
KATALOG 
ZAHRADA 
2011



NOvé výRObKy
INOvAce

eRGOPLus 
Vidle zahradní 133401

DRObNé NÁŘADÍ
Přesazovací lopatka 137210

NOVINKA
Na straNě 69

NOvÁ GeNeRAce seKeR 
X25 122480

ŘADA quIKfIT 
Hrábě na listí, široké - 135013
Násada Graphite - 136001

vŘeTeNOvÁ 
seKAČKA
Momentum™ 
113880

NŮŽKy ZAHRADNÍ
Nůžky zahradní SingleStepTM 111260

NOVINKA
Na straNě 43

NOVINKA
Na straNě 30

NOVINKA
Na straNě 
35 /  40

NOVINKA
Na straNě 49

NOVINKA
Na straNě 10



PŘÍběH O KvALITě OD R.1649

V roce 1649 získal Peter thorwöste povolení odlévat ocel a kovat 
výrobky v malé finské vesnici jménem Fiskars. Jeho továrna se 
brzy stala známou pro vysokou kvalitu odlévané oceli a výrobků z 
ní vyráběných. 

V roce 1967 zahájil Fiskars výrobu svých pověstných nůžek s 
oranžovými držadly, průkopnický a revoluční výrobní proces ergo-
nomických držadel a inovativních čepelí nabízející přesnost, kom-
fort a trvanlivost daleko překonávající nůžky do té doby vyráběné. 
V současné době jsou používány domácnostmi na celém světě. 
Oranžové nůžky jsou symbolem Fiskars a jeho přínosu k výjimeč-
né kvalitě a pokrokovému designu.

Dnes, jako jedna z nejstarších společností v západním světě, vy-
rostla firma Fiskars v mnohonárodnostní společenství přítomné ve 
více než 40 státech na čtyřech kontinentech. Kořeny společnosti 
i její duch jsou však stále ve vesnici Fiskars. Ve vzdálenosti 10 km 
odtud se vyrábí dnešní zahradní nářadí podle přísných dávných 
zásad na dodržování kvality.

 Zahradní nářadí Fiskars je ergonomické, lehké a přesto výkon-
né a je vyrobeno tak, aby snižovalo námahu a únavu při práci. V 
dnešním hektickém životním stylu přináší všem milovníkům zeleně 
nejlepší zážitky ze zahradničení: méně námahy znamená více 
potěšení z práce! 

Výsledkem je stabilní růst podílu na trhu a umístění Fiskars jako 
nejprodávanější značky v celém světě. Je na prvním místě v 
prodeji ručního zahradního nářadí v severní americe, austrálii a 
většině Evropy.
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NŮŽKy ZAHRADNÍ
INOvAce
eRGONOMIe
DesIGN

Čepel potažená 
PtFE

technologie PowersteptM 
umožňuje střihat větve v 1, 2 
nebo 3 krocích

Povrch softouch 
pro lepší držení



NŮŽKy ZAHRADNÍ
Nůžky Fiskars jsou ergonomicky navrženy k pohodlnému a snadnému  použití. Mnoho zahradníků a odborníků je 
uznává jako nejlepší ve své kategorii. Ergonomicky tvarovaná držadla jsou vyrobena z extra pevného polyamidu 
vyztuženého skelnými vlákny. Čepele z pečlivě zakalené nerez oceli jsou v nepracovní poloze bezpečně kryty 
díky snadno přístupnému zámku.
Řada obsahuje také univerzální nůžky s chráničem prstů, s bezpečným šedým protiskluzným povrchem, subtilní 
Power-Lever™ nůžky, vhodné zejména pro ženy a PowerGear™ nůžky s převodovým mechanismem, vloženým 
mezi otočné držadlo a čepel, které dovolují současné zapojení všech prstů. Zahradní nůžky singlesteptM jsou 
novým přírůstkem do rodiny kvalitních nůžek Fiskars.

NŮŽKY ZAHRADNÍ PowerStepTM

Název výrobku P83 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní PowerStep™ 111670 140 g 180 mm 24 mm 4

<  Nový mechanismus snižující pracovní 
zátěž

<  Patentovaná technologie Powerstep™ 
umožňuje stříhat větve v jednom, dvou 
nebo třech krocích, nůžky si samy zvolí 
nejvhodnější nastavení podle průměru 
stříhané větve

<  Horní čepel potažená kluznou vrstvou 
PtFE

<  Zámek
<  Pro leváky i praváky

24

*6411501116703*

PŘEVODOVÉ PowerGearTM

Název výrobku P94 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní převodové 
dvoučepelové 111540 272 g 207 mm 26 mm 4

<  rotační pohyb držadla umožňuje sou-
časné zapojení všech prstů

<  unikátní převodový mechanismus zajiš-
ťuje maximální střižnou sílu

<  nastavitelná vzdálenost držadel 
<  speciální čepele z CrMoV oceli potaže-

né vrstvou PtFE 
<  jednoduchý zámek

26

*6411501965417*

[ Nůžky zahradní ] 7
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Název výrobku P92 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní převodové dvoučepe-
lové, střední 111520 192 g 200 mm 20 mm 4

<  rotační pohyb držadla umožňuje sou-
časné zapojení všech prstů

<  unikátní převodový mechanismus zajiš-
ťuje maximální střižnou sílu

<  speciální čepele z CrMoV oceli potaže-
né vrstvou PtFE 

<  jednoduchý zámek
<  možnost výměny čepele bez použití 

nářadí

20

*6411501965202*

Název výrobku P91 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní převodové jednoče-
pelové, střední 111510 192 g 192 mm 20 mm 4

<  rotační pohyb držadla umožňuje sou-
časné zapojení všech prstů

<  unikátní převodový mechanismus zajiš-
ťuje maximální střižnou sílu

<  speciální čepele z CrMoV oceli potaže-
né vrstvou PtFE 

<  spodní doraz je z velmi pevného polya-
midu vyztuženého skelnými vlákny

<  jednoduchý zámek

20

*6411501965103*

NŮŽKY ZAHRADNÍ PROfI

Název výrobku P90 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní profesionální 111960 265 g 230 mm 26 mm 4

<  vynikající ergonomická držadla
<  tlumí rázy
<  snižují únavu svalů
<  speciálně zakalená horní čepel
<  výměnná horní čepel
<  zářez pro střihání drátů
<  regulovatelný přítlak čepelí se zámkem

*8008220029629*

[ Nůžky zahradní ] 8



NŮŽKY S PáKOVýM PŘEVODEM

Název výrobku P54 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní s pákovým převodem 
dvoučepelové 111340 132 g 173 mm 20 mm 4

<  na střihání čerstvého dřeva
<  stříhat lze těsně u kmene

*6411501963406*

NŮŽKY S cHRáNIČEM PRSTŮ

Název výrobku P44 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky dvoučepelové 111440 154 g 201 mm 20 mm 4

<  stříhat lze těsně u kmene
<  na střihání čerstvého dřeva

20 *6411501964403*

Název výrobku SP45 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

 Nůžky univerzální 111450 168 g 218 mm 4

<  silné čepele pro střihání tenkých ple-
chů, plastů, hadic, drátu a pod.

*6411501964502*

NŮŽKY ZAHRADNÍ SINGlESTEPTM

Název výrobku P25 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní SingleStepTM, jedno-
čepelové 111250 196 g 200 mm 22 mm 4 *6411501112507*

<  Vhodné ke střihu suchých a tvrdých 
větví 

<  Pohodlně vytvarovaná masivní držadla
<  Horní čepel je potažena kluznou vrst-

vou PtFE pro snížení tření
<  Pro praváky i leváky
<  Otvor pro zápěstní řemínek  

22

20

NOVINKA

[ Nůžky zahradní ] 9
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Název výrobku P26 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní SingleStepTM 111260 200 g 208 mm 22 mm 4

<  Vhodné ke střihu čerstvých větví 
<  Pohodlně vytvarovaná masivní držadla
<  Horní čepel je potažena kluznou vrst-

vou PtFE pro snížení tření
<  Pro praváky i leváky
<  Otvor pro zápěstní řemínek

22

*6411501112606*

Název výrobku SP27 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky univerzální SingleStepTM 111270 196 g 206 mm 4 *6411501112705*

NEW

<  Ke střihání různých materiálů na zahradě; 
tenké plechy, plasty, hadice atd.

<  Úzké ocelové čepele
<  Pohodlně vytvarovaná masivní držadla
<  Pro praváky i leváky
<  Otvor pro zápěstní řemínek
<  Nejsou určeny ke střihání stromků

NáHRADNÍ DÍlY

111137
Pružina k nůžkám  
111130, 111140 a 
111150

*6411501111371*
111526
Čepel a centrální 
šroub k nůžkám 
111520

*6411501115263*

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

*6411501114471*
111546
Čepel, centrální 
šroub a seřizovací 
šroub k nůžkám 
111540

*6411501115461*

111545
Pružina k nůžkám 
111540 *6411501115454*

111338
Čepel, pružina a 
tři čepy k nůžkám 
111330

*6411501113382*

111966
Pružina k nůžkám 
111960 *8008220019453*

111348
Čepel, pružina a 
tři čepy k nůžkám 
111340

*6411501113481*

111516
Čepel a centrální 
šroub k nůžkám 
111510

*6411501115164*
111967
Čepel k nůžkám 
111960 - starší 
provedení

*8008220019446*

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

[ Nůžky zahradní ] 10
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NŮŽKy
PŘesNý sTŘIH

Ergonomická držadla

Vroubkované čepele 
usnadňují střihání



NŮŽKy
Některé nůžky používané v domácnosti můžeme také upotřebit na zahradě. Poslouží nám dobře pro různé úpra-
vy rostlin. Malý, přesný střih rostlin dobře provedeme těmito nůžkami.

NŮŽKY NA  KVěTINY A bYlINY

Název výrobku: S94 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Univerzální nůžky, 24 cm 111050 142 g 248 mm 5

<  pro střihání květin a rostlin

 
*6411501110503*

Název výrobku: S90 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Univerzální nůžky, 21 cm 111040 83 g 212 mm 5

<  pro střihání květin a rostlin

 *6411501110404*

Název výrobku: S92 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Univerzální nůžky, 18 cm 111030 73 g 185 mm 5

<  pro střihání květin a rostlin
<  zoubkované čepele

 *6411501110305*

[ Nůžky ] 12
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Název výrobku: S90l Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky univerzální pro leváky, 21cm 111051 83 g 210 mm 5

<  pro střihání květin a rostlin
<  držadla i čepele jsou speciálně vytvoře-

ny pro leváky

 

*6411501110510*

Název výrobku: S92l Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky univerzální pro leváky, 18 cm 111075 75 g 180 mm 5

<   pro střihání rostlin a květin
<   zoubkované čepele

 
*6411501110756*

Název výrobku: S60 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Univerzální nůžky 111020 85 g 215 mm 5

<  protiskluzová měkká držadla
<  silné ostré čepele se zoubkováním, 

usnadňujícím střihání

 
*6411501110206*

Název výrobku: S28 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na květiny 111010 64 g 192 mm 5

<  zesílené čepele s vybroušenými zuby 
pro účinné střihání

<  vhodné na střihání rostlin a výhonů

 
*6411501932006*

Název výrobku: S23 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na byliny 111000 30 g 152 mm 5

<  malé šikovné nůžky na střihání květin a 
bylin

 *6411501931542*
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Název výrobku: S10 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na růže a květiny 111160 58 g 143 mm 5

<  na střihání květin, rostlin a výhonků
<  ustřihne a drží - zvláště vhodné pro 

střihání růží a rostlin s trny

 

*6411501961608*

NŮŽKY NA KVěTINY A DOMácÍ ROSTlINY

Název výrobku: S40 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na byliny, 11 cm 111001 18 g 110 mm 5

<  pro přesné střihání květin a bylin

 *6411501110015*

NŮŽKY NA bONSAjE

Název výrobku: S36 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na bonsaje 111080 70 g 180 mm 5

<  pro přesné střihání malých rostlin, na-
příklad výhonů bonsají a bylin, zahrad-
ních i domácích květin

 
*0046561196387*

Název výrobku: S34 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na bonsaje 111070 50 g 153 mm 5

<  pro přesné střihání malých rostlin, 
zejména bylin a výhonů bonsají

<  držadla s měkký povrchem softouch 
se dobře drží a nekloužou

 

*0078484110706*

[ Nůžky ] 14
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Název výrobku: S30 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na listy bonsají 111060 25 g 125 mm 5

<  ostré špičky pro přesné střihání bylin a 
výhonů bonsají 

 *6411501110602*

Podle Japonců je pěstování bonsají projev umění a tvořivosti. Je to stav aktivní meditace, 
který spojuje člověka a přírodu.  Následování orientální filozofie, vytváření a pečování o 
stromky osvobozuje duši i tělo člověka, přitahuje jej blíže k harmonii s přírodou.  sortiment 
Fiskars Bonsaj obsahuje dvoje nůžky na střihání větviček a jedny na střih listů. speciálně 
navržené čepele umožňují vysokou přesnost požadovanou bonsajovými nadšenci. Ergo-
nomická držadla zajišťují pohodlné držení.

NŮŽKY ZAHRADNÍ

Název výrobku: SP15 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky univerzální 111150 143 g 200 mm 10

<  na střihání různých materiálů na za-
hradě a v dílně jako jsou tenké plechy, 
plasty, hadice, drát a pod.

<  nejsou vhodné ke střihání větví *6411503961509*
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NŮŽKy NA sILNé 
věTve
uNIKÁTNÍ MecHANIsMus

PowersteptM technologie 
umožňuje stříhat větve v 
jednom nebo více krocích

střihání proti pevné-
mu dorazu je vhodné 
pro suché a tvrdé 
dřevo

Držadla s příjemným  
měkkým povrchem 
softouch se lépe drží



[ Nůžky na silné větve ] 17

NŮŽKy NA sILNé věTve
Dvouruční nůžky Fiskars jsou vhodné pro všechny druhy střihání v zahradě až do průměru větví 50 mm. Unikátní 
převod PowerGear™ zvyšuje střižný výkon a rovnoměrně rozděluje sílu, kterou působíme na držadla tak, aby 
byla přibližně stejná v celém průběhu střihu. Patentovaná technologie Powerstep™ umožňuje stříhat větve v 
jednom či více krocích. Usnadňuje práci mladým stejně jako seniorům tím, že eliminuje zátěž a únavu a zvyšuje 
tak pohodlí při práci. Nůžky jsou vyrobeny z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny, jsou lehké a velmi pevné. 
střižné čepele jsou z kvalitní CrMoV oceli, potažené PtFE pro snížení tření. Dvouruční nůžky Fiskars se dodávají 
ve třech typech: jednočepelové, dvoučepelové se spodní čepelí ve tvaru háku nebo ve tvaru běžných zahradních 
nůžek. Jednočepelové nůžky jsou určené pro střihání suchého a tvrdého dřeva. Dvoučepelové se spodní čepelí 
ve tvaru háku jsou pro střihání tlustých, syrových větví a poslední typ s nůžkovou čepelí je navržen pro přesný 
střih větví i špičkami čepelí. 

NŮŽKY NA SIlNÉ VěTVE PowerStep™

Název výrobku: l85 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky na silné větve PowerStep™ 112850 690 g 570 mm 40 mm 4

<  jednočepelové provedení určené ke 
stříhání suchého a tvrdého dřeva

<  patentovaná technologie Powerstep™ 
umožňuje stříhat větve v jednom či více 
krocích

*6411501128508*

1 1-2 1-2-3

NŮŽKY NA SIlNÉ VěTVE PowerGearTM

Název výrobku: l31 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky na silné větve převodové malé 112170 375 g 387 mm 35 mm 4

<  unikátní převod zvyšuje střižnou sílu 
2,3:1

<  neuvěřitelně lehké

35

*6411503961707*
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NŮŽKY NA SIlNÉ VěTVE PowerGearTM

Název výrobku: l70 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky na silné větve převodové,  
háková hlava (S) 112190 490 g 460 mm 38 mm 4

<  spodní čepel ve tvaru háku pro střihání 
tlustých, syrových větví

<  snadno uchopíte větev mezi čepele

38

*6411501121905*

Název výrobku: l72 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky na silné větve převodové,  nůž-
ková hlava (S) 112200 500 g 460 mm 28 mm 4

<  spodní čepel ve tvaru nůžek pro přesné 
střihání i špičkami čepelí

<  snadno uchopíte větev mezi čepele

28

*6411501122001*

Název výrobku: l73 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky na silné větve převodové jed-
nočepelové (M) 112280 550 g 545 mm 38 mm 4

<  pro střihání suchého a tvrdého dřeva

38 *6411501122803*

Název výrobku: l74 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky na silné větve převodové,  há-
ková hlava (M) 112290 550 g 545 mm 38 mm 4

<  spodní čepel ve tvaru háku pro střihání 
tlustých, syrových větví

<  snadno uchopíte větev mezi čepele

38

*6411501122902*

Název výrobku: l77 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky na silné větve převodové,  
jednočepelové (l) 112580 1046 g 686 mm 50 mm 4

<  pro střihání suchého a tvrdého dřeva
<  díky malé hmotnosti s nimi lze stříhat 

i velmi dlouhou dobu s minimální úna-
vou

<  držadla s měkkým povrchem pro poho-
dlné držení  

50

*6411501125804*

[ Nůžky na silné větve ] 18



Název výrobku: l78 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky na silné větve převodové,  há-
ková hlava (l) 112590 1060 g 692 mm 50 mm 4

<  spodní čepel ve tvaru háku pro střihání 
tlustých, syrových větví

<  snadno uchopíte větev mezi čepele
<  díky malé hmotnosti s nimi lze stříhat 

i velmi dlouhou dobu s minimální úna-
vou

<  držadla s měkkým povrchem pro poho-
dlné držení  

50

*6411501125903*

NáHRADNÍ DÍlY

112277
Čepel k nůžkám 
112190, 112290, 
112250 a 112270

*6411502962590*
112487
Čepel,  doraz a 
šroub k nůžkám  
112380 a 112480

*6411502963894*

112307
Čepel k nůžkám  
112200 a 112300 *6411501123077*

112587
Čepel a doraz k 
nůžkám  112580 *6411501125873*

112477
Čepel k nůžkám  
112590, 112370 a 
112470 *6411502964396*

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

*6411501124883*

112287
Čepel a doraz k 
nůžkám  112180 a 
112280 

*6411501122872*

tento speciální převodový mechanismus PowerGear™ optimalizuje velikost střižné síly při 
minimální námaze zejména: 
1. Na začátku střihu, kdy jsou ruce co nejvíce od sebe a držadla nůžek se obtížné stlačují. 
2. Uprostřed střihu, kdy čepel proniká do nejširší části větve a na držadla se musí působit 

největší silou.

•  V těchto mezních polohách vám převod nejvíce pomáhá tím, že snižuje sílu potřebnou 
na stlačení držadel.   

•  Mimo tyto dvě polohy je střih snazší, na držadla se působí menší silou a účinek převo-
dového mechanismu je nižší.

[ Nůžky na silné větve ] 19
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NŮŽKy uNIveRZÁLNÍ
vÍceÚČeLOvý NÁsTROJ

Ergonomicky navržená posuvná objímka 
softgrip™ s měkkým povrchem

Úhel střihací hla-
vy se dá nastavit 
v rozsahu 230° 
pro dosažení 
optimálního úhlu 
střihu

Dosah do výšky až 
3,5 metrů, ke stři-
hání vysokých větví, 
živých plotů a keřů: 
umožňují stříhat bez 
žebříku a v pohodl-
né poloze 



NŮŽKy uNIveRZÁLNÍ
Univerzální zahradní nůžky Fiskars jsou víceúčelový nástroj s vynikajícím dosahem do koruny stromů a hustého 
křoví. Můžete s nimi stříhat nad hlavou bez použití žebříku nebo na úrovni země bez ohýbání zad či práce v kle-
ku. Velkou střihací sílu vyvinete pouhým posunem oranžové rukojeti nebo zatáhnete za oranžovou kuličku, když 
stříháte v maximální výšce. Pokud potřebujete dosáhnout na ještě vyšší větve, zkuste teleskopickou verzi nůžek. 
Nastavitelná střihací hlava a perfektní střihací mechanismus přináší rychlé, snadné a bezpečné stříhání.

UNIVERZálNÍ ZAHRADNÍ NŮŽKY - DVOUČEPElOVÉ

Název výrobku: UP86 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní univerzální teleskopické 115560 1900 g 2416 mm 32 mm 2

6,5 m

<  dosah střihání do výšky až 6 m
<  spolehlivý mechanismus pro zajištění 

nastavené délky násady
<  délka násady je nastavitelná v rozsahu 

2300 až 4100 mm

32

*6411502965638*

Název výrobku : UP84 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní univerzální prodloužené 115390 1200 g 2322 mm 32 mm 2

4 m

<  dosah střihání přes 4 m
<  k nůžkám se může připojit jeden pro-

dlužovací nástavec 110460
<  nastavitelná střihací hlava

32

*6411502963901*

Název výrobku : UP82 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní univerzální 115360 870 g 1580 mm 32 mm 4

3,5 m

<  dvoudílná násada, tažná objímka s 
neklouzavým povrchem  

<  zarážka spolehlivě zastaví posuvnou 
tažnou objímku, když je náhle uvolněna 
a sklouzne zpět. 

<  dosah střihání do výšky až 3,5 m
<  k nůžkám se může připojit prodlužova-

cí nástavec 110460

32

*6411502963635*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nástavec prodlužovací 110460 530 g 1453 mm 4

<  snadno se připojí k univerzálním 
zahradním nůžkám 115360, 115390 a 
115400 bez použití nářadí

<  prodlužuje dosah střihání až do výšky 5 m *6411502964631*
[ Nůžky univerzální ] 21
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Pilka prořezávací na větve 110950 203 g 455 mm 100 mm 4

<  snadno se připojí k univerzálním 
zahradním nůžkám 115360, 115390 a 
115400 bez použití nářadí

<  nastavitelný úhel řezu, účinný tvar zubů 
na řezání dřeva

*6411501096951*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Česáček na ovoce 110970 219 g 290 mm 155 mm 4

<  je zvláštním příslušenstvím pro univer-
zální zahradní nůžky, 

 prodlužovací nástavec a teleskopické 
zahradní nůžky

<  pohodlné a rychlé nasazení na univerzální 
zahradní nůžky bez použití nářadí

<  sáček je z pevné bavlny a rám z polyamidu
<  průměr 15,5 cm

*6411501969705*

NŮŽKY ZAHRADNÍ UNIVERZálNÍ NA ŽIVÉ PlOTY

Název výrobku: UP83 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní univerzální na živé ploty 115400 1020 g 1664 mm 4

3,5 m

<  dosah střihání do 3,5 m
<  k nůžkám se může připojit prodlužova-

cí nástavec 110460
<  nastavitelná střihací hlava
<  dlouhé čepele

*6411501154002*

NáHRADNÍ DÍlY

115364
Objímka sof-
touch™ a oranžové 
zakončení násady s 
kuličkou  k nůžkám 
115360 a 115400

*6411501153647*
115366
1 vnitřní pásek a 
šňůrka k 115360 a 
115400

*6411501153661*

115565
Objímka a oranžo-
vá koncová kulička 
k nůžkám 115560 

*6411501155658*
115568
Vnitřní i vnější 
pásek a šňůrka k 
nůžkám 115560

*6411501155689*

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

*6411502963696*

[ Nůžky univerzální ] 22



[ Universal Cutters ] P.23

c
u

TTIN
G

 TO
O

LsNŮŽKy  NA TRÁvu
eRGONOMIcKý DesIGN 
MALÁ HMOTNOsT

Lehký FiberComptM

servo-system™ zajišťuje, že 
čepele nikdy “nežvýknou”  



NŮŽKy NA TRÁvu
Nůžky na trávu Fiskars se vyznačují geniálním servo-system™ mechanismem, který zajišťuje, že nikdy “nežvýk-
nou”  a garantuje nepřetržitou účinnou práci.  Příjemný lehký design  je pohodlný a přátelský. střihací hlava se 
dá nastavit v rozsahu 360° a dovoluje stříhat i svahy s nepříjemným sklonem. Čepele jsou z pečlivě zakalené 
švédské chromové oceli. Držadla jsou z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny. Nůžky  113680 a 113690 jsou 
vybaveny  zámkem ovládaným placem pravé ruky.   

NŮŽKY NA TRáVU

Název výrobku: GS46 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na trávu Servo, dlouhé 113690 654 g 1120 mm 4

<  úhel střihu nastavitelný v rozsahu  360°
<  zámek čepelí ovládaný palcem
<  pohodlné při použití

 360°

*6411501966902*

Název výrobku: GS42 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na trávu Servo 113680 263 g 322 mm 4

<  natočení čepelí je nastavitelné v rozsa-
hu 360°

<  mechanismus pro zajištění nůžek v 
uzavřené poloze se ovládá placem ruky 

<  dobře se s nimi pracuje

 360°

*6411501966803*

Název výrobku: GS53 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na trávu a na živý plot pákové 113710 1376 g 899 mm 4

<  střihají větve až do průměru 10mm 
<  pokrokově řešené nůžky s malou hmot-

ností
<  na střihání trávy, živých plotů a křovin
<  unikátní pákový převod optimalizuje 

střižnou sílu
<  sklon natočení střihací hlavy lze nasta-

vit v rozmezí 270° 
<  dosah střihání je až 2,5 m

*6411502967106*

Dlouhé nůžky na trávu  dovolují stříhat ve stoje. to snižuje únavu svalů. 

[ Nůžky na trávu ] 24



[ Grass Shears ] P.25

NŮŽKy NA ŽIvý PLOT
eLeGANTNÍ DesIGN

Lehká  FiberComp™ držadla 
a převodový mechanismus

Horní čepel potažená 
PtFE pro snížení tření

PowerGear™ plní dva úkoly:
přenos síly a přítlak čepelí



NŮŽKy NA ŽIvý PLOT
Nůžky na živé ploty jsou vybaveny progresivním ozubeným nebo pákovým převodovým mechanismem,   který 
výrazně zvyšuje střižnou sílu (2,5 x až 3,5 x podle konstrukce).  Při otevřených nůžkách je převod 1:1, protože v 
této poloze nemusíme působit téměř žádnou silou. Při střihu se postupně převodový poměr zvětšuje a maximální 
je při dostřihu. Díky tomu stříháme živé ploty snadno a bez rázů. 

NŮŽKY NA ŽIVý PlOT

Název výrobku: HS92 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na živý plot s oboustranným 
převodem 114770 730 g 588 mm 4

<  čepele jsou z nerezavějící švédské 
oceli. Vrchní čepel je potažená vrstvou 
PtFE pro snížení tření

<  speciální oboustranný převodový 
mechanismus zvyšuje střižnou sílu při 
dostřihu až 3,5 krát

<  pružné dorazy chrání svaly na rukou

*6411501967701*

Název výrobku: HS72 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na živý plot se zubovým pře-
vodem 114790 630 g 570 mm 4

<  speciální zubový převodový mechanis-
mus postupně zvyšuje střižnou sílu při 
dostřihu až 3 krát

<  nůžky jsou velmi lehké *6411501147905*

Název výrobku: HS52 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na živý plot s pákovým převodem 114750 630 g 544 mm 4

<  unikátní pákový systém zvyšuje střiž-
nou sílu až 2,5 krát

<  velmi lehké a kompaktní nůžky s dob-
rým dosahem *6411501967503*

DOPORUČENÍ: Pokud si kupujete nůžky na živý plot, tak nejjednodušším a nejrychlej-
ším způsobem jak si vybrat ty nejvhodnější je použít „tužkový test“.  Porovnejte účinnost 
různých nůžek na živé ploty tím, že zkusíte přestřihnout tužku špičkami čepelí. Výsledkem 
bude, že ne všechny nůžky tímto testem projdou. Progresivní převod nůžek na živé ploty 
Fiskars výrazně zvyšuje střižnou sílu na čepelích a tím snižuje námahu při práci na zahradě.

[ Nůžky na živy plot ] 26



[ Hedge Shears ] P.27

vyTRHÁvAČe PLeveLe
JeDNODuŠe, RycHLe, eKOLOGIcKy

Dlouhé čelisti z nerez oceli

Délku lze nastavit



vyTRHÁvAČe PLeveLe
Vytrhávač plevele je důmyslný vynález. Je lehký a snadno se s ním pracuje. Je určen k ničení bodláků i pampe-
lišek bez použití chemie.
Jeho čelisti z nerezové oceli uchopí kořeny ve větší hloubce. Plevel nemusíme vykopávat, ani se k němu shýbat. 
Nový teleskopický přírůstek do kategorie vytrhávačů plevele je délkově nastavitelný podle výšky uživatele, takže 
jeden nástroj mohou používat všichni členové rodiny bez rozdílu výšky. 
  

VYTRHáVAČE PlEVElE

Název výrobku: W82 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vytrhávač plevele, teleskopický 139920 1700 g 990 mm 4

<  čelisti z nerezové oceli s hlubokým do-
sahem uchopí kořen  z více směrů

<  páka se opírá o zem
<  uvolňovací mechanismus pomáhá 

vyhodit vytržený plevel
<  odstraňuje plevel bez použití toxických 

postřiků
<  pohodlný postoj při práci, není potřeba 

žádné rytí
<  nastavitelná délka 

*6411501399205*

Název výrobku: W52 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vytrhávač plevele 139910 917 g 998 mm 4

<  dlouhé  čelisti z  nerezové oceli uchopí 
kořeny ze čtyř stran

<  díky působení páky je práce velmi 
snadná

<  stahovací systém uvolňuje plevel po 
vytržení

<  odstraňuje plevel bez použití chemie
<  práce ve vzpřímené poloze bez nutnos-

ti vykopávání plevelů 

*6411501969101*

Vytrhávače plevele lze snadno po práci omýt proudem vody. 

víceúčelový 
139910

[ Vytrhávače plevele ] 28



[ Weed Pullers ] P.29

vŘeTeNOvÁ seKAČKA
POKROKOvý DesIGN
NeuvěŘITeLNý výKON

Vřetenová sekač-
ka MomentumtM se 
lehce tlačí,  má velký 
rozsah a výborně 
seká



vŘeTeNOvÁ seKAČKA 
MOMeNTuM(™) 
Vřetenové sekačky jsou dobrou volbou. Jsou dobré pro váš trávník, pro vaše zdraví, dobré pro životní prostředí 
a dobré pro vaši kapsu. Nová sekačka Fiskars MomentumtM je v současné době nejpokrokovější vřetenovou 
sekačkou na světě. Přináší řešení problémů, které jsou vlastní tradičním vřetenovým sekačkám. sekačka Fiskars 
MomentumtM kombinuje patentovanou technologii s perfektní ergonomií. V porovnání s tradičními vřetenovými 
sekačkami je snadnější ji tlačit, má větší žací výkon, nože zůstávají dlouho ostré a má větší rozsah nastavení 
výšky trávníku. Je skutečností, že  MomentumtM vyhrává v každé z těchto oblastí.

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

VŘETENOVá SEKAČKA  MomentumTM 113880 23,5 kg 1220 mm 1

NEW

<  Vynikající systém staysharptM střihá 
trávu, aniž by se nože dotýkaly. tím se 
redukuje tlačná síla až o 30% a nože 
zůstávají dlouho ostré.  

<  Patentovaná technologie Inertia DrivetM 
dodává dvojitý žací výkon k  přeseknutí 
větviček, plevelu a míst, kde by jiné 
sekačky trávu pouze “žvýkaly”

<  Patentovaný design VersaCuttM je nej-
lepší ve své třídě s možností nastavení 
výšky sekání mezi 2,5 cm - 10 cm a 
umožňující sekat nejblíže k Obrubníku

<  Jednoduše nastavitelná výška držadla 
s měkkým povrchem pro pohodlné 
držení. Možnost  odklonit držadlo pro 
snadné skladování

*6411501138804*

[ Vřetenová sekačka ] 30
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[ Nursery Tools ] P.31
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Unikátní výměnný systém nářadí

quikfit(™)

JeDNODucHOsT sPOJeNÍ



QuikFit(Tm)

Fiskars je známý jako výrobce elegantního a funkčního zahradního nářadí, které je lehké, pevné a zvyšuje pro-
duktivitu práce na zahradě. to umožňuje využívat naplno svou tvořivost.   Nová řada Fiskars QuikFittM nabízí 
široký sortiment nástavců, pro všechny možné práce na zahradě.

TIP:  Zámek systému fiskars QuikfitTM - vítěz ceny red Dot award: Product Design 2010.
Mechanismus zámku QuikfitTM  umožňuje rychle a pevně připojit příslušný pracovní násta-
vec jako jsou hrábě, kultivátory, motyčky, pily, atd. na násadu a jednoduše je opět sundat.

NáSTAVcE - KUlTIVáTORY A MOTYČKY

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Kultivátor se 3 hroty 136511 417 g 305 mm 125 mm 6

<  Ke kultivaci a provzdušnění půdy. 
Vhodné pro přípravu záhonů

<  Hroty z kalené oceli

*5905568540423*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Kultivátor se 3 hroty a motyčkou 136512 507 g 305 mm 125 mm 6

<  Dvojitý nástroj ke kultivaci a provzduš-
nění půdy. Vhodné pro přípravu záhonů

<  Hroty a motyčka z kalené oceli 

*5905568540416*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Škrabka na plevel 139970 358 g 250 mm 155 mm 6

<  K odstranění plevelů; narušení povrchu 
půdy pohybem tam a zpět

<  Pracovní část z karbonové oceli

*5905568540409*
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Provzdušňovač trávníku 136524 512 g 305 mm 205 mm 2

<  K provzdušňování menších trávníků s 
horším přístupem. Umožňuje lepší pří-
vod živin, vody a vzduchu ke kořenům 
trávy

<  Pracovní část z kalené oceli *6411501365248*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Motyčka 136503 254 g 250 mm 185 mm 6

<  Účinný nástroj k odstranění plevelu mezi 
řádky

<  Pracovní část z nerez oceli

*5905568540379*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Motyčka se 3 okraji 136513 241 g 315 mm 130 mm 6

<  Pro práci v úzkých místech
<  Naostření ze tří stran dovoluje použití v 

různých úhlech
<  Pracovní část z kalené oceli

*5905568540430*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Holandská motyčka 136502 241 g 295 mm 125 mm 6

<  Ostrá hrana na odstranění plevelů, tva-
rování řádků před setím, nebo k odstra-
ňování mechu

<  Kalená pracovní část z bórové oceli 

*5905568540362*
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Kultivátor 136517 320 g 280 mm 85 mm 6 *5905568365170*
<  Ke kultivaci a provzdušnění záhonů
<  Karbonová ocel 

NáSTAVcE - HRábě

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě (14 hrotů) 135511 428 g 205 mm 360 mm 6

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

*5905568540300*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě (16 hrotů) 135512 493 g 205 mm 400 mm 6

<  Na hrabání a vyrovnávání větších záho-
nů 

<  16 hrotů z kalené karbonové oceli 

*5905568540317*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě na listí - úzké 135551 170 g 310 mm 220 mm 6 *6411501355515*
<  Praktické úzké hrábě k hrabání mezi 

úzkými záhony
<  Vyžadují menší sílu
<  11 pružných prstů z vysoce kvalitního 

plastu PBt, které vydrží ohýbáníNEW

NEW
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě na listí 135201 445 g 470 mm 430 mm 6

<  K vyhrabání mechu a trávy z trávníku po 
sekání

<  20 pružných prstů

*6411501352019*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě na listí, široké 135013 290 g 320 mm 520 mm 6

<  Široké hrábě na účinné hrabání spadlé-
ho listí a posekané trávy

<  snadná a pohodlná práce 
<  25 pružných prstů z vysoce kvalitního 

plastu PBt, které vydrží ohýbání
*6411501350138*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Provzdušňovací hrábě 135513 961 g 270 mm 365 mm 2

<  K odstranění mechu a uschlé trávy z 
trávníku

<  Kalená karbonová ocel

*5905568540324*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě široké 135514 1017 g 175 mm 570 mm 2

<  Široké hrábě k hrabání větších ploch
<  Kalená karbonová ocel

*5905568540331*
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě úzké 135501 233 g 225 mm 245 mm 6

<  Unikátní tvar dovoluje hrabat mezi 
rostlinami a keři bez jejich poškození. 
Ideální na malé záhony

< 10 zubů z kalené bórové oceli

*5905568540355*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě univerzální 135051 260 g 152 mm 410 mm 6

<  Na hrabání trávy, plevele, mechu a na 
zpracování půdy. Vhodné k přípravě 
záhonůpro setí

<  12 zubů z pevného plastu FiberComptM

*6411501350510*

NáSTAVcE - ZAROVNáVAČE A NŮŽ NA SPáRY

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůž na spáry 136521 136 g 250 mm 70 mm 6

<  Ideální nástroj na čištění spár mezi dlaž-
dicemi od mechu a plevelu

<  Čepel z kalené bórové oceli

*5905568540393*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rotační zarovnávač trávníků 136523 488 g 350 mm 160 mm 2

<  Čepele perfektně odkrojí přerostlé okraje 
trávníků

<  Dvojité plastové kolečko pro pohon a 
vedení

*6411501365231*

[ QuikFit™ ] 36



[ QuikFit™ ] 37

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůž na okraje trávníků 136526 398 g 260 mm 195 mm 6

<  K odkrojení přerostlého okraje trávníku, 
do tvrdé půdy se zarazí stoupnutím na 
horní část

<  Čepel z bórové oceli s plochým horním 
okrajem

*5905568540454*

NáSTAVcE - KOŠTě

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Koště zahradní 135531 640 g 350 mm 470 mm 2

<  Koště zahradní k čištění větších teras a 
dvorů

<  Široké koště s tuhými vlákny. tělo z PP 
plastu

*5905568540447*

NáSTAVcE - DRObNÉ NáŘADÍ

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vypichovák plevele 137522 225 g 328 mm 35 mm 6 *5905568375223*

 

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

<  Bórová ocel

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vidle malé ploché 137552 215 g 273 mm 77 mm 6 *5905568375520*
<  K přesazování, kultivaci a odstraňování 

plevelů
<  Bórová ocel

NEW

NEW
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vidle malé 137542 260 g 295 mm 78 mm 6 *5905568375421*
<  K přesazování, kultivaci a odstraňování 

plevelů
<  Karbonová ocel

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopatka 137512 260 g 318 mm 73 mm 6 *5905568375124*
<  K sázení a přesazování
<  Bórová ocel

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Kultivátor malý, zahnutý 136515 235 g 305 mm 90 mm 6 *5905568365156*
<  K šetrnému kypření půdy kolem rostlin 

pro snazší hnojení
<  Karbonová ocel

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Kultivátor malý 136516 240 g 273 mm 56 mm 6 *5905568365163*
<  K šetrnému kypření půdy kolem rostlin 

pro snazší hnojení
<  Karbonová ocel

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Škrabka na čištění spár - dvoustranná 137562 220 g 187 mm 53 mm 6 *5905568375629*
<  Víceúčelové použití k čištění dlaždic od 

mechu a plevelů
<  Ke kultivaci záhonů
<  Čepele z bórové oceli

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Motyčka dvoustranná 137572 205 g 187 mm 53 mm 6 *5905568375728*
<  K okopávání rostlin, k provzdušňování 

půdy a odstraněné plevelů
<  Čepele z bórové oceli

NáSTAVcE - PIlY

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Pila prořezávací zahnutá 136527 330 g 550 mm 6 *5905568365279*
<  Pila pro řez tahem 
<  K řezání vysokých větví po nasazení na 

teleskopickou násadu 136032
<  Doraz na začátku a na konci pily usnad-

ňuje práci; pila nevyjede z řezu
<  Objímka a zámek jsou z FiberComptM; 

kalený pilový list

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Pila prořezávací přímá 136528 295 g 485 mm 6 *5905568365286*
<   Pro různé práce na zahradě
<   speciálně navržena pro použití s nása-

dou 30 cm 136012
<   Objímka a zámek jsou z FiberComptM; 

kalený pilový list

NáSTAVcE - NáŘADÍ NA SNÍH

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Shrnovač na sníh 143210 470 g 320 mm 360 mm 2 *6411501432100*
<  Ideální pro shrnování sněhu z teras a 

menších dvorků
<  Pracovní část z PP plastu s hliníkovou 

lištou 

NEW

NEW

NEW

NEW
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NáSADY

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Násada teleskopická Graphite 136032 1670 g 2300 mm 4 *5905568360328*
<  speciálně navržená pro dosažení do 

výšek až 6 m
<  rychlá výměna nástavců 
<  Dvojitý zámek pro bezpečné použití
<  Lehká - materiál hliník, povrch tmavoše-

dý
<  Vysouvá se až do maximální délky 4 m

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Násada Terracota 136002 475 g 1560 mm 6 *5905568540478*
<  Násada z tvrzeného hliníku s měkkým 

plastovým potahem v místě uchopení
<  Kapkovitý tvar násady a patentovaný 

mechanismus na rychlé připojení ná-
stavců

<  Závěsná smyčka ke snadnému sklado-
vání

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Násada Graphite 136001 475 g 1560 mm 6 *5905568540461*
<  Násada z tvrzeného hliníku s měkkým 

plastovým potahem v místě uchopení
<  Kapkovitý tvar násady a patentovaný 

mechanismus na rychlé připojení ná-
stavců

<  Závěsná smyčka ke snadnému sklado-
vání

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Násada střední 136022 290 g 845 mm 6 *5905568360229*
<  Násada z tvrzeného hliníku s měkkým 

plastovým zakončením
<  Kapkovitý tvar násady a patentova-

ný mechanismus na rychlé připojení 
nástavců

<  Závěsná smyčka ke snadnému skla-
dování

NEW
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Násada krátká 136012 165 g 305 mm 6 *5905568360120*
<  Násada z tvrzeného hliníku potažená 

příjemným měkkým plastem
<  Patentovaný mechanismus na rychlé 

připojení nástavců
<  speciálně navržená pro připojení drob-

ného nářadí
<  Závěsná smyčka ke snadnému sklado-

vání

ADAPTÉR

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Univerzální adaptér 130000 71 g 171 mm 6

<  Univerzální adaptér pro připojení nástav-
ců od jiných výrobců

<  Lehký pevný plast FiberComptM

*6411501300003*
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DRObNé NÁŘADÍ
LeHKé 
eRGONOMIcKý DesIGN

Zaoblené okraje zabraňují vět-
šímu poškození kořenů

Lehké, ergonomický design

speciální trvanlivý materiál FiberComptM



DRObNé NÁŘADÍ
Drobné nářadí Premium je  z lehkého a pevného materiálu FiberComptM s pracovní částí z nerez oceli. to zajiš-
ťuje perfektní funkčnost umocněnou pohodlným držením díky měkkému plastu softGriptM na držadle. snášejí 
teploty od -40°C do +150°C a jsou 100% recyklovatelné

DRObNÉ NáŘADÍ PREMIUM

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopatka 137200 143 g 278 mm 4 *6411501372000*

NEW

<  K sázení a přesazování i v tvrdé půdě
<  Masivní pracovní část z nerez oceli
<  Otvor pro zavěšení

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Přesazovací lopatka 137210 109 g 280 mm 4 *6411501372109*

NEW

<  K přesazování a pletí  i v tvrdé půdě
<  Praktické v užších místech
<  Masivní pracovní část z nerez oceli
<  Otvor pro zavěšení

 

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Kultivátor 137220 154 g 256 mm 4 *6411501372208*

NEW

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

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vidle malé 137230 124 g 242 mm 4 *6411501372307*

NEW

<  K pletí
<  Masivní pracovní hroty z nerez oceli
<  Otvor pro zavěšení
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DRObNÉ NáŘADÍ

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopatka 137000 96 g 291 mm 4

<  trvanlivá, neohne se
<  může se ostřit
<  otvor pro zavěšení
 *6411503460101*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopatka přesazovací 137010 82 g 291 mm 4

<  trvanlivá, neohne se
<  může se ostřit
<  otvor pro zavěšení

*6411503460200*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Kultivátor 137020 89 g 276 mm 4

<  trvanlivý, neohne se
<  může se ostřit
<  otvor pro zavěšení

*6411503460309*

 
Název výrobku Číslo 

výrobku Hmotnost Délka Obchodní 
balení EAN

Vidle na kompost 137030 89 g 263 mm 4

<  trvanlivé, neohnou se
<  můžou se ostřit
<  otvor pro zavěšení

*6411503460409*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Motyčka 137040 168 g 322 mm 4

<  trvanlivá, neohne se
<  může se ostřit
<  otvor pro zavěšení

*6411503460508*
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[ Hoofdstuk - onderdeel ] P.45[ Saws & Knives ] P.45
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HRÁbě
LeHKÁ HLINÍKOvÁ NÁsADA A 
5 výMěNNýcH NÁsTAvcŮ

Kluzná křidélka se snadno 
nasazují a snímají

Lehký a trvanlivý materiál  FiberComptM

Křidélka zabraňují, aby se 
hroty zachytávaly v trávníku



HRÁbě
Důmyslný systém Fiskars dovoluje snadno nasadit na lehkou hliníkovou násadu jeden ze čtyř různých výměn-
ných nástavců díky jednoduchému zámku. Jedinečný tvar velkých hrábí na listí má prsty vytvarovány  tak, aby 
se nezanášely trávou a větvičkami. tento systém s vyměnitelnými nástavci se snadno přepravuje a skladuje. 
Špičkové materiály jsou zárukou dlouhé trvanlivosti.

HRábě IN-lOcK

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě univerzální (s kluznými křidélky) 135050 270 g 175 mm 410 mm 10

<  12 zubů, dvě kluzná křidélka
<  na hrabání trávníku a přípravu záhonů
<  kluzná křidélka se snadno nasazují a 

snímají  
<  Náhradní křidélka jsou k dispozici *6411501478214*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě na listí velké 135010 230 g 228 mm 511 mm 15

<  široké hrábě pro hrabání velkých ploch
<  vylepšený tvar brání zachytávání větví 

a listí mezi zuby

*6411501477215*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě na listí 135020 196 g 212 mm 415 mm 10

<  25 dlouhých pružných a hustých zubů  
<  k účinnému hrabání trávníků

*6411501477116*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě na listí, úzké 135030 46 g 180 mm 117 mm 15

        

<  7 dlouhých pružných zubů 
<  na hrabání těžko přístupných míst mezi 

květinami a keři

*6411503476614*
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Hrábě univerzální 135060 250 g 175 mm 410 mm 10

<  12 zubů na hrabání vysoké trávy a 
zpracování půdy

<  Hrábě jsou zkonstruovány tak, aby 
se s nimi dobře pracovalo, hroty se 
nezachytávaly na hrabaném povrchu a 
nedržela se mezi nimi tráva

*6411501350602*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Násada 135000 350 g 1600 mm 10

<  násada s otvorem pro pohodlné zavě-
šení na stěnu

<  Je určená pro hrábě č 135010, 135020, 
135030, 135050 a 135060 *6411503444415*
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26°
Pracovní část svírá s násadou úhel 26°, 
tím se minimalizuje námaha při práci

Násada je ergonomicky vytvarována z 
trvanlivé tenkostěnné ocelové trubky

Barevná úprava terracota a oranžové 
gelové držadlo dávají výrobkům hezký 
vzhled i maximální pohodlí při práci

ergoPlus(TM) 
NeuvěŘITeLNý KOMfORT



ErgoPlus(Tm)

Řada Fiskars ErgoPlustM je navržena tak, aby byla práce na zahradě co nejpohodlnější.   Výrobky této řady jsou 
propracovány do posledního detailu počínaje nádhernou módní barvou terracota, přes ergonomický tvar až po 
speciální gelové držadlo.  Pečlivé vytvarování pracovní části  i násady výrazně snižuje námahu. Pracovní část je 
z kalené bórové oceli a je pevně přivařena k  duté ocelové násadě. Gelové zakončení držadla absorbuje otřesy. 
Držadlo svírá s násadou úhel 17° aby se dosáhlo co nejpřirozenějšího držení a aby bylo možné ležící rýč snadno 
uchopit.

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rýč zahradní rovný 131401 2000 g 1250 mm 4

NEW <  rovné zakončení pracovní části umož-
ňuje zarovnávat trávník, přenášet a 
mísit zeminu

<  Úhel čepele 26° *5905568540546*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rýč zahradní špičatý 131411 1870 g 1250 mm 4

NEW <  Špičaté zakončení pracovní části snad-
něji proniká do tvrdší půdy

<  K dobývání stromků a keřů 
<  Úhel čepele 26° *5905568540553*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopata 132401 2200 g 1315 mm 2 *5905568540577*
NEW <  Velký objem na přenášení země a jiné-

ho sypkého materiálu
<  Úhel pracovní části k násadě 40° 

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vidle zahradní 133401 2160 g 1215 mm 4 *5905568540560*
NEW

<  Na rytí záhonů a přenášení rostlin a 
dalšího materiálu
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TeLesKOPIcKé 
RýČe A vIDLe
PRO OPTIMÁLNÍ DRŽeNÍ TěLA

Délka násady se dá upravit 
podle výšky postavy

Pracovní část je z trvanlivé 
bórové oceli



TeLesKOPIcKé RýČe A vIDLe
Celá rodina může používat stejné nářadí, pokud bude mít nové  teleskopické rýče a vidle Fiskars!  Délku lze jed-
noduše měnit podle požadavku uživatele. Pak může každý pracovat v co nejvhodnější poloze. Nové rýče a vidle 
jsou velmi lehké, vhodné i pro osoby s menší silou. Čepele jsou z kvalitní kalené oceli. Pohodlný tvar a velikost 
držadla usnadňuje práci.  Nová kouřově šedá barva čepele a násady.

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rýč zahradní teleskopický, špičatý 131300 1900 g 1050-1250 mm 4

<  naostřený pro snadné rytí a sekání 
kořenů

<  prohnutí násady 13°

*6411503252553*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rýč zahradní teleskopický, rovný 131310 1950 g 1054-1253 mm 4

<  naostřený pro snadné rytí  a zarovná-
vání trávníků

<  prohnutí násady 13°

*6411503250559*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vidle rycí, teleskopické 133320 1800 g 1058-1256 mm 4

<  4 hroty
<  ostré a pevné pro snadné zpracování 

tvrdé a kamenité půdy
<  prohnutí násady 13° *6411503352550*

Délku násady nastavíte přesně podle potřeby různě vysokých osob tak, 
aby měly správný postoj při práci. Jeden nástroj může používat celá ro-
dina zahrádkářů – menší  i dlouháni. 
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LeHKé ZAHRADNÍ 
NÁŘADÍ
eRGONOMIcKé NÁsADy
LeHKý DesIGN

Kapkovitě tvarovaná násada 
pro optimální držení 

Otočné spojení koštěte s 
násadou v rozsahu 360°



LeHKé ZAHRADNÍ NÁŘADÍ
Řada lehkého nářadí Fiskars obsahuje nástroje, které snižují námahu zad a zjednodušují práci na zahradě. Nářa-
dí z této řady má odlehčené hliníkové násady potažené plastem a ergonomická držadla nebo kapkovitě tvarova-
né rukojeti pro optimální držení. Čepele, hroty a pracovní části hrábí jsou vyrobeny z kvalitní oceli či trvanlivého 
plastu. s důrazem na detail uvádí Fiskars nové vylepšení široké palety výrobků lehkého nářadí – polyesterové 
očko na konci násady pro zavěšení. to pomáhá jak udržovat pořádek v zahradním domku, tak i mnohem snáze 
zavěsit nářadí v obchodech.  

lEHKÉ ZAHRADNÍ NáŘADÍ

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lehký rýč zahradní, rovný 131500 1260 g 1130 mm 5

<  lehký zahradní rýč pro práci s lehkou 
půdou

<  násada potažená plastem je z tvrzené-
ho hliníku 

<  čepel z kalené bórové oceli
<  ergonomicky tvarované plastové drža-

dlo s příjemným, měkkým povrchem

*7317791120606*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lehký rýč zahradní, špičatý 131510 1190 g 1130 mm 5

<  lehký zahradní rýč pro práci s lehkou 
půdou, špičatý

<  násada potažená plastem je z tvrzené-
ho hliníku

<  ergonomicky tvarované plastové drža-
dlo s příjemným, měkkým povrchem

<  čepel z kalené bórové oceli 

*7317791120613*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lehká lopata zahradní 132500 1600 g 1230 mm 5

<  lehká zahradní lopata pro přehazování 
písku, zeminy a jílu

<  násada potažená plastem je z tvrzené-
ho hliníku

<  ergonomicky tvarované plastové drža-
dlo s příjemným, měkkým povrchem

<  čepel z kalené bórové oceli

*7317791118603*
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lehké zahradní rycí vidle 133500 1380 g 1130 mm 5

<  lehké zahradní rycí vidle pro práci s 
lehkou půdou

<  násada potažená plastem je z tvrzené-
ho hliníku 

<  hroty z kalené bórové oceli
<  ergonomicky tvarované plastové drža-

dlo s příjemným, měkkým povrchem

*5905561335002*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lehké hrábě zahradní, širší 135510 810 g 1530 mm 5

<  lehké zahradní hrábě na úpravu povr-
chu záhonů

<  14 zubů, pracovní část je z nerez oceli
<  násada z tvrzeného hliníku potažená 

měkkým plastem v místě uchopení
<  kapkovité zakončení násady pro poho-

dlné držení
<  Závěsné očko pro snadné skladování

*5905568800244*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lehké koště zahradní 135530 1173 g 1670 mm 460 mm 5

<  lehké víceúčelové koště vhodné k 
zametání velkých ploch s členitým 
povrchem

<  otočné spojení koštěte s násadou 360°
<  násada potažená plastem je z tvrzené-

ho hliníku
<  ergonomický tvar konce násady zaru-

čuje pohodlné držení
<  Závěsné očko pro snadné skladování

*7041351115008*
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eRGONOMIcKé 
RýČe A vIDLe
PRO OPTIMÁLNÍ DRŽeNÍ TěLA

sklon čepele k násadě 26° zajišťuje 
optimální držení těla

Naostřená čepel

Plastový potah násady pro příjemné držení



eRGONOMIcKé RýČe A vIDLe
tato ergonomicky navržená řada rýčů a vidlí zaručuje nejlepší pracovní pozici. Úhel násady proti čepeli 26° sni-
žuje únavu zad a ramen. tvar držadla umožňuje přirozené a pohodlné držení. Násada z ocelové trubky je pota-
žena v místě uchopení vrstvou plastu, který izoluje ruku od chladu. Držadlo je natočeno proti násadě o 17°, aby 
při jeho držení byla ruka v přirozené poloze. Čepel je spolehlivě přivařena k násadě a je naostřena pro snadné 
pronikání do půdy.

ŘADA ERGONOMIcKá

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rýč zahradní rovný 131400 2000 g 1250 mm 195 mm 4

<  naostřená čepel 
<  na rovnání povrchu, práci s půdou a 

zarovnávání trávníků
<  sklon čepele k násadě 26° *5905568020017*   

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rýč zahradní špičatý 131410 1870 g 1250 mm 195 mm 4

<  naostřená čepel 
<  na rytí kamenité, jílovité a tvrdé půdy
<  sklon čepele k násadě 26° *5905568020024*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

 Vidle zahradní rycí 133400 2160 g 1215 mm 205 mm 4

<  pevné hroty pro rozrušení tvrdé a ka-
menité půdy

*5905568902108*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vidle kompostové 133430 1835 g 1250 mm 225 mm 4 *5905568902504*
<  dlouhé hroty pro snadnou manipulaci s 

kompostem, trávou a natí

VYlEPŠENO

VYlEPŠENO

VYlEPŠENO
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopata 132400 2200 g 1315 mm 220 mm 4

<  Ergonomická násada s příjemným 
měkkým plastovým potahem

<  Úhel pracovní části k násadě 40° *5905568020031*

Ergocomfort

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rýč Ergocomfort špičatý 131412 1750 g 1170 mm 4 *5905568024169*
<  Na rytí záhonů, přenášení drnů a další-

ho materiálu
<  Naostřená čepel k přeseknutí kořenů
<  Nášlapná ploška

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rýč Ergocomfort rovný 131402 1900 g 1170 mm 4 *5905568024060*
<  Na rytí záhonů, přesazování a přenáše-

ní materiálu
<  Naostřená čepel k přeseknutí kořenů
<  Nášlapná ploška 

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopata Ergocomfort 132402 2150 g 1270 mm 4 *5905568022103*
<  Na přenášení a nakládání písku, země 

a dalších sypkých materiálů

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rycí vidle Ergocomfort 133422 2100 g 1220 mm 4 *6411503312554*
<  Pevné hroty pro rytí v kamenité půdě
<  vhodné pro práci se zahradním odpa-

dem

NEW

NEW

NEW

NEW

VYlEPŠENO
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vidle kompostové Ergocomfort 133432 1800 g 1270 mm 4 *6411503322508*
<  Dlouhé hroty k nakládání kompostu, 

větviček, natě atd.

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vidle na hnůj Ergocomfort 133442 2000 g 1290 mm 4 *6411503302555*
<  Dlouhé hroty k nakládání hnoje

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vidle na seno Ergocomfort 133452 1900 g 1290 mm 4 *6411503330220*
<  Dlouhé hroty k nakládání sena

KRUMPáČE

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Krumpáč Ergocomfort 171010 2950 g 900 mm 3

<  Jedna strana pro kopání
<  Druhá strana pro uvolnění kamenů, 

pařezů, atd.
<  Naostřené parcovní části
<  Pevná násada z materiálu Fibreglass s 

neklouzavým koncem snižujícím vybra-
ce

<  Kovaná karbonová ocel, pečlivě zakale-
no

<  Oválný otvor

*6411501710109*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Krumpáč Ergocomfort široký 171012 3000 g 900 mm 720 mm 3 *6411501710123*
<  Jedna široká strana pro kopání
<  Druhá strana pro uvolnění kamenů, 

pařezů, atd.
<  Naostřené parcovní části
<  Pevná násada z materiálu Fibreglass 

s neklouzavým koncem snižujícím 
vybrace

<  Kovaná karbonová ocel, pečlivě zaka-
leno

<  Oválný otvor

NEW

NEW

NEW
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DěTsKé NÁŘADÍ
TRvANLIvé A sNADNO se POuŽÍvÁ

CE schválené plastové nářadí naprostou 
bezpečnost



DěTsKé NÁŘADÍ
Dětské nářadí je trvanlivé a snadno se používá. Je vyrobeno pro skutečnou práci.

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Dětská lopata 138000 290 g 820 mm 5

<  Pracovní část vyrobena z plastu pro 
zvýšení bezpečnosti

<  CE certifikát (EN 71-1,2,3 a 9; tÜV 
rheinland)

*5702261700303*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Dětský rýč 138010 190 g 810 mm 5

<  Pracovní část vyrobena z plastu pro 
zvýšení bezpečnosti

<  CE certifikát (EN 71-1,2,3 a 9; tÜV 
rheinland)

*5702261700310*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Dětské hrábě 138020 220 g 710 mm 5

<  Pracovní část vyrobena z plastu pro 
zvýšení bezpečnosti

<  CE certifikát (EN 71-1,2,3 a 9; tÜV 
rheinland)

*5702261700327*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Dětské hrábě na listí 138030 230 g 830 mm 5

<  Pracovní část vyrobena z plastu pro 
zvýšení bezpečnosti

<  CE certifikát (EN 71-1,2,3 a 9; tÜV 
rheinland)

*5702261700334*
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Dětské koště 138040 320 g 770 mm 5

<  Pracovní část vyrobena z plastu pro 
zvýšení bezpečnosti

<  CE certifikát (EN 71-1,2,3 a 9; tÜV 
rheinland) *5702261700044*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Dětská motyčka 138090 230 g 750 mm 5

<  Pracovní část vyrobena z plastu pro 
zvýšení bezpečnosti

<  CE certifikát (EN 71-1,2,3 a 9; tÜV 
rheinland) *5702261700273*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Dětská konvička 136090 165 g 210 mm 9

<  Objem 1 litr
<  Plast

*5702261700051*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Dětské zahradní rukavice 136080 30 g 190 mm 12

<  100% bavlna
<  Dlaň povrch PVC *3359901888888*
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bARevNé NÁŘADÍ
PevNé A LeHKé
výběR bARev

Zaoblené hrany zamezují 
poškození kořínků

trvanlivý materiál FiberComptM

Lehké, ergonomický design



[ Barevné nářadí ] 63

bARevNé NÁŘADÍ
Ergonomicky navržené drobné nářadí na sázení, přesazování, přípravu pro setí v domě i venku se snadno čistí a 
má zaoblené hrany zamezující poškození kořínků. Polyamid vyztužený skelnými vlákny unese ztížení až 35 kg a 
snáší teploty  od -40°C to +150°C. Je 100% recyklovatelný. Nádherné plastické vzory zdobí povrch.

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopatka 137007 96 g 291 mm 24

<  trvanlivá, unese až 35 kg
<  Může se ostřit
<  Otvor pro zavěšení
 

+!4;;?01”GKDDKI!

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopatka přesazovací 137015 82 g 291 mm 24

<  trvanlivá, unese až 35 kg
<  Může se ostřit
<  Otvor pro zavěšení

+!4;;?01”GKDEID!

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Kultivátor 137025 89 g 276 mm 24

<  trvanlivá, unese až 35 kg
<  Může se ostřit
<  Otvor pro zavěšení

+!4;;?01”GKDFIM!

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Vidle ruční na plevel 137035 89 g 263 mm 24

<  trvanlivá, unese až 35 kg
<  Může se ostřit
<  Otvor pro zavěšení

+!4;;?01”GKDGIL!
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Motyčka 137045 168 g 322 mm 12

<  trvanlivá, unese až 35 kg
<  Může se ostřit
<  Otvor pro zavěšení

+!4;;?01”GKDHIK!

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní jednočepelové 111135 120 g 187 mm 18 mm 24

<  Ze speciálního plastu, který eliminuje rázy
<  Vhodný ke střihání tvrdých a suchých 

větví

+!4;;?01”EEEGIK!

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní dvoučepelové 111145 141 g 180 mm 18 mm 24

<  Dvoučepelové nůžky umožňují střihat 
velmi blízko kmenu

<  Vhodné ke střihání čerstvých větví

+!4;;?01”EEEHIJ!

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní s pákovým převodem, 
dvoučepelové 111345 132 g 173 mm 20 mm 15

<  Dvoučepelové nůžky umožňují střihat 
velmi blízko kmenu

<  Vhodné ke střihání čerstvých větví

+!4;;?01”EEGHID!

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky zahradní s pákovým převodem, 
jednočepelové 111335 128 g 173 mm 20 mm 15

<  Vhodné ke střihání tvrdých a suchých 
větví

<  Vhodné k dlouhodobému střihání

+!4;;?01”EEGGIE!
[ Barevné nářadí ] 64
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na růže 111165 58 g 143 mm 15

<  Ke střihání květin, bylinek a větviček
<  Po ustřižení stonek přidrží. Vhodné pro 

střihání růží a trnitých větviček

 
*6411501111654*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Nůžky na silné větve PowerGearTM 112177 375 g 387 mm 35 mm 12

<  Unikátní převodový mechanismus 
zajistí převod 2,3:1

<  Extrémně lehké 

+!4;;?01”EFEKKJ!

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na živé ploty PowerleverTM 114757 630 g 544 mm 9

<  Unikátní převodový systém zvyšuje 
střižnou sílu až 2,5 x

<  Velmi lehké

+!4;;?01”EHKIKL!

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůžky na trávu Servo-SystemTM 113605 263 g 322 mm 12

<  střihací hlava se dá natočit v úhlu 360°
<  Zámek ovládaný palcem
<  Ergonomický tvar

360° +!4;;?01”EGJDIG!
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DO LesA
seKeRy NOvé GeNeRAce

sekera je perfektně vyvážená pro 
maximální bezpečnost

Ultra lehké a velmi pevné 
topůrko z materiálu 
Fibercomp™

Pevné spojení mezi sekerou 
a topůrkem zajistí, že sekera 
nikdy nespadne

softGriptM na konci 
topůrka umožňuje 
pevné držení
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seKeRy
Další generace seker Fiskars vychází z 20tiletých zkušeností, zdokonaleného výrobního procesu a pečlivého 
zpracování detailů. Máme vylepšenou geometrii čepele a dosáhli jsme perfektního vyvážení mezi hlavou sekery 
a topůrkem. Práce je pak mnohem bezpečnější, účinnější a pohodlnější. Všechny sekery jsou nyní snáze roz-
poznatelné díky označení výrobku, které je vytištěno na topůrku.  Ultra lehké a velmi pevné topůrko z materiálu 
Fibercomp™ dělá sekeru prakticky nerozbitnou. Oranžová povrchová úprava jeho konce absorbuje rázy, topůr-
ko v ruce neklouže, pohodlně a pevně se drží s příjemným pocitem. rozšířený konec topůrka zamezuje vyklouz-
nutí sekery. Pokud ruka při práci sklouzne, je na konci topůrka zastavena. Nová geometrie čepele a zaoblené 
okraje štípacího klínu umožňují snadné vytažení sekery sevřené ve špalku. Úhel ostří u osekávacích seker je 30°, 
úhel ostří u štípacích seker je 35° a je vybroušen do vypouklého tvaru. tento tvar zesiluje hranu ostří a ta je pak 
méně citlivá k vyštípnutí. 
Všechny sekery se dodávají s novými typy pouzder pro pohodlné přenášení a ochranu čepele.

SEKERY UNIVERZálNÍ
PRO VŠEcHNY PRácE SE DŘEVEM, PRO TESAŘE A TěŽbU DŘEVA

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Sekera kempinková X5 121121 480 g 228 mm 4

NEW

<  Malá, lehká a účinná. snadno se pře-
náší v batohu, nebo na opasku

<  Hmotnost čepele: 390 g 
<  Dodává se v šitém pouzdře 
 

*6411501211217*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Univerzální sekera X7 121420 640 g 355 mm 4

NEW

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

<  Hmotnost čepele: 470 g
<  Dodává se s plastovým pouzdrem *6411501214201*

[ sekery ] 67
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Univerzální sekera X10 121440 980 g 440 mm 4

NEW

 

<  Navržená pro tesaře a stavebníky 
<  Hmotnost čepele: 760 g
<  Dodává se s plastovým pouzdrem  

*6411501214409*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Univerzální sekera X15 121460 1520 g 599 mm 4

NEW

 <  Určená pro práci v lese
<  Široká a tenká čepel je vhodná k od-

větvování 
<  Hmotnost čepele: 1046 g
<  Dodává se s plastovým pouzdrem pro 

snadné přenášení a skladování  

*6411501214607*

ŠTÍPAcÍ SEKERY
NA PŘÍPRAVU PAlIVOVÉHO DŘEVA. RŮZNÉ VElIKOSTI SEKER PRO RŮZNÉ VElIKOSTI ŠPAlKŮ

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Sekera štípací X11 122440 1075 g 443 mm 4

NEW

 

<  Na štípání menších špalků a pro přípra-
vu palivového dříví

<  snadno se používá jednou rukou
<  Hmotnost čepele: 840 g
<  Dodává se s plastovým pouzdrem pro 

snadné přenášení a skladování

*6411501224408*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Sekera štípací X17 122460 1570 g 599 mm 4

NEW

<  Na štípání středních špalků 
<  Hmotnost čepele: 1086 g
<  Dodává se s plastovým pouzdrem pro 

snadné přenášení a skladování *6411501224606*

[ sekery ] 68
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Štípací sekera X25 122480 2430 g 722 mm 2

<  Na štípání velkých špalků 
<  Hmotnost čepele: 1830 g
<  Dodává se s plastovým pouzdrem pro 

snadné přenášení a skladování *6411501224804*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Štípací sekera X27 122500 2600 g 915 mm 2

NEW

<  Dlouhé topůrko pro dosažení větší 
energie při štípání velkých špalků 

<  Hmotnost čepele: 1830 g
<  Dodává se s plastovým pouzdrem pro 

snadné přenášení a skladování
*6411501225009*

KlÍNY

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Klín štípací velký 120020 2200 g 220 mm 4

<  spirálovitě stočený; dřevo snadněji 
praskne aniž by se použilo víc klínů

<  Zakulacené hrany pro zamezení odlétá-
ní střepin

<  Vruby proti vyklouznutí
<  Kovaná ocel: C40, tvrdost: 36-42 HrC

*6411501200204*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Klín štípací spirálový SAfE-T 120021 2400 g 240 mm 4

<  Vysoce odolný polyamidový nástavec 
+ kovový prstenec

<  snižuje nebezpečí zranění odlétajícími 
střepinami oceli

<  redukuje nebezpečí rsI (zranění z 
opakovaných rázů); tlumí rázy při úde-
rech na klín

*6411501200211*
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Výměnná hlava 122151 300 g 65 mm 1

<  Výměnná hlava ke štípacímu klínu 
     saFE-t  120021

*3157331221516*

OSTŘIČ SEKER

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Ostřič seker a nožů 120000 63 g 160 mm 4

<  Pravidelná údržba udržuje vaši sekeru 
Fiskars i nůž stále ostré a bezpečné

<  Japonské keramické kotoučky ostří 
sekeru i nůž ve správném úhlu

<  Kryt ostřiče spolehlivě chrání ruku při 
ostření

<  Neklouzavé podložky udržují ostřič ve 
stabilní poloze

<  Ostřič lze snadno otevřít pro čištění

*6411502700208*

TIP: Patentovaný ostřič fiskars na sekery a nože je velice snadné používat. Položte ostřič na rovnou podložku, vložte čepel do 
drážky a za současného přítlaku k podložce pohybujte čepelí tam a zpět.  
Pravidelné používání ostřiče udržuje sekeru ostrou a bezpečnou.

NáŘADÍ DO lESA

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Mačeta X3 126003 450 g 505 mm 4

NEW

<  K vysekávání stromků a menších větví

*6411501260031*

[ sekery ] 70
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Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Háček na klády 126020 420 g 235 mm 4 

<  pro zvedání a manipulaci s lehčími 
kládami

<  doporučuje se použití dvou háčků, 
nebo kleští na klády

<  kovaný, kalený, s naostřenou špičkou
*6411503190008*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Kleště na klády 126030 459 g 288 mm 4

<  naostřené špičky
<  polypropylénové držadlo
<  pantografový mechanismus potažený 

trvanlivým lakem
<  rozsah uchopení 195 mm

20

*6411503190602*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Přenosné pouzdro 126040 127 g 308 mm 4

<  polyuretan
<  na přenášení háčku 126020 nebo kleští 

na klády 126030 *6411503190015*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopatka s obracákem 126050 1287 g 768 mm 4

<  kovaná, kalená, z kvalitní oceli, naost-
řený háček

<  vykováno z jednoho kusu oceli s vyso-
kou pevností

<  hák na obracení *6411503194525*
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PILKy & NOŽe
eXTRéMNě OsTRé A ÚČINNé

snadno se přenáší pomocí 
integrované spony na opasek

Zarážka prstů pro zvýšení bezpečnosti

Pilový list z kalené oceli 
má dlouhou životnot

Lehké držadlo z pevného plastu  
Nyglass™
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PILKy & NOŽe
Fiskars nabízí pilky různých tvarů a velikostí. Jsou hlavně určeny k řezání čerstvých větví s průměrem nad 5 cm. 
Pilový list z kalené oceli má dlouhou životnost a je extrémně ostrý. speciální výbrus umožňuje hladký řez. Zasou-
vací pilkou  řežeme tahem k sobě. rámová  řeže oběma směry.  

PIlKY

Název výrobku: SW84 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Zahradní pilka s pevnou čepelí 123840 410 g 490 mm 120 mm 4

<  pro snadné řezání dřeva až do průměru 
120 mm

<  velmi účinný tvar zubů pro rychlé a 
přesné řezání syrového dřeva

<  držadlo s měkkým povrchem, ergono-
micky zahnuté 

<  čepel jde do řezu při tažném pohybu
<  délka čepele je 330 mm, plastové 

pouzdro 

120

*6411501238405*

Název výrobku : SW65 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Velká 10” zahradní pilka se sponou na 
opasek 123850 201 g 556 mm 120 mm 4

<  pro snadné  řezání dřeva až do průmě-
ru 120 mm

<  délka pilového listu 255 mm je srovna-
telná s délkou většiny jiných  pil, které 
se jsou však neskladné a obtížně se   
přenášejí

<  zasouvací pilový list

120

*6411501968500*

Název výrobku : SW63 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Pilka zahradní a kempinková se spo-
nou na opasek 123830 95 g 355 mm 70 mm 4

<  velmi účinný tvar zubů pro řezání syro-
vého dřeva

<  plastová spona na připevnéní k opasku
<  čepel 160 mm
<  zasouvací pilový list

70

*6411501968333*

DOPORUČENÍ: Pro bezpečnou přepravu zasuňte pilový list do držadla a připněte 
ji  sponou  k opasku.
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RáMOVÉ PIlY

Název výrobku: SW30 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

21” Pila rámová 124800 575 g 620 mm 4

<  speciální výbrus zubů - řeže oběma 
směry 

<  magnetický kryt pilového listu pro bez-
pečné přenášení *5702264141004*

Název výrobku: SW31 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

24” Pila rámová 124810 635 g 695 mm 4

<  speciální výbrus zubů - řeže oběma 
směry 

<  magnetický kryt pilového listu pro bez-
pečné přenášení *5702264141011*

NáHRADNÍ DÍlY

124807
Náhradní pilový list 
k pile 124800 *0046561100674*

124817
Náhradní pilový list 
k pile 124810 *0046561100681*

jINÉ ZAHRADNÍ NáŘADÍ

Název výrobku: K40 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůž univerzální 125860 70 g 218 mm 4

<  nůž pro široké použití s plastovým 
krytem (pochvou)

<  ergonomicky tvarovaná rukojeť s 
ochranou proti sklouznutí ruky

<  čepel  z nerezavějící švédské oceli, 
délky 100 mm

 

*6411502870628*

[ Pilky & nože ] 74
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Název výrobku: K62 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Žabka zahradnická 125880 50 g 170 mm 4

<  k řezání a úpravě dřevin a dalších rost-
lin 

<  čepel z vysoce kvalitní uhlíkaté oceli
<  držadlo z recyklovatelného plastu s 

mosazným nýtem

 

*8008220020473*

Název výrobku: K61 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůž roubovací 125890 50 g 170 mm 4

<  k roubování, řezání a úpravě dřevin a 
dalších rostlin 

<  čepel z vysoce kvalitní uhlíkaté oceli
<  držadlo z recyklovatelného plastu s 

mosazným nýtem

 

*8008220020480*

Název výrobku: K60 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůž očkovací 125900 50 g 170 mm 4

<  k očkování, řezání a úpravě dřevin a 
dalších rostlin 

<  čepel z vysoce kvalitní uhlíkaté oceli
<  držadlo z recyklovatelného plastu s 

mosazným nýtem *8008220020497*
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sTAvebNÍ NÁŘADÍ
INOvAce PRO ZvýŠeNÍ beZPeČNOsTI A 
ÚČINNOsTI

4

RAKENNUS / BYGG

Kirvesmiehen vasara / Snickarhammare120072 920 g 36,8 cm 5

• Iskupinnat sivuilla: työskentelyyn ahtaissa paikoissa
• Magneettinen naulanpidin työskentelyyn yhdellä kädellä 
• Suorat sorkat ovat ihanteelliset siistimiseen, raaputtamis-
   een jne.
• Varressa lasikuiturunko, elastomerinen liukumaton ja 
   tärähtämätön ote: enemmän kestävyyttä ja käyttö-
   mukavuutta
• Slagytor på sidorna: för arbete i begränsade utrymmen
• Magnetisk spikhållare för spikning med en hand
• De raka klövarna är idealiska för putsning, skrapning mm.
• Skaftet har en kärna av glasfiber med handtag av elastomer
   som förhindrar halkning och vibration: bättre och bekvämare handgrepp

handtag av elastomer som förhindrar 
halkning och vibration

4

topůrko z pevného materiálu 
Fibreglass s neklouzavým měk-
kým povrchem tlumícím rázy

Zaoblené hrany kolem 
pracovní plochy
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sTAvebNÍ NÁŘADÍ
Ergonomické nářadí Fiskars je navrženo tak, aby se snížila únava při práci. 

PAlIcE

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Palice XXl 120028 6130 g 900 mm 2

<  Zaoblené hrany kolem pracovní plochy 
oddalují vznik otřepů a snižují nebezpe-
čí odlétnutí špony

<  Gumový chránič snižuje vibrace při 
špatném úderu

<  topůrko z pevného materiálu Fibreg-
lass s neklouzavým měkkým povrchem 
tlumícím rázy

<  Kovaná a kalená karbonová ocel

*6411501200280*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Palice Xl 120030 5180 g 900 mm 2

<  Zaoblené hrany kolem pracovní plochy 
oddalují vznik otřepů a snižují nebezpe-
čí odlétnutí špony

<  Gumový chránič snižuje vibrace při 
špatném úderu

<  topůrko z pevného materiálu Fibreg-
lass s neklouzavým měkkým povrchem 
tlumícím rázy

<  Kovaná a kalená karbonová ocel

*6411501200303*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Palice l 120040 3900 g 750 mm 4 *6411501200402*
<  Zaoblené hrany kolem pracovní plochy 

oddalují vznik otřepů a snižují nebezpe-
čí odlétnutí špony

<  topůrko z pevného materiálu Fibreg-
lass s neklouzavým měkkým povrchem 
tlumícím rázy

<  Kovaná a kalená karbonová ocel

s
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PIlY

Název výrobku: SW62 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka ø Obchodní 

balení EAN

Pilka pro stavebníky 123820 99 g 355 mm 70 mm 4

<  Jemné zuby pro čistý řez
<  Čepel: 160 mm
<  Řeže tahem
<  Zasouvací pilový list 

70

*6411501968203*

Název výrobku: K20 Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Nůž na minerální vlnu 125870 54 g 420 mm 4

<  Ergonomické držadlo s chráničem 
prstů

<  Čepel z nerez oceli

 

*6411502879027*

STAVEbNÍ NáŘADÍ Ergocomfort

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rýč špičatý Ergocomfort, delší 131911 2200 g 1270 mm 4 *6411503201520*
<  Naostřená čepel pro práci v tvrdé a 

kamenité půdě
<  Pohodlné plastové držadlo 
<  tvarovaná násada

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rýč špičatý Ergocomfort 131921 2050 g 1130 mm 4 *6411503201551*
<  Naostřená čepel pro práci v tvrdé a 

kamenité půdě
<  Pohodlné plastové držadlo 
<  tvarovaná násada 

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopata Ergocomfort 132911 2300 g 1220 mm 4 *6411503221559*
<  K nakládání písku, štěrku, betonu a 

dalšího sypkého materiálu

NEW

NEW

NEW
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KOŠTě/ŠKRAbKA

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Koště se škrabkou 135580 1500 g 1600 mm 320 mm 4

<  Dva nástroje v jednom
<  Dlouhá a 1,4 mm silná vlákna pro účin-

né zametání
*6411501355805*

DAlŠÍ NáŘADÍ

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopata na beton 132900 1900 g 1084 mm 4 *6411503221016*
<  Na písek a beton
<  Dřevěná násada

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Stavební hrablo víceúčelové 136801 1900 g 1600 mm 3

<  Na roztírání a rovnání asfaltu, betonu a 
podobných materiálů

<  Zahnutá pracovní část je ze speciální, 
tepelně zpracované oceli, se zvýšenou 
odolností  proti opotřebení, zpevněná 
objímka 

<  Víceúčelový nástroj
 <  Dlouhá dřevěná násada pro různé pra-

covní pozice

*6411501368010*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Zarovnávací hrablo 136800 1930 g 1850 mm 3 *6411501368003*
<  Na rozhrnování a urovnávání asflaltové 

živice nebo na rozhrnování betonu 
<  Delší násada zlepšuje ergonomii pra-

covní polohy (snižuje se namáhání zad)
<  Čepel je z hliníku
<  Dřevěná násada

s
TAveb

N
Í N

Á
Ř

A
D

Í



Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Škrabka stavební 136802 1500 g 1250 mm 5 *6411501368027*
<  K čištění panelů a bednění
<  skloněná čepel: dvě pracovní polohy
<  Objímka zpevněna dvěma vzpěrami
<  Zaoblené rohy: nepoškrábou povrch
<  Velmi tvrdá ocelová čepel

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Páčidlo 126070 1500 g 600 mm 4 *6411503701105*
<  K páčení beden
<  K vytahování hřebíků
<  Vhodně vytvarováno k maximalizaci síly
<  Kovaná a kalená karbonová ocel

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Sochor stavební 126080 7000 g 1500 mm 4 *6411503720014*
<  Pro páčení kamenů, nadzvednutí těž-

kých předmětů, atd
<  Osmiúhelníkový tvar pro lepší držení
<  Naostřené konce
<  Kovaná ocel

[ stavebni nářadí ] 80
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NÁŘADÍ NA sNÍH
JeDNODucHé A LeHKé ODKLÍZeNÍ sNěHu

skládací: 
snadno se skla-
duje a převáží

Lehký shrnovač na sníh
pro snadnou práci

reflexní proužky 
na držadle

Mrazu odolné, nepři-
lnavý povrch



NÁŘADÍ NA sNÍH
Opakované pohyby při odklízení sněhu nepříjemně namáhají svaly.  Záda zaznamenávají každý sebemenší po-
hyb. Proto velice záleží na hmotnosti nástroje.  Lehké nářadí Fiskars na sníh je vyrobeno z lehkých materiálů. to 
šetří vaše záda a výrazně usnadňuje  práci.  Hliníková násada má v místě uchopení povrch potažený plastem.

VElKÉ SHRNOVAČE NA SNÍH

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Shrnovač sněhu profesionální 143040 7000 g 1480 mm 830 mm 6

<  pracovní část z polypropylénového 
plastu je vyztužená ocelovou trubkou 

<  galvanicky pokovená ocelová zpevňující 
hrana

<  velmi pevné ocelové, galvanicky poko-
vené držadlo

<  reflexní odrazky na držadle zlepšují vaši 
viditelnost za šera a tmy

<  vlhký sníh se na na shrnovač nelepí

*6411503237956*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Shrnovač sněhu velký, skládací 143050 3950 g 1400 mm 749 mm 6

<  díky dlouhému držadlu se shrnovač 
používá velice lehce

<  skládací držadlo umožňuje snadnou 
přepravu a skladování

<  nová hrana s ostřejším profilem z trvan-
livějšího materiálu

<  reflexní odrazky na držadle zlepšují vaši 
viditelnost za šera a tmy

<  vlhký sníh se na na shrnovač nelepí
<  složený zabere jen 720 mm

*6411503237857*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Shrnovač sněhu 143020 4000 g 1492 mm 720 mm 6

<  velmi lehký shrnovač pro snadnou práci
<  nová hrana s ostřejším profilem z trvan-

livějšího materiálu
<  vylepšený úhel rukojeti a přidaný ohyb 

zaručující lepší komfort při používání
<  pozinkované držadlo
<  vlhký sníh se na na shrnovač nelepí

*6411503237802*
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SHRNOVAČE A lOPATY

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Shrnovač sněhu 143000 1520 g 1520 mm 533 mm 6

<  pracovní část z plastu s vyztuženým  
okrajem

<  černá hliníková násada 

*6411503237758*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Shrnovač sněhu 143010 1700 g 1759 mm 533 mm 6

<  pracovní část z plastu s vyztuženým  
okrajem

<  černá hliníková násada 
<  obzvlášť vhodné pro vrstvy sněhu do 

10 cm
<  roluje sníh před shrnovačem
<  dlouhá násada zajišťuje větší pohodlí 

při práci  

*6411503237604*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopata na sníh a zrní 142000 1400 g 1268 mm 310 mm 6

<  pracovní část je z tvrzeného hliníku
<  násada z březového dřeva
<  držadlo je z polypropylénu 

*6411503235280*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopata na sníh a zrní 142010 2000 g 1161 mm 331 mm 4

<  pracovní část z tvrzeného hliníku
<  násada je z březového dřeva
<  držadlo je z polypropylénu

*6411503235501*

[ Nářadí na sníh ] 83

N
Á

Ř
A

D
Í N

A
 s

N
ÍH



Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopata na sníh 141000 1400 g 1310 mm 350 mm 6

<  ergonomicky tvarované držadlo a  
pracovní část ze speciálního plastu se 
zpevněnou hranou

<  mokrý sníh se nelepí
<  nový tvar pracovní části

*6411503235808*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Škrabka na led 140000 1400 g 1475 mm 175 mm 6 *6411503239905*
<  lakovaná čepel z kalené oceli
<  dřevěná násada
<  zvláště vhodná pro odstraňování ledu 

nebo loupání kůry z kmenů stromů

lEHKÉ NáŘADÍ NA SNÍH

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lehký profesionální shrnovač na sníh 143080 1800 g 1480 mm 600 mm 2 *7317790493015*
<  hliníková násada s ergonomickým 

plastovým potahem
<  pracovní část z tvrzeného hliníku

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lehký shrnovač na sníh 143060 1600 g 1622 mm 532 mm 3 *5905568800435*
<  hliníková násada s ergonomickým 

plastovým potahem
<  hliníková pracovní část

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lehký shrnovač na sníh 145020 1730 g 1500 mm 545 mm 3 *7317794925000*
<  hliníková násada s ergonomickým 

plastovým potahem
<  plastová pracovní část zpevněná hliní-

kovou lištou

[ Nářadí na sníh ] 84



Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lehká lopata na sníh 142070 1050 g 1310 mm 350 mm 3 *7317792359029*
<  hliníková násada s ergonomickým 

plastovým potahem
<  plastová pracovní část zpevněná hliní-

kovou lištou
<  nový tvar pracovní části

lOPATY DO AUTA A NA KEMPOVáNÍ

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopata do auta 131900 850 g 850 mm 6 *6411503271080*
+!4;;?03”FGMMDI!<  Účinná lopata do auta

<  Krátká dřevěná násada zabere malé 
místo

<  Mokrý sníh se na ní nelepí 

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lehká lopata do auta 141020 750 g 715 mm 255 mm 3

<  Hliníková násada s ergonomickým 
plastovým potahem

<  Hliníková čepel

*7317794310004*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

lopatka do auta a zahradu 131520 479 g 700 mm 6

<  lehká lopatka pro kempování a na za-
hradu

<  Plave na vodě
<  trvanlivá hliníková čepel
<  Osmiúhelníková plastová násada pro 

dobré držení
<  Plastová násada (PP) je velmi odolná i 

při nízkých teplotách

*6411503270007*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rýč skládací ARMY 131320 1016 g 246-590 mm 4

<  Šikovný a praktický pro outdoor aktivity
<  Používá se jako rýč i jako motyka
<  Šité pouzdro pro snadné přenášení a 

skladování
<  trvanlivý rýč z kalené bórové oceli,  tvr-

zeného hliníku a speciálního plastu
<  snadno se skládá a rozkládá

*6411503275019*
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ÚDRŽbA A PŘÍsLuŠeNsTvÍ
Název výrobku Číslo 

výrobku Hmotnost Délka Obchodní 
balení EAN

Souprava na údržbu zahradních nůžek 110990 135 g 195 mm 104 mm 4
*6411501969903*

?

1
2
3
4
5
6
7
8
+

i1.

3.

2.

xx9669

Oil - Öl - Huile - Olja - Öljy
Olio - Aceite - Oleo - Olie 
Olaj - Olej - Oliwa - Macπo
Õli - Ella - CMa3Ka - Alyva 
Λáσι
  

50ml

<  obsahuje návod na údržbu a ostření, 
diamantový brousek a olej

<  instrukce na ostření, mazání, čištění, 
skladování apod. jsou v letáku formou 
obrázků a symbolů

<  diamantový brousek s dlouhou životnos-
tí je vhodný na kalené ocelové čepele. I 
malé naostření velmi zvyšuje výkon!

<  olej snižuje tření a chrání proti korozi 

Pravidelná údržba zahradního nářadí prodlužuje jeho životnost a usnadňuje práci. Nástroj může být jako nový a připravený 
k práci během několika minut. souprava Fiskars na údržbu zahradních nůžek obsahuje nezbytné pomůcky a návody k jejich  
správnému ošetření: 

Instrukce
jak/kdy ostřit, mazat, mýt, 
skladovat, atd.

Diamantový brousek
brousek s dlouhou životností, 
vhodný k ostření kalené oceli

Olej
snižuje tření a chrání čepele 
před korozí

Ostření: Čepele ztrácejí časem při používání svou ostrost a hůře střihají. Jakmile přestane být řez dostatečně hladký nebo  
větvička uvízne mezi čepelemi, je nejvyšší čas naostřit čepel. Práce s ostrými nástroji je výhodná jak pro zahradníka, tak i 
pro střihaný objekt. Zahradník se nemusí tolik namáhat a strom se rychleji zahojí. Čepel se jednoduše naostří diamantovým 
brouskem. 
Mazání: Čepele, spoje a pružiny by se měly pravidelně mazat několika kapkami oleje. 
Pružiny: Pokud nůžky obsahují pružinu, čepele musejí být před skladováním a přenášením pečlivě uzamčeny  v zavřeném stavu.

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Zahradní rukavice 160000 110 g 260 mm 10

<  vhodné pro štípání dřeva, řezání a 
ostatní práce na zahradě

<  štípaná kůže, zesílená dlaň, černá 
keprová bavlna s bavlněnou podšívkou 
uvnitř pro větší pohodlí

*6411501600004*

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Rukavice dámské 160001 105 g 292 mm 10
*6411501600011*

<  Vhodné ke štípání dříví, řezání pilou a 
další práce na zahradě

<  Kombinace kůže a bavlny, plně vystlá-
no jemnou bavlnou pro zvýšení pohodlí 

Název výrobku Číslo 
výrobku Hmotnost Délka Obchodní 

balení EAN

Závěsný systém na zahradní nářadí 161000 875 g 935 mm 5

<  je vhodný až pro10 kusů různého za-
hradního nářadí

<  na háky lze zavěsit nářadí s násadami, 
drobné nářadí i nářadí na střihání větví

<  šetří místo, výborně se hodí do garáží, 
malých sklepů apod.

*6411501610003*

NEW
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[ Kvalita Fiskars ] 87

“fiskars – kvalita od roku 1649“

Fiskars  používá nejkvalitnější a vysoce trvanlivé materiály vyhovující nejpřísnějším fin-
ským normám, které zaručují nejlepší výsledky. Každý výrobek je podrobován nároč-
ným testům zajišťujícím dlouhodobou ostrost čepelí a trvanlivost nejvíce namáhaných 
součástí ještě před opuštěním továrny. Proto může Fiskars s klidem v srdci garantovat 
kvalitu všech výrobků.

Dlouhodobá věrnost kvalitě
Kvalita patří mezi nejdůležitější hodnoty společnosti Fiskars, ze kterých nikdy neslevila 
a striktní přístup k nim udržuje po celou dobu výroby svých produktů. Naším cílem je 
dodat zákazníkům bezchybný výrobek a nabídnout jim služby na nejvyšší možné úrovni.

Kdykoliv......kdekoliv
Funkční v každé situaci. Když je správně používáno, zůstává zahradní nářadí Fiskars 
funkční a bez poškození po mnoho let. Pokud se vyskytne jakýkoliv problém, je defekt 
jednoduše odstraněn, nebo výrobek vyměněn za nový. Pro opravu či výměnu výrobku 
kontaktujte buď svého prodejce zahradního nářadí Fiskars, nebo výhradní zastoupení 
společnosti Fiskars pro Českou republiku a slovensko. 
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1988 • Modernité et Innovation, france • best products  Ostřič na sekery a nože          str. 72
1988 • ION-prize, The Netherlands • Good Industrial Design Ostřič na sekery a nože          str. 72 
1988 • formland, Denmark • One of the best products  Ostřič na sekery a nože          str. 72
1991 • Retailer’s choice Award, england   ergonomické rýče a vidle         str. 55
1996 • Trophée de la Nouveauté, Paris   Nůžky zahradní PowerGearTM                         str. 7
1996 • Int. consumer Goods fair, brno • Gold Medal  Nůžky na silné větve PowerGearTM          str. 17
1997 • Int. consumer Goods fair, brno • Gold Medal  Nůžky zahradní PowerGearTM                      str. 7
1998 • Innovative New Product Award, canada  Nůžky zahradní PowerGearTM                       str. 7
1999 • Trophée de la Nouveauté, Paris   Nůžky univerzální teleskopické        str. 21
2000 • Popular Mechanics, chicago • editors choice  Nůžky univerzální teleskopické        str. 21



PIKTOGRAMy
Easecut™

Easecut™
udává kolikrát se násobí střižná síla.

POUŽITÍ

Dvoučepelové nůžky
Nejlepší na čistý řez 
čerstvých větví.

jednočepelové nůžky
Na střihání suchých a tvr-
dých větví.

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

Háková hlava
Optimální na střihání 
čerstvých silných větví.

Nůžková hlava
Na  přesné střihání 
čerstvých větví.

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

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

Mačeta
Má unikátní tvar čepele. 
slouží k vysekávání plevel-
ných stromků a větví.

jemné zuby
Pro hladký řez suchého 
dževa a prken. 

Větší zuby 
Pro rychlé řezání čerstvých 
větví.

MATERIál VýRObKŮ

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

PbT
součástka je z polymeru, 
proto je lehký, pružný a 
odolný. . 

Pravá kůže
výrobek je z pravé kůže.

crMov
součástka je velmi trvan-
livá, drží ostří diky vysoce 
kvalitní oceli crMov.

Aluminium
součástka z tvrzeného 
hliníku je lehká a pevná.  

Nerez ocel
součástka z nerez oceli je 
mechanicky odolná

. 

bórová ocel
součástka je z kalené  
bórové oceli. 

Ocelový převod
Mechanicky odolný a účin-
ný převodový mechanismus 
zvyšuje střižnou sílu.

PTfE
kluzná povrchová vrstva 
chránící proti korozi a 
snižující tření.
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VlASTNOSTI VýRObKŮ

Rozsah střihu
udává maximální průměr 
střihu. 

Náhradní díly
udává, že pro tento 
výrobek jsou k dispozici 
náhradní díly.

Příslušenství
udává, že pro tento 
výrobek je k dispozici další 
příslušenství. 

Anti-vibrace
udává, že výrobek má sys-
tém, který absorbuje vibrace, 
které se přenášejí na ruce. 

SoftgripTM

výrobek má držadla potažená 
měkkým plastem softGripTM, 
který zvyšuje pohodlí při práci.

Držadlo s chráničem 
prstů
chrání prsty před poškrábá-
ním. Nůžky nevyklouznou z 
ruky.

Power tip
střižná síla je plynule 
přiváděna až do špičky.

Micro tip
výrobek má tenké a ostré 
čepele pro precizní střihání.  

Tvar zubu
Geometrie zubu pily je 
taková, že pila řeže oběna 
směry.
 

Teleskopický
udává, že se může plynule 
měnit délka výrobku k 
dosažení co nejlepší pra-
covní polohy.

Pro ženy
Optimální design pro použití 
ženami.

Pro muže
Optimální design pro použití 
muži.

Pro leváky i praváky
udává, že je výrobek určen 
pro leváky i praváky.

Pro praváky
udává, že je výrobek určen 
pro praváky.

Velikost ruky
udává nejvhodnější velikost 
ruky pro použití tohoto 
výrobku.

Voděvzdorný
výrobek vydrží všechny 
vlivy počasí. 

Zelenina
Pro okrajování a sběr zale-
niny. 

 
Zelenina
Na sběr a řezání zeleniny.

Tráva
Na střihání trávy.

Větve a keře
Pro rovný řez větví a keřů.

Truhlíkové květiny
Na přesné střihání truhlíko-
vých květin.

bonsaje
Na tvarování bonsají.

byliny
Na přesné střihání bylin. 

Ryba
Na ryby.

Roubování
Na naříznutí kůry pro 
očkování. 

Vyřezávání
Na vyříznutí kůry při 
roubování. 

Očkování
K očkování stromků.

Tvarování roubů
Na tvarování roubů a oček.

Pro stavebnictví
Na řezání minerální vlny.

Osekávání
Na osekávání dřeva.
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DOPORuČeNÍ

KlASIcKá SEKERA NEbO 
ŠTÍPAcÍ jAK VYbRAT VHODNý NáSTROj

Klasická sekera – univer-
zální sekera, která má ten-
čí širší čepel, se kterou se 
snadno seká čerstvé prys-
kyřičné dřevo jako smrk 
nebo borovice.

Štípací sekera – štípací se-
kera má speciálně vytvaro-
vanou čepel (u ostří tenkou 
a pak se rychle rozšiřuje), 
se kterou se snadno štípají 
špalky – zasekne a rozrazí.  

jEDNOČEPElOVÉ NEbO 
DVOUČEPElOVÉ

Vhodný nástroj 
vám usnadní práci 
a umožní stromům 
rychlejší hojení.

Zahradní nůžky 
jsou vhodné pro 
střih tenčích větví. 

Zahradní nůžky 
profesionální. 

Nůžky na silné 
větve snadno 
přestřihnou i větve 
většího průměru.

Univerzální za-
hradní nůžky jsou 
ideální ke střihání 
vysokých větví.

Pily jsou vhodné k 
řezání větví s průmě-
rem přes 50 mm. 

Pomocí seker lze se-
kat velmi silné větve 
a štípat špalky. 

111270

111440

111340

115360 115400

112290

112580

112590

123850

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 20 mm

111540 Ø 26 mm

Ø 32 mm

Ø 38 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 120 mm

Dvoučepelové: Obě čepe-
le se zatlačují při střihu do 
dřeva. Ostrá čepel se míjí se 
spodní  a vytváří hladký řez. 
Větev otlačená spodní če-
pelí odpadne. Dovolují stří-
hat blízko kmenu. 

jednočepelové: Ostrá če-
pel se zatlačuje velkým tla-
kem do dřeva proti spod-
nímu dorazu. Nedovoluje 
stříhat blízko kmenu. Vhod-
né pro tvrdé a suché větve. 
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společnost fiskars® byla založena v malé finské ves-
nici již v roce 1649. Od té doby vyrostla v mezinárodní 
společnost  s dlouhou tradicí kvality a inovace. Zahrad-
ní nářadí fiskars® určuje směr vývoje k nástrojům s vy-
sokou účinností, snižujícím námahu při práci na zahra-
dě.  ergonomické nářadí mění těžkou práci na zahradě 
v zábavu a relaxaci.

Ing.jan Růzha, fiskars, nám.T.G.Masaryka 36, 264 01 Sedlčany - Česká republika
T+f: +420  318821039 – office@fiskars.cz – www.fiskars.com  ©
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