIDEM!

Lehká lopata do auta
Výška: -

Délka:

715 mm

Obj. č.
Šířka:

255 mm

Hmotnost: 750 g

Balení ks:

3

1000740

Staré obj. č. 141020

EAN

• Skládací rýč, který lze použít jako rýč nebo motyku a je
praktický pro kempink, sport apod
• Šité pouzdro z plachtoviny pro bezpečné skladování
a ochranu
• Odolný rýč vyrobený z kalené bórové oceli, tvrzeného hliníku
a plastu
• Délka rozloženého rýče je 590 mm

,!3;7A9>"GEDDDH!

Bezpečnostní lopatka na kempování a do auta
Výška: -

Délka:

700 mm

Šířka:

207 mm

Hmotnost: 479 g

Balení ks:

Obj. č.
6

1001574

Staré obj. č. 131520

EAN

• Hliníková násada s ergonomickým plastovým potahem
• Ergonomické držadlo
• Tvrzená hliníková čepel

+!4;;?03"FKDDDK!

• Lehká lopatka pro kempování a na zahradu
• Plave na vodě
• Plastová (PP) rukojeť odolává nízkým teplotám
• Trvanlivá hliníková čepel zajišťuje vysokou tuhost a pevnost
v tahu
• Šestiúhelníková násada pro lepší úchop
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Rýč do auta Solid™
Výška: -

Délka:

800 mm

Obj. č.
Šířka:

195 mm

Hmotnost: 1350 g

Balení ks:

4

1014809

Staré obj. č. 131417

EAN

NÁŘADÍ DO AUTA

+!4;;?01"GEHEKL!

Lopatka do auta Solid™
Výška: 105 mm

Délka:

630 mm

Šířka:

Obj. č.
220 mm

Hmotnost: 500 g

Balení ks:

6

1019353

Staré obj. č. 143073

EAN

• Malý víceúčelový rýč použitelný ve všech ročních obdobích
• Špičatá naostřená čepel
• Snadné skladování a přenášení

+!4;;?01"HGDKGE!

Škrabka na led Solid™
Výška: 58 mm

Délka:

215 mm

Šířka:

Obj. č.
95 mm

Hmotnost: 70 g

Balení ks:

8

1019354

Staré obj. č. 143063

EAN

• Funkční nástroj pro odstraňování sněhu z okolí vozidla
• Díky kompaktním rozměrům je vhodná pro každé auto
• Odolné provedení

+!4;;?01"HGDJGF!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Funkční nástroj pro odstraňování námrazy ze skel vozidla
• Robustní a odolné provedení
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Nářadí pro
odklízení
sněhu

SnowXpert
nástroje na
odklízení sněhu
™

Řada nářadí na sníh SnowXpert™ nabízí široký výběr nástrojů na odklízení
sněhu včetně lopat, hrabel a shrnovačů pro domácí i profesionální použití. Tato
řada se vyznačuje výraznými oranžovými rukojeťmi a patentovanou hranou,
která vydrží třikrát déle než u běžného nářadí na sníh od jiných výrobců. Tato
konstrukce výrazně zvyšuje pevnost a prodlužuje životnost plastové čepele.

Vlastnosti a výhody
 ové ergonomické držadlo
N
ve tvaru D
Pro lepší úchop a jisté držení
 omfortní plastový
K
potah na násadě
Chrání ruce před chladem
Třikrát delší životnost lišty
Patentovaná lišta vyztužená
ocelovým drátem
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NÁSTROJE NA ÚKLID SNĚHU

Lopata na sníh SnowXpert™
Výška: -

Délka:

1310 mm

Šířka:

350 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1400 g

Balení ks:

3

1003468

Staré obj. č. 141001

EAN

SnowXpert™ nástroje na úklid sněhu

+!4;;?01"HEDDEJ!

Hrablo SnowXpert™
Výška: -

Délka:

Obj. č.

1520 mm Šířka:

533 mm

Hmotnost: 1600 g

Balení ks:

3

1003469

Staré obj. č. 143001

EAN

• Ideální pro úklid sněhu z malých ploch jako je veranda nebo
okolí vozidla
• Čepel z vyztuženého polypropylenu
• Komfortní plastový potah násady v místě úchopu pro
ochranu rukou před chladem

+!4;;?01"HGDDEH!

Hrablo SnowXpert™ Roller
Výška: -

Délka:

1759 mm

Šířka:

533 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1700 g

Balení ks:

2

1003471

Staré obj. č. 143011

EAN

• Ideální pro odklízení sněhu z chodníků a kolem
domovních dveří
• Čepel z vyztuženého polypropylenu
• Komfortní plastový potah násady v místě úchopu pro
ochranu rukou před chladem

+!4;;?01"HGDEEG!

Shrnovač na sníh SnowXpert™
Výška: -

Délka:

1495 mm

Šířka:

720 mm

Obj. č.
Hmotnost: 4050 g

Balení ks:

6

1003470

Staré obj. č. 143021

EAN

• Nejvhodnější pro vrstvu sněhu do 5 cm
• Vyztužená čepel z polypropylenu roluje sníh před hrablem
• Komfortní plastový potah násady v místě úchopu pro
ochranu rukou před chladem

+!4;;?01"HGDFEF!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Shrnovač na úklid sněhu z větších ploch, např. ze dvora
nebo parkoviště
• Dlouhé držadlo z ocelové trubky umožňuje snadné použití
• Čepel vyrobená injekčním vstřikování pro zajištění vysoké
stability a lehkosti
• Reflexní potisk ve tvaru vloček pro zajištění lepší viditelnosti
ve tmě
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NÁSTROJE NA ÚKLID SNĚHU

Shrnovač na sníh, profesionální
Výška: -

Délka:

1480 mm Šířka:

830 mm

Obj. č.
Hmotnost: 7000 g

Balení ks:

6

1001631

Staré obj. č. 143040

EAN

Další nástroje na úklid sněhu

+!4;;?03"FGKMIJ!

Shrnovač na sníh, hliníkový
Výška: -

Délka:

1622 mm Šířka:

532 mm

Obj. č.
Hmotnost: 1700 g

Balení ks:

4

1001636

Staré obj. č. 143060

EAN

• Držadlo z ocelové trubky
• Tuhá pozinkovaná ocelová lišta
• Bezpečnostní reflexní potisk na držadle pro lepší
viditelnost ve tmě

*!9:?56B”LDDHGI!

Obj. č.
Výška: -

Délka:

1622 mm Šířka:

532 mm

Hmotnost: 1700 g

Balení ks:

4

1001636

Staré obj. č. 143060

EAN

• Lehká hliníková násada s plastovým potahem pro ochranu
rukou před chladem
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Čepel z tvrzeného hliníku

*!9:?56B”LDDHGI!

Obj. č.
Výška: -

Délka:

1268 mm Šířka:

310 mm

Hmotnost: 1400 g

Balení ks:

4

1001637

Staré obj. č. 142000

EAN

• Lehká hliníková násada s plastovým potahem pro ochranu
rukou před chladem
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Čepel z tvrzeného hliníku

+!4;;?03"FGIFLD!

Obj. č.
Výška: -

Délka:

1622 mm Šířka:

532 mm

Hmotnost: 1700 g

Balení ks:

4

1001636

Staré obj. č. 143060

EAN

• Birchwood shaft.
• Polypropylene grip.
• High-quality aluminium blade.

*!9:?56B"LDDHGI!

• Lehká hliníková násada s plastovým potahem pro ochranu
rukou před chladem
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Čepel z tvrzeného hliníku
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119

Dětské
nářadí
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DĚTSKÉ NÁŘADÍ

Lopatka My First Fiskars
Výška: 107 mm

Délka:

881 mm

Šířka:

Obj. č.
190 mm

Hmotnost: 280 g

Balení ks:

5

1001421

Staré obj. č. 138180

EAN

Dětské nářadí

+!4;;?01"GLELDH!

Rýč My First Fiskars
Výška: 45 mm

Délka:

910 mm

Obj. č.
Šířka:

168 mm

Hmotnost: 230 g

Balení ks:

5

1001420

Staré obj. č. 138170

EAN

• Vlákny vyztužená plastová čepel k zajištění maximální
funkčnosti a dlouhodobé životnosti
• Lehká hliníková násada

+!4;;?01"GLEKDI!

Hrábě My First Fiskars
Výška: 39 mm

Délka:

868 mm

Šířka:

Obj. č.
190 mm

Hmotnost: 210 g

Balení ks:

5

1001419

Staré obj. č. 138160

EAN

• Vlákny vyztužená plastová čepel k zajištění maximální
funkčnosti a dlouhodobé životnosti
• Lehká hliníková násada

+!4;;?01"GLEJDJ!

Koště My First Fiskars
Výška: 68 mm

Délka:

830 mm

Šířka:

Obj. č.
198 mm

Hmotnost: 380 g

Balení ks:

5

1001418

Staré obj. č. 138150

EAN

• Pružné plastové prsty k zajištění maximální funkčnosti
a dlouhodobé životnosti
• Lehká hliníková násada

+!4;;?01"GLEIDK!

Konvička My First Fiskars
Výška: 210 mm

Délka:

170 mm

Šířka:

Obj. č.
120 mm

Hmotnost: 135 g

Balení ks:

8

1001736

Staré obj. č. 138220

EAN

• Tlusté ale měkké plastové štětiny k zajištění maximálního
pohodlí, funkčnosti a dlouhodobé životnosti
• Lehká hliníková násada

+!4;;?01"GLFFDK!

• Objem 2 litry
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rukavice pracovní - vel. 10
Výška: -

Délka:

325 mm

Šířka:

120 mm

Obj. č.
Hmotnost: 80 g

Balení ks:

10

1003477

Staré obj. č. 160004

EAN

Příslušenství

+!4;;?01"JDDDHF!

Rukavice pracovní - vel. 8
Výška: -

Délka:

315 mm

Šířka:

Obj. č.
115 mm

Hmotnost: 75 g

Balení ks:

10

1003478

Staré obj. č. 160005

EAN

• Prodyšné komfortní rukavice pro náročnou práci se
zahradním nářadím
• Ideální pro ochranu ruky i při dlouhodobé práci
• Protiskluzové a ergonomické tvarování zajišťuje dobrý
úchop nástrojů
• Zesílené v místě zvýšeného manuálního namáhání
• Pro větší velikost ruky

+!4;;?01"JDDDIM!

Rukavice zimní
Výška: 325 mm

Délka:

Obj. č.
120 mm

Šířka:

90 mm

Hmotnost: 86 g

Balení ks:

10

1015447

Staré obj. č. 160007

EAN

• Prodyšné komfortní rukavice pro náročnou práci se
zahradním nářadím
• Ideální pro ochranu ruky i při dlouhodobé práci
• Protiskluzové a ergonomické tvarování zajišťuje dobrý
úchop nástrojů
• Zesílené v místě zvýšeného manuálního namáhání
• Pro menší velikost ruky

+!4;;?01"JDDDKG!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Prodyšné zateplené rukavice pro náročnou práci se zahradním nářadím v chladném období
• Ideální pro ochranu ruky i při dlouhodobé práci
• Protiskluzové a ergonomické tvarování zajišťuje vynikající
úchop nástrojů
• Zesílené v místě zvýšeného manuálního namáhání
• Nepromokavá měkká polyuretanová vrstva

ÚDRŽBA

Souprava pro údržbu zahradních nůžek
Výška:

-

Délka:

104 mm

Šířka:

197 mm

Hmotnost: 135 g

Obj. č.
Balení ks:

4

1001640

Staré obj. č. 110990

EAN

Údržba a náhradní díly

+!4;;?01"MJMMDG!

Rukojeť pily SW240 a SW330
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Obj. č.
Hmotnost: -

Balení ks:

4

1020202

Staré obj. č. 123332

EAN

• Pro pravidelnou údržbu zahradního nářadí Fiskars
• Obsahuje návod na údržbu, diamantový brousek a olej
• Pokyny pro broušení, mazání, mytí a skladování nůžek jsou
podrobně popsány na obrázcích a symboly

+!4;;?01"FGGGFI!

Pouzdro pro pily SW240 a SW330
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Obj. č.
Balení ks:

4

1020201

Staré obj. č. 123331

EAN

Rukojeť pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Komfortní úchop s potahem Softgrip™
• Sada včetně šroubu a matice

+!4;;?01"FGGGEL!

Zahnutý pilový list (CC33)
Výška: -

Délka:

-

Šířka:

Obj. č.
-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

1020193

Staré obj. č. 123336

EAN

Pouzdro pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Pouzdro s levou nebo pravou montáží
• Použití s víceúčelovým pásem WoodXpertTM
(položka č. 1003626)

+!4;;?01"FGGGJG!

Rovný pilový list (SC33)
Výška: -

Délka:

-

Šířka:

Obj. č.
-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

1020195

Staré obj. č. 123337

EAN

Náhradní pilový list pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Pro rychlejší prořezávání s menším počtem záběrů
• Rozteč zubů 4 mm

+!4;;?01"FGGGKD!

Náhradní pilový list pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Pro kácení stromů
• Rozteč zubů 4 mm
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Rovný pilový list (SF33)
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

Obj. č.
-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

1020197

Staré obj. č. 123338

EAN

NÁHRADNÍ DÍLY

+!4;;?01"FGGGLK!

Zahnutý pilový list (CC24)
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

Obj. č.
-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

1020194

Staré obj. č. 123246

EAN

Náhradní pilový list pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Ovocné stromy a stromy s uvolněnou kůrou
• Rozteč zubů 2,5 mm

+!4;;?01"FGFHJI!

Rovný pilový list (SC24)
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

Obj. č.
-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

1020196

Staré obj. č. 123247

EAN

Náhradní pilový list pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Základní řez
• Rozteč zubů 4 mm

+!4;;?01"FGFHKF!

Rovný pilový list (SF24)
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

Obj. č.
-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

1020198

Staré obj. č. 123248

EAN

Náhradní pilový list pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Základní řez
• Rozteč zubů 4 mm

+!4;;?01"FGFHLM!

Pilový list k rámové pile SW30
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Obj. č.
Hmotnost: -

Balení ks:

5

1001706

Staré obj. č. 124807

EAN

Náhradní pilový list pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Ovocné stromy a stromy s uvolněnou kůrou
• Rozteč zubů 2,5 mm

%!046561"EDDJKH!

Náhradní pilový list pro:
• 21’’ rámová pila SW30 (položka č. 1001621)

124

Pilový list k rámové pile SW31
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Obj. č.
Hmotnost: -

Balení ks:

5

1001707

Staré obj. č. 124817

EAN

NÁHRADNÍ DÍLY

%!046561"EDDJLE!

Čepel, šroubek, pružina pro nůžky PX92
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Obj. č.
Balení ks:

4

1026275

Staré obj. č. -

EAN

Náhradní pilový list pro:
• 24’’ rámová pila SW31 (položka č. 1000615)

+!4<>:02"DDLHME!

Čepel, šroubek, pružina pro nůžky PX93
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Obj. č.
Balení ks:

4

1026276

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, pružina a šroubek pro:
• zahradní nůžky dvoučepelové PGX (M) PX92
(položka č. 1023630)

+!4<>:02"DDLIDK!

Čepel, šroubek, pružina pro nůžky PX94
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Obj. č.
Balení ks:

4

1026277

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, pružina a šroubek pro:
• zahradní nůžky jednočepelové PGX (L) PX93
(položka č. 1023629)

+!4<>:02"DDLIEH!

Čepel, šroubky, pružina pro nůžky P90
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Obj. č.
Balení ks:

4

1026278

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, pružina a šroubek pro:
• zahradní nůžky dvoučepelové PGX (L) PX94
(položka č. 1023628)

+!4<>:02"DDLIFE!

Čepel, pružina a šroubek pro:
• zahradní nůžky profesionální P90 (položka č. 1001530)
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Čepel, šroubky, pružina pro nůžky P100
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Obj. č.
Balení ks:

4

1026279

Staré obj. č. -

EAN

NÁHRADNÍ DÍLY

+!4<>:02"DDLIGL!

Čepele, zámek a sada šroubků pro nůžky PB8 (M & L)
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

Obj. č.

1026280

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, pružina a šroubek pro:
• zahradní nůžky dvoučepelové Quantum™ P100 (položka č.
1001434)

+!4<>:02"DDLIHI!

Čepel PTFE PB8 (M & L)
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

Obj. č.
-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

1026281

Staré obj. č. -

EAN

Sada čepele, zámku a šroubu pro:
• zahradní nůžky PB8 (M) (položka č. 1020204)
• zahradní nůžky PB8 (L) (položka č. 1020203)

+!4<>:02"DDLIIF!

Sada rukojetí PB8 (M)
Výška:

-

Délka:

-

Obj. č.
Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

1026282

Staré obj. č. -

EAN

Sada čepele PTFE pro:
• zahradní nůžky PB8 (M) (položka č. 1020204)
• zahradní nůžky PB8 (L) (položka č. 1020203)

+!4<>:02"DDLIJM!

Sada rukojetí PB8 (L)
Výška:

-

Délka:

-

Obj. č.
Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

1026283

Staré obj. č. -

EAN

Sada rukojetí pro:
• zahradní nůžky PB8 (M) (položka č. 1020204)

+!4<>:02"DDLIKJ!

Sada rukojetí pro:
• zahradní nůžky PB8 (L) (položka č. 1020203)
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Čepel, šrouby pro nůžky L102, L72, L76
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Obj. č.
Balení ks:

4

Staré obj. č.

1026284
-

EAN

NÁHRADNÍ DÍLY

+!4<>:02"DDLILG!

Čepel, šrouby pro nůžky L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

Obj. č.
Staré obj. č.

1026285
-

EAN

Čepel, šrouby pro:
• nůžky na silné větve dvoučepelové Quantum™ (S) L102
(položka č. 1001436)
• nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ (S) L72
(položka č. 1001555)
• nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ (M) L76
(položka č. 1001553)

+!4<>:02"DDLIMD!

Čepel, spodní doraz, šroubky pro nůžky L109, LX99, L93, L99
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

Obj. č.
Staré obj. č.

1026286
-

EAN

Čepel, šrouby pro:
• nůžky na silné větve dvoučepelové Quantum™ (M) L104
(položka č. 1001438) a (L) L108 (položka č. 1001435),
• nůžky na silné větve dvoučepelové PGX (M) LX94 (položka
č. 1020187) a (L) LX98 (položka č. 1020188),
• nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ (L) L78
(položka č. 1000584),
• nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ Steel (M)
L94 (položka č. 1001549) a (L) L98 (položka č. 1001548)

+!4<>:02"DDLJDJ!

Čepel, šroubky pro nůžky L70, L74, L90, L92, LX92
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

Obj. č.
4

Staré obj. č.

1026288
-

EAN

Čepel, spodní doraz a šroub pro:
• nůžky na silné větve jednočepelové Quantum™ (L) L109
(položka č. 1001437)
• nůžky na silné větve jednočepelové PGX (L) LX99 (položka
č. 1020189)
• nůžky na silné větve jednočepelové ocelové PowerGear™
(M) L93 (položka č. 1001550)
• nůžky na silné větve jednočepelové ocelové PowerGear™ (L)
L99 (položka č. 1001547)

+!4<>:02"DDLJFD!

Čepel, spodní doraz, šroubky pro nůžky L71
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

Obj. č.
4

Staré obj. č.

1026290
-

EAN

Čepel, šroub pro:
• nůžky na silné větve PowerGear™ (S) L70 (p. č. 1002104)
• nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ (M) L74
(p. č. 1000582)
• nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ Steel (XS)
L90 (p. č. 1001552)
• nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ Steel (S)
L92 (p. č. 1001551)
• nůžky na silné větve dvoučepelové PGX (S) LX92
(p.č.1020186)

+!4<>:02"DDLJHH!

Čepele, spodní doraz a šroub pro:
• nůžky na silné větve jednočepelové PowerGear™ (S) L71
(položka č. 1001556)
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Čepele, spodní doraz, šroubky pro nůžky L77
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

Obj. č.
4

1026292

Staré obj. č. -

EAN

NÁHRADNÍ DÍLY

+!4<>:02"DDLJJL!

Čepel, pružina, spojka řetězu pro nůžky UP82, UPX82, UP84, UP86 a UPX86
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

Obj. č.

1026293

Staré obj. č. -

EAN

Čepele, spodní doraz a šroub pro:
• nůžky na silné větve jednočepelové PowerGear™ (L) L77
(položka č. 1000583)

+!4<>:02"DDLJKI!

Stříhací hlava pro nůžky UPX82, UPX86
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Obj. č.
Balení ks:

4

1026295

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, pružina a spojka řetězu pro:
• univerzální zahradní nůžky UP82 (položka č. 1001558)
• univerzální zahradní nůžky PGX UPX82 (položka č. 1023625)
• univerzální zahradní nůžky prodloužené UP84 (položka
č. 1001557)
• univerzální zahradní nůžky teleskopické UP86 (položka
č. 1000598)
• univerzální zahradní nůžky teleskopické PGX UPX86
(položka č. 1023624)

+!4<>:02"DDLJMM!

Náhradní páska a šňůrka pro nůžky UP84, UP86 a UPX86
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

4

Obj. č.

1027526

Staré obj. č. -

EAN

Náhradní stříhací hlava pro:
• zahradní nůžky univerzální PGX UPX82 (položka č. 1023625)
• zahradní nůžky teleskopické PGX UPX86 (položka
č. 1023624)

+!4;;?01"EIDGIJ!

Náhradní páska a šňůrka pro nůžky UP82 a UPX82
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

Obj. č.
4

1027525

Staré obj. č. -

EAN

Náhradní páska a šňůrka pro:
• univerzální zahradní nůžky prodloužené UP84 (položka
č. 1001557)
• univerzální zahradní nůžky teleskopické UP86 (položka
č. 1000598)
• univerzální zahradní nůžky teleskopické PGX UPX86
(položka č. 1023624)

+!4;;?01"EIDGHM!

Náhradní páska a šňůrka pro:
• univerzální teleskopické nůžky UP82 (položka č. 1001558)
• univerzální zahradní nůžky PGX UPX82 (položka č. 1023625)
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Sada držadel, šňůrky a pásky pro nůžky UPX86
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

Obj. č.
4

1026296

Staré obj. č. -

EAN

NÁHRADNÍ DÍLY

+!4<>:02"DDLKDI!

Sada držadel, šňůrky a pásky pro nůžky UPX82
Výška:

-

Délka:

-

Šířka:

-

Hmotnost: -

Balení ks:

Obj. č.
4

1026297

Staré obj. č. -

EAN

Sada držadel, šňůrky a pásky pro:
• zahradní nůžky teleskopické PGX UPX86 (položka
č. 1023624)

+!4<>:02"DDLKEF!

Čepel QuikDrill™ S
Výška:

-

Délka:

145 mm Šířka:

Obj. č.
100 mm

Hmotnost: 150 g

Balení ks:

2

1000637

Staré obj. č. 134717

EAN

Sada držadel, šňůrky a pásky pro:
• zahradní nůžky teleskopické PGX UPX82 (položka
č. 1023625)

*!9:?56B"GHKEKJ!

Čepel QuikDrill™ M
Výška:

-

Délka:

185 mm Šířka:

Obj. č.
120 mm

Hmotnost: 320 g

Balení ks:

2

1000639

Staré obj. č. 134727

EAN

Náhradní čepele pro:
• zahradní vrták QuikDrill™ S (položka č. 1000636), (pracovní
průměr 100 mm)

*!9:?56B"GHKFKI!

Čepel QuikDrill™ L
Výška:

-

Délka:

220 mm Šířka:

Obj. č.
150 mm

Hmotnost: 580 g

Balení ks:

2

1000641

Staré obj. č. 134737

EAN

Náhradní čepele pro:
• zahradní vrták QuikDrill™ M (položka č. 1000638), (pracovní
průměr 150 mm)

*!9:?56B"GHKGKH!

Náhradní čepele pro:
• zahradní vrták QuikDrill™ L (položka č. 1000640), (pracovní
průměr 200 mm)

129

Získaná ocenění
našich produktů

Seznam ocenění

Good Design Award je soutěž pořádaná pod

Red Dot Design Award je ocenění za produktový a ko-

záštitou


podporu

munikační design. Je udělováno designovým centrem

designu. Tato soutěž je od svého založení v roce

Japonského

institutu

pro

z německé spolkové země Severní Porýní-Vestfál-

1957 jediným komplexním hodnocením a projevem

sko, konkrétně ve městě Essen. Od roku 1955 mohou

uznání za design s využitím systému ‚G Mark‘

designéři a výrobci přihlašovat své produkti či jejich

(Good Design Product Selection System – systém

koncepty. Výsledky jsou z veřejňovány na každoroč-

výběru produktů Good Design). Uvedené hnutí po

ním ceremoniálu.

celých 60 let své existence usiluje o rozvoj průmyslu
a zvyšování kvality života v Japonsku prostřednictvím designu.

Ocenění iF Design je jedním z 
nejvýznamnějších

Red Dot Award představuje jedno z nejuznávanější

ocenění

Vyznamenává

ocenění ve světě designu. Výrobky, které tuto cenu

nejzdařilejší design ze všech disciplín: Design pro-

za

design

na

světě.

získají, se pyšní mimořádnou kvalitou designu, vy-

duktu, obalu, komunikace a služby / uživatelských

sokým stupněm inovativnosti, funkčnost a formální

zkušeností (UX), architekturu a vnitřní architekturu

kvality. Je pořádáno od roku 1955 společností

a profesionální koncepci.

Design Zentrum Nordrhein Westfalen.

Fennia Prize je druhá největší soutěž v designu ve

Ocenění German Design Award Special je uděleno

Finsku. Je pořádaná každý druhý rok. Ceny uděluje

výrobkům, které významným způsobem obohacují

Design Forum Finland, Fennia Group a Finský

mezinárodní designovou sféru. Uděluje jej German

patentový úřad.

Design Council.

Jak vybrat
vhodný nástroj?
MALÉ ZAHRADNICKÉ NŮŽKY

ZAHRADNÍ UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY
Univerzální zahradní nůžky vám pomohou při
stříhání v těžko přístupných místech.

Nůžky zahradní
SingleStep™,
dvoučepelové P26
1000567

Ø 16 mm

Nůžky zahradní
Fingerloop,
dvoučepelové P44
1001534

Ø 20 mm

Nůžky zahradní
PowerLever™
dvoučepelové P56
1026918

Ø 20 mm

Nůžky zahradní
převodové
PowerGear™ X
dvoučepelové PX92
1023630

Nůžky PowerGear™ X zahradní
univerzální teleskopické UPX86
1023624

Ø 32 mm

NŮŽKY NA SILNÉ VĚT VE
Jsou speciálně navržené pro střih silných větví.

Nůžky PowerGear™ X na silné větve (S)
1000581

Ø 35 mm

Nůžky PowerGear™ X na silné větve (M)
1020187

Ø 50 mm

Nůžky na silné větve PowerGear™, dvoučepelové (L) LX98
1020188

SEKERY A PILY
Pily jsou vhodné k řezání silných větví
(o minimálním průměru 5 cm).

Pilka zahradní Xtract™ (L) SW75
1000614

Ø 120 mm

Štípací sekera (XL) X25
1015643

Ø 220 mm

Pomocí seker lze sekat velmi silné větve
a štípat špalky.
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Fiskars je součástí vývoje zahradního nářadí už od roku 1649. Naše nůžky
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