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akár

6m

66

92

116
4
Locsolás
	
Tömlőkocsi, tömlődob szettek
· Locsolótömlők · Esőztetők
· Öntözőfejek · Csatlakozók
· Kiegészítők
40

Új kertészeti termékek

44 Növénygondozás
	
Metszőollók X-series™
· Plus · Solid™ · Quantum™
· Pro · Ujjvédő · Egyéb
Ágvágók PowerGear™X
· PowerGear™ · Quantum™
· SmartFit™ · SingleStep™ · Other
	
Magassági ágvágók
PowerGear™X
· Egyéb ágvágók és kiegészítők
Sövénynyírók PowerGear™X
· Quantum™· PowerLever™
· SmartFit™ · SingleStep™
	
Ollók Classic
· Újrahasznosított olló
80 Talajgondozás
	
Új ültetőeszközök, palántázók
Xact™ · Ergo™ · Solid™

46

132
	
Ültetőeszközök
Xact™ · Premium™ · Ergo™
· Solid™
	Ásás – ásók, lapátok, villák
Xact™ · Ergonomic™ · SmartFit™
· Solid™
· QuikDrill™
	
Talajgondozó eszközök
Xact™ · Ergonomic™ · Solid™

82

86

8

130 Fafeldolgozás
Norden fejszék · X fejszecsalád
	· WoodXpert™ ejtőemelők
· WoodXpert™ gallyazókések
· WoodXpert™ rönkkampók és
rönkfogók
· WoodXpert™ rönkcsákányok
·F
 űrészek · Kések
152 Kültéri takarítóeszközök

102 Gyepgondozás
	
Lombseprűk, gereblyék
Xact™ · Ergonomic™ · Solid™
	
Fűnyíró ollók
PowerLever™ · Servo-System™
· SmartFit™
	
Gyomkiszedők
Xact™ · SmartFit™ · Solid™
Ergo™ és Solid™ kiegészítő
eszközök
StaySharp™ fűnyírók
116 Fiskars QuikFit™
	
Magasban használható eszközök
	
Kültéri takarító eszközök
	
Növénygondozó eszközök
· QuikFit™ nyelek

156 Autós eszközök
SnowXpert™ · Solid™
160 Hóeszközök
SnowXpert™ · Egyéb
166 Gyermekeszközök
168 Kiegészítők és pótalkatrészek

Figyelem! A katalógusban szereplő
termékek méretei csomagolással
együtt értendőek!

Locsolás
könnyedén

Tömlőkocsi,
tömlődob szettek 7. oldal
Locsolótömlők 10. oldal
Esőztetők 16. oldal

Öntözőfejek 20. oldal
Csatlakozók 25. oldal
Kiegészítők 37. oldal

Szabad
elhelyezés

360°
forgás

LOCSOLÁS

Az integrált tartóba
könnyen elhelyezheti a
locsoláshoz használatos
tartozékokat
360°-ban forgó
tekercs stabil vízszintes
használattal

Szabadon helyezze
a tömlőkocsit az
ideális locsolási
pontra a kertben

Automatikus
visszacsévélés

Válassza ki az
Ön kertméretének
legmegfelelőbb terméket
Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

EAN

XL tömlődob és
XL kerekes tömlőkocsi
Szabad elhelyezés és
360°-ban való forgás

SAP

Mérje le a kertjét online:
gardencalculator.fiskars.com
S

Hossz:

Szélesség:

Súly:

S

M

L

XL

0-150 m2-ig

150-300 m2-ig

300-500 m2-ig

500 m2 felett

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Db/doboz:

SAP

XL

EAN

Magasság:

L

EAN

Azonosítsa be a megfelelő méretet

Könnyű kihúzás és automatikus
visszacsévélés

M

Puha kerékfelületek a könnyű
mozgatáshoz

XL automata tömlőkocsi szett kerekekkel
Magasság: 265 mm

Hossz: 600 mm

A puha talpak stabilitást
biztosítanak a talajon
vagy a teraszon

Teleszkópos fogantyú a
kényelmes mozgatáshoz

Szélesség: 500 mm

360°
forgás

Súly: 11500 g

Automatikus
visszacsévélés

27

méter

tömlőhossz

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Működési terület
1250 m2-ig

1025933

Magasság: 265 mm

Hossz: 552 mm

Szélesség: 500 mm

360°

-os forgás

forgás

7 m-es
bemeneti
tömlő

Súly: 10500 g

Automatikus
visszacsévélés

25

méter

tömlőhossz

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Db/doboz: 1

XL

+!4;;?01"IEDJEK!

• Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész
szett, könnyen használható kelléktároló rekesszel
• Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles
locsolási területért
• Automatikus visszacsévélésű tömlő
• A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
• Kerekek a könnyű mozgatáshoz
• Tartós 13 mm-es (1/2”) tömlő

EAN

360

6

XL

SAP

XL automata tömlődob szett

°

20 m
kimeneti tömlő

Db/doboz: 1

EAN

Tömlőkocsi, tömlődob szettek

SAP

1025932
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• Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész
szett, könnyen használható kelléktároló rekesszel
• Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles
locsolási területért
• Automatikus visszacsévélésű tömlő
• A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
• Falra szerelhető (a fali rögzítő külön vásárolható meg)
• Tartós 13 mm-es (1/2”) tömlő
7

L tömlőkocsi szett 30 m tömlővel
Súly: 6750 g

360°
forgás

31.5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Db/doboz: 1

L

SAP

1023644

M tömlőkocsi szett 20 m tömlővel
Magasság: 250 mm

Hossz: 566 mm

Szélesség: 398 mm

Súly: 5600 g

360°
forgás

21.5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Db/doboz: 1

M

SAP

1023643

Hossz: 444 mm

Szélesség: 390 mm

Súly: 3020 g

360°
forgás

15

méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Db/doboz: 4

S

SAP

1020436

Hossz: 478 mm

Szélesség: 478 mm

Súly: 6050 g

360°
forgás

31.5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Db/doboz: 1

L

SAP

1057237

Hossz: 478 mm

Szélesség: 478 mm

Súly: 4950 g

360°
forgás

21.5
méter
kinyúlás

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.
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EAN

Db/doboz: 1

M

+!4;;?01"IEELKH!

• A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2”) tömlő,
csévélő és kiegészítők
• A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás
extraszéles locsolási területet biztosít
• Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
• Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

Solid™ M tömlődob szett 20 m tömlővel
Magasság: 247 mm

+!4;;?01"IEDDDJ!

• Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész
szett kényelmes kelléktároló rekesszel
• Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás
• Teljes tömlőhossz15 m-ig
• Tartós 9 mm-es (3/8”) tömlő
• Könnyű kialakítás
• Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
• A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható
• Falra szerelhető (a fali rögzítő külön vásárolható meg)

Solid™ L tömlődob szett 30 m tömlővel
Magasság: 247 mm

+!4;;?01"IEDEJK!

• Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész
szett kényelmes kelléktároló rekesszel
• Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás az extraszéles
locsolási területért
• Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
• Tartós 13 mm-es (1/2”) tömlő
• Kényelmes tömlőkocsi a könnyű mozgatáshoz
• Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
• A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható

S tömlődob szett 15 m tömlővel
Magasság: 161 mm

+!4;;?01"IEDEKH!

• Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész
szett kényelmes kelléktároló rekesszel
• Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles
locsolási területért
• Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
• Tartós 13 mm-es (1/2”) tömlő
• Kényelmes tömlőkocsi a könnyű mozgatáshoz
• Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
• A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható

EAN

Szélesség: 398 mm

EAN

Hossz: 566 mm

EAN

Magasság: 250 mm

EAN

LOCSOLÁS

SAP

1057238

+!4;;?01"IEELLE!

• A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2”) tömlő,
csévélő és kiegészítők
• A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás
extraszéles locsolási területet biztosít
• Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
• Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

0%
erőfeszítés

100%
öröm
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LOCSOLÁS

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 20 m Q3
Szélesség: 65 mm

Súly: 2500 g

Nyomás
alatt
tesztelt

UV
álló

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

13 mm
(1/2")

Db/doboz: 2

S-M

SAP

1027102

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 20 m Q4
Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 65 mm

Súly: 2800 g

Nyomás
alatt
tesztelt

UV
álló

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

13 mm
(1/2")

Db/doboz: 2

S-M

SAP

1027104

Hossz: 395 mm

Szélesség: 65 mm

Súly: 2900 g

Nyomás
alatt
tesztelt

UV
álló

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

13 mm
(1/2")

Db/doboz: 2

S-M

SAP

1027107

Hossz: 395 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 3750 g

UV
álló

13 mm
(1/2")

10

Nyomás
alatt
tesztelt
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Db/doboz: 2

L

EAN

+!4;;?01"IEEGFH!

• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
• Csavarodási ellenállás 5. szint
• UV-álló
• Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
• A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében
színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 30 m Q3
Magasság: 395 mm

+!4;;?01"IEEFMH!

• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
• Csavarodási ellenállás 4. szint
• UV-álló
• Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
• A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében
színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 20 m Q5
Magasság: 395 mm

+!4;;?01"IEEFKD!

• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
• Csavarodási ellenállás 3. szint
• UV-álló
• Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
• A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében
színkóddal ellátott

EAN

Hossz: 395 mm

EAN

Magasság: 395 mm

EAN

A Fiskars minőségi locsolótömlők széles választékát kínálja különféle
kertméretekhez
az extra nagyig.
Tömlőink
a nagyobb
tartósság
Magasság:
Hossz:a kicsitől
Szélesség:
Súly:
Db/doboz:
SAP
érdekében csavarodásmentesek és UV-állók.

SAP

1027103

EAN

Locsolótömlők

Locsolótömlők

+!4;;?01"IEEFLK!

• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
• Csavarodási ellenállás 3. szint
• UV-álló
• Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
• A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében
színkóddal ellátott
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Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

13 mm
(1/2")

L

1027105

Hossz: 395 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 4350 g

Nyomás
alatt
tesztelt

UV
álló

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

13 mm
(1/2")

Db/doboz: 2

L

SAP

1027108

Hossz: 395 mm

Szélesség: 145 mm

Súly: 7000 g

Nyomás
alatt
tesztelt

UV
álló

13 mm
(1/2")

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Db/doboz: 2

XL

SAP

1027106

Hossz: 395 mm

Szélesség: 115 mm

Súly: 4700 g

Nyomás
alatt
tesztelt

UV
álló

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

19 mm
(3/4")

Db/doboz: 2

S-M

SAP

1027110

Hossz: 395 mm

Szélesség: 120 mm

UV
álló

19 mm
(3/4")

12

EAN

Súly: 4960 g

Nyomás
alatt
tesztelt
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Db/doboz: 2

M-L

+!4;;?01"IEEGGE!
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Súly: 11750 g

Nyomás
alatt
tesztelt

UV
álló

Csatlakozó
Más
márkákkal
kompatibilis

19 mm
(3/4")

+!4;;?01”IEEGII!

SAP

1027100

+!4;;?01”IEEFIJ!

• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
• Csavarodási ellenállás 3. szint
• UV-álló
• Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
• A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében
színkóddal ellátott

Db/doboz: 2

XL

SAP

1027111

Magasság: 260 mm

Hossz: 255 mm

Szélesség: 105 mm

Súly: 1460 g

Db/doboz: 2

Nyomás
alatt
tesztelt

UV
álló

S

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027101

Hossz: 390 mm

Szélesség: 65 mm

Súly: 2050 g

Db/doboz: 2

Nyomás
alatt
tesztelt

UV
álló

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027678

Hossz: 265 mm

Szélesség: 42 mm

Súly: 410 g

Db/doboz: 6

Nyomás
alatt
tesztelt

UV
álló

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1057621

Hossz: 360 mm

Szélesség: 65 mm

Súly: 1630 g

Áramlásszabályzó

Vágható

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Db/doboz: 2

Időtakarékos

70%-kal
csökkenti
a vízfogyasztást

+!4;;?01"IEEMIM!

• Csatlakozótömlő a mikrocsepegtető rendszer és
a vízforrás közé
• Tömlő 13mm-15mm (1/2-5/8”) 1,8 m Q4
• Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8”) STOP
• Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8”) FLOW
• Csapelem Multi, Ø21 mm (G 1/2”), Ø265 mm (G 3/4”) és
Ø333mm (G 1”) menetekkel

Csepegtető tömlő, 15 m
Magasság: 380 mm

+!4;;?01"IEEGMG!

• Tömlőkocsik tömlőhosszát növelheti vele, vagy önmagában
is használhatja kisebb kertek locsolásához
• Tartós fali rögzítőegység
• A fali rögzítéshez szükséges rögzítőelemek mellékelve
• Tömlő csavarodási ellenállása 4. szint
• UV-álló
• Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
• A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében
színkóddal ellátott

Tömlőszett, 13 mm (1/2”), 1,8 m Q4
Magasság: 295 mm

+!4;;?01"IEEFJG!

• Magas minőségű, könnyen kezelhető 9 mm-es (3/8”)
kereszterősített tömlő
• Két tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8”) színkóddal
és egy toldócsatlakozó
• Csavarodási ellenállás 4. szint
• UV-álló
• Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
• A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében
színkóddal ellátott

Locsolótömlő-tároló szett, 13 mm-es (1/2”) tömlővel, 15 m Q4
Magasság: 395 mm

+!4;;?01"IEEGJF!

• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
• Csavarodási ellenállás 4. szint
• UV-álló
• Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
• A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében
színkóddal ellátott

Prémium locsolótömlő-szett, 9 mm (3/8”), 15 m Q4

• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
• Csavarodási ellenállás 4. szint
• UV-álló
• Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
• A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében
színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4”), 25 m Q3
Magasság: 395 mm

Szélesség: 275 mm

• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
• Csavarodási ellenállás 4. szint
• UV-álló
• Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
• A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében
színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4”), 20 m Q4
Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
• Csavarodási ellenállás 5. szint
• UV-álló
• Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
• A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében
színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 50 m Q4
Magasság: 395 mm

Magasság: 395 mm

• Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
• Csavarodási ellenállás 4. szint
• UV-álló
• Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
• A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében
színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 30 m Q5
Magasság: 395 mm

+!4;;?01"IEEGDD!

EAN

UV
álló

SAP

EAN

Nyomás
alatt
tesztelt

Db/doboz: 2

EAN

Súly: 4200 g

EAN

Szélesség: 100 mm

EAN

Hossz: 395 mm

EAN

Magasság: 395 mm

Locsolótömlő, 19 mm (3/4”), 50 m Q4

EAN

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 30 m Q4

EAN

LOCSOLÁS

EAN

LOCSOLÁS

SAP

1025935

+!4;;?01"IEDJGE!

• Akár 70%-kal csökkenti a vízfogyasztást
• 15 m hosszú tömlő
• Ollóval a megfelelő hosszra vágható
• Áramlásszabályozó szelep a vízáramlás és a nyomás
beállításához
• A csomag 5 fém bilincset tartalmaz a könnyű rögzítéshez
• UV-álló
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Könnyű választani
Válassza ki az Ön kertjének legmegfelelőbb tömlőt
Magas minőségű 3 rétegű tömlő keresztirányú megerősítéssel
Nagynyomáson tesztelt, csavarodásmentes és UV-álló.

OCSOLÁS

Magasság:

Magasság:

Db/doboz:

SAP

EAN

Súly:

Q4
Csavarodási ellenállás szintje

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Q5
Csavarodási ellenállás szintje

Könnyű választani
Válassza ki az Ön csatlakozójához megfelelő tömlőméretet

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Magasság:

Szélesség:

0%
e-mail

13–15 mm
(1/2–5/8")

100%
öröm
Hossz:

Hossz:

Szélesség:

Szélesség:

Súly:

Súly:

9 mm
(3/8")

Db/doboz:

Db/doboz:

SAP

EAN

Magasság:

Hossz:

19 mm
(3/4")

EAN

Magasság:

Q3
Csavarodási ellenállás szintje

SAP

Univerzális
csatlakozó.
Más márkákkal
kompatibilis.

Univerzális csatlakozó
Már van más márkájú locsolástechnikai terméke? Nem probléma.
Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy más márkákkal is használhatóak legyenek.

LOCSOLÁS

A Fiskars esőztetők használata egyszerű, a kicsitől az extra nagy méretig minden kertet
lefednek,
miközben
könnyen
és nagySúly:
változatossággal
állíthatjuk
be a locsolandó területet.
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Db/doboz:
SAP
EAN

Esőztetők

Esőztetők

Négyszög esőztető, Be/Ki
Súly: 560 g

Db/doboz: 6

M-L

150 –500 m2

SAP

1027028

Víztakarékos esőztető, fém talp
Magasság: 527 mm

Hossz: 183 mm

Szélesség: 85 mm

Súly: 1410 g

Db/doboz: 6

L

300 –500 m2

Súly: 510 g

Db/doboz: 6

SAP

1023661

Hossz: 183 mm

Szélesség: 85 mm

M

150 –300 m

2

SAP

1023662

Hossz: 183 mm

Szélesség: 85 mm

Súly: 650 g

L
16

Db/doboz: 6

300 –500 m

2

+!4;;?01"IEDGHE!

• A víztakarékos technológia csökkenti az esőztető központi
vízterítését, hogy kisebb pocsolya alakuljon ki, így 20%-kal
csökkenti a vízfelhasználást
• Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség
16 x 17 méterig
• Ütésálló, robosztus műanyag talp
• Integrált fúvókatisztító szelep és könnyen tisztítható szűrő
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Oszcilláló esőztető, fém talp
Magasság: 527 mm

+!4;;?01"IEDGGH!

• A víztakarékos technológia csökkenti az esőztető központi
vízterítését, hogy kisebb pocsolya alakuljon ki, így 20%-kal
csökkenti a vízfelhasználást
• Könnyen állítható locsolási távolság 19 m-ig, maximum
175 x 19 méter locsolási területig
• Tartós, hosszan tartó fém talp
• Integrált fúvókatisztító szelep és könnyen tisztítható szűrő
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Víztakarékos esőztető
Magasság: 507 mm

+!4;;?01"IEDKGD!

• Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy
Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
• Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség
17 x 21 méterig
• Könnyen tisztítható szilikon fúvókák kivehető vízszűrővel
és akasztóhurokkal a tároláshoz
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

EAN

Szélesség: 85 mm

EAN

Hossz: 192 mm

SAP

1023660

EAN

Magasság: 525 mm

EAN

Könnyen kiválasztható locsolási minták

+!4;;?01"IEDGFK!

• A távolságszabályozó gombbal könnyen beállíthatjuk a
távolságot és az irányt
• Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség
175 x 19 méterig
• Tartós alumínium locsolócső 19 precíziós sárgaréz
locsolófúvókával
• Hosszan tartó fém talp
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis
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1023659

Hossz: 245 mm

Szélesség: 92 mm

Súly: 600 g

Db/doboz: 4

XL

> 500 m

2

SAP

1027050

Hossz: 185 mm

Szélesség: 112 mm

Súly: 480 g

Db/doboz: 4

XL

> 500 m2

SAP

1027029

Hossz: 255 mm

Szélesség: 80 mm

Súly: 940 g

Db/doboz: 6

XL

> 500 m2

Súly: 470 g

Db/doboz: 6

XL

> 500 m2

SAP

1023656
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Hossz: 195 mm

Szélesség: 66 mm

+!4;;?01"IEDKIH!

+!4;;?01"IEDKHK!

+!4;;?01"IEDFLD!

Súly: 840 g

S

Db/doboz: 6

0 –150 m

2

SAP

1023657

• Kis, célzott területek finom, egyenletes, esőszerű locsolása
• Tartós fém fej
• A háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek
könnyű mozgatást biztosítanak a kerten belül
• Locsolási terület beállítása Ø 13 m-ig
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Szektor esőztető, kerek
Magasság: 175 mm

Hossz: 115 mm

Szélesség: 42 mm

Súly: 460 g

S

Db/doboz: 6

0 –150 m

2

SAP

1023663

Hossz: 115 mm

Szélesség: 42 mm

Súly: 480 g

S

Db/doboz: 6

0 –150 m2

+!4;;?01"IEDGIL!

• Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes.
• Finom enyhe, kerek locsolási mintázat
• Kerek locsolási mintázat legfeljebb 85 méteres locsolási
területig
• Tartós fém test
• Rozsdamentes
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Álló esőztető, szögletes
Magasság: 175 mm

+!4;;?01"IEDFMK!

SAP

1023664

+!4;;?01"IEDGJI!

• Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes
• Finom, enyhe, négyszögletes locsolási mintázat
• Négyszögletes locsolási mintázat legfeljebb 9 x 9 méteres
locsolási területig
• Tartós fém test
• Rozsdamentes
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

• A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság,
a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan
locsoljon
• A mintázat az erős vízsugártól az esőztetésig állítható
• Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
• A fém háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek
könnyű mozgatást biztosítanak a kerten belül
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

EAN

Impulzus esőztető, fém
Magasság: 360 mm

Szélesség: 85 mm

• Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy
Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
• A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási
mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét
pontosan locsolja
• Locsolási terület beállítása Ø 26 m-ig
• Tartós fém beszúrós talp, amely nagyobb stabilitást biztosít
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém, kerekekkel
Magasság: 235 mm

Hossz: 265 mm

• Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy
Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
• A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási
mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét
pontosan locsolja
• Lefedettség beállítható Ø 26 m-ig
• Tartós háromlábú talp, amely ideális a kötött talajhoz,
tároláshoz akasztóhurkot tartalmaz
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, beszúrós talp, Be/Ki
Magasság: 355 mm

Magasság: 240 mm

• A távolságszabályozó gombbal könnyen beállíthatjuk a
távolságot és az irányt
• Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség
16 x 17 méterig
• Tartós alumínium locsolócső 17 precíziós locsolófúvókával
• Ütésálló műanyag talp
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, háromlábú talp, Be/Ki
Magasság: 237 mm

+!4;;?01"IEDGED!

EAN

150 –300 m

2

SAP

EAN

M

Db/doboz: 6

SAP

1023658

+!4;;?01"IEDGDG!

EAN

Súly: 300 g

EAN

Szélesség: 85 mm

EAN

Hossz: 183 mm

EAN

Magasság: 485 mm

Kör esőztető, fém, kerekekkel

EAN

Oszcilláló esőztető

EAN

LOCSOLÁS

EAN

LOCSOLÁS

• A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság,
a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan
locsoljon
• A mintázat az erős vízsugártól az esőztetésig állítható
• Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
• Fém beszúrós talp
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis
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LOCSOLÁS

FiberComp™ öntözőfej, multi
Hossz: 186 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 180 g

Db/doboz: 4

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

TARTÓSABB

SAP

1054783

FiberComp™ öntözőfej, 3 funkciós
Magasság: 200 mm

Hossz: 192 mm

Szélesség: 56 mm

Súly: 150 g

Db/doboz: 5

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

TARTÓSABB

SAP

1054782

Hossz: 202 mm

Szélesség: 35 mm

Súly: 140 g

Db/doboz: 5

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

TARTÓSABB

Magasság:

20

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

EAN

+!4;;?01"IEEJMD!

• Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot
biztosító FiberComp™ markolattal
• A SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár állásból a finom
permet és a zuhany állásba fordul
• A markolaton kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozó
és univerzális csatlakozó található
• Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb
marad, mint a fém öntözőfejek
• Univerzális csatlakozó - A többi cserélhető,
Fiskars öntözőfejjel is használható

FiberComp™ locsolópisztoly, állítható öntözőfej
Magasság: 198 mm

+!4;;?01"IEEKDJ!

• Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot
biztosító FiberComp™ 2x tartósabb markolattal
• Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany,
lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
• A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval
és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely
más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
• Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb
marad, mint a fém öntözőfejek
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis
EAN

Magasság: 200 mm

EAN

A Fiskars öntözőfejek ergonomikus kialakításúak SoftGrip™
borítással,
amely
locsolási feladatnál
stabilitást
biztosít.
Magasság:
Hossz: minden
Szélesség:
Súly:
Db/doboz:
SAP
Könnyen használhatók a különféle locsolási mintázatokkal, és minden
öntözőfejünkön fokozatmentesen állítható a vízáram, illetve univerzálisan
használhatók a más márkák által árusított locsolási termékekkel.

SAP

1054781

EAN

Öntözőfejek

Öntözőfejek

+!4;;?01"IEEJLG!

• Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot
biztosító FiberComp™ markolattal
• A SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár állásból az öblítés
állásba fordul
• A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval
és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely
más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
• Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb
marad, mint a fém öntözőfejek
• Univerzális csatlakozó - A többi cserélhető,
Fiskars öntözőfejjel is használható

SAP
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1052184

Hossz: 190 mm

Szélesség: 56 mm

Súly: 150 g

Db/doboz: 5

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1052183

Hossz: 190 mm

Szélesség: 35 mm

Súly: 140 g

Db/doboz: 5

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1052182

Hossz: 68 mm

Szélesség: 36 mm

Súly: 60 g

Db/doboz: 8

SAP

1027088

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

Súly: 440 g

+!4;;?01"IEEIFF!

+!4;;?01"IEEIEI!

+!4;;?01"IEEEGG!

SAP

Db/doboz: 4

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Magasság: 775 mm

Hossz: 120 mm

Szélesség: 35 mm

Súly: 340 g

Db/doboz: 4

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

1052186

Magasság: 241 mm

Hossz: 222 mm

Szélesség: 76 mm

Súly: 190 g

Db/doboz: 4

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1052185

Hossz: 220 mm

Szélesség: 55 mm

Súly: 210 g

Db/doboz: 4

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1020446

Hossz: 222 mm

Szélesség: 44 mm

Súly: 14 0g

Db/doboz: 4

+!4;;?01"IEDEDI!

• Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
• Csavarja el a fúvókafejet a zuhany, lapos, öblítő vagy erős
sugár mintázat kiválasztásához
• A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló
ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

SAP

1023665

+!4;;?01"IEDGKF!

• Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
• Csavarja el a fúvókafejet az erős sugár és a finom permet
mintázatok közötti váltáshoz
• A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló
ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly
Magasság: 241 mm

+!4;;?01"IEEIHJ!

• Finoman állítható locsolási mintázat
• Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az erős
sugár vagy öblítő locsolási mintázat kiválasztásához
• A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló
ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
• Alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém
öntözőfejek
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfej, multi
Magasság: 240 mm

+!4;;?01"IEEIIG!

• Három népszerű locsolási mintázat és 180°-os forgó
öntözőfej
• Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az erős
sugár, finom permet vagy zuhany locsolási mintázat
kiválasztásához
• A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló
ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
• Alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém
öntözőfejek
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfej, 4 funkciós

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.
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SAP

Öntözőrúd, állítható locsolófej

• Finoman állítható locsolási mintázat
• Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár vagy
öblítő locsolási mintázat kiválasztásához
• Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb
marad, mint a fém öntözőfejek
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

EAN

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Szélesség: 56 mm

• Finoman állítható locsolási mintázat
• Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő
vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
• A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló
ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
• Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb
marad, mint a fém öntözőfejek
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tisztító locsolófej
Magasság: 158 mm

Hossz: 128 mm

• Finoman állítható locsolási mintázat
• Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet a finom
permet, zuhany vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
• A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló
ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
• Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb
marad, mint a fém öntözőfejek
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly, állítható locsolófej
Magasság: 185 mm

Magasság: 878 mm

• Öt finoman állítható locsolási mintázat
• Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet a finom
permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat
kiválasztásához
• A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló
ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
• Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb
marad, mint a fém öntözőfejek
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ öntözőfej, 3 funkciós
Magasság: 185 mm

+!4;;?01"IEEIGM!

EAN

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

EAN

Db/doboz: 4

EAN

Súly: 190 g

EAN

Szélesség: 90 mm

EAN

Hossz: 185 mm

EAN

Magasság: 185 mm

Öntözőrúd, 3 funkciós

EAN

Öntözőfej, multi

EAN

LOCSOLÁS

EAN

LOCSOLÁS

SAP

1020445

+!4;;?01"IEDDMM!

• Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
• Csavarja el a fúvókafejet az erős sugár és a finom permet
mintázatok közötti váltáshoz
• A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló
ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

23

LOCSOLÁS

Csatlakozók

Locsolópisztoly fej, állítható locsolófej
Súly: 60 g

Db/doboz: 8

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1059236

Öntözőfej, 3 funkciós
Magasság: 108 mm

Hossz: 78 mm

Szélesség: 70 mm

Súly: 80 g

Db/doboz: 6

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1059237

Hossz: 72 mm

Szélesség: 110 mm

Súly: 130 g

Db/doboz: 6

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1059238

Hossz: 35 mm

Szélesség: 70 mm

Súly: 120 g

Db/doboz: 6

+!4;;?01"IEFDEK!

• Multi SoftGrip™ öntözőfej finom permet, zuhany, lapos,
öblítő és erős sugár mintázattal
• A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal
használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182,
1052183, 1052184, 1052185, 1052186

FiberComp öntözőfej-markolat
Magasság: 234 mm

+!4;;?01"IEFDDD!

• 3 funkciós SoftGrip™ öntözőfej erős sugár, zuhany és finom
permet mintázatokkal
• A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal
használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182,
1052183, 1052184, 1052185, 1052186

Öntözőfej, multi
Magasság: 136 mm
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• Állítható SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár és öblítő
locsolási mintázattal
• A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal
használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182,
1052183, 1052184, 1052185, 1052186

EAN

Szélesség: 51 mm

EAN

Hossz: 51 mm

SAP

1059239

EAN

Magasság: 106 mm

EAN

Öntözőfejek és markolatok
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• A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal
használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182,
1052183, 1052184, 1052185, 1052186
• A tartós FiberComp™ markolat könnyű és ergonomikus
kialakítású
• A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval
és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely
más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
• Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb
marad, mint a fém öntözőfejek

Magasság: 234 mm

Hossz: 35 mm

Szélesség: 70 mm

EAN

Comfort öntözőfej-markolat
Súly: 100 g

Db/doboz: 6

SAP

1059560

+!4;;?01"IEFDGE!

• A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal
használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182,
1052183, 1052184, 1052185, 1052186
• A SoftGrip™ markolat könnyű és ergonomikus kialakítású
• A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval
és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely
más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
• Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb
marad, mint a fém öntözőfejek
24

25

Minden,
amire
szüksége
van a
csaptól a
növényig

Csaptelep
csatlakozók

Tömlőcsatlakozók
(Csaptelep vég)

Tömlők

Toldócsatlakozók

Tömlőtoldók

Univerzális
csatlakozó
Már van más márkájú
locsolástechnikai
terméke? Nem
probléma. Locsolási
termékeinket úgy
terveztük, hogy
használhatók legyenek
a többi márkával.
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Tömlőcsatlakozók
(Tömlővég)

Öntözőfejek,
esőztetők stb.

FiberComp

™

LOCSOLÁS

LOCSOLÁS

Hossz: 68 mm

Szélesség: 46 mm

Súly: 40 g

19 mm
(3/4")

Db/doboz: 8

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

TARTÓSABB

SAP

1054787

Hossz: 68 mm

Szélesség: 45 mm

Súly: 30 g

19 mm
(3/4")

Db/doboz: 8

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

TARTÓSABB

SAP

1054785

Hossz: 68 mm

Szélesség: 39 mm

Súly: 30 g

Stop

13–15 mm
(1/2–5/8")

Db/doboz: 8

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

TARTÓSABB

SAP

1054789

Hossz: 68 mm

Szélesség: 39 mm

Súly: 30 g

13–15 mm
(1/2–5/8")

Db/doboz: 8

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

TARTÓSABB
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SAP

1054786

+!4;;?01"IEEKGK!

• Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
• Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Db/doboz: 10

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

13–15 mm
(1/2–5/8")

TARTÓSABB

SAP

1054784

Hossz: 68 mm

Szélesség: 46 mm

Súly: 40 g

Db/doboz: 8

Stop

19 mm
(3/4")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027081

Hossz: 68 mm

Szélesség: 46 mm

Súly: 40 g

Db/doboz: 8

19 mm
(3/4")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027074

Hossz: 68 mm

Szélesség: 45 mm

Súly: 30 g

Db/doboz: 8

19 mm
(3/4")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027066

Hossz: 68 mm

Szélesség: 39 mm

Súly: 30 g

Db/doboz: 8

Stop

13–15 mm
(1/2–5/8")

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.
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• A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is
biztos fogást garantálnak
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP
Magasság: 116 mm

+!4;;?01"IEDMMD!

• Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek
gyors cseréje
• A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is
biztos fogást garantálnak
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4”)
Magasság: 116 mm
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• A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek,
öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
• A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is
biztos fogást garantálnak
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) FLOW
Magasság: 116 mm
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• Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
• Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) STOP
Magasság: 116 mm

EAN

Súly: 20 g

• A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek,
öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
• Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
• Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) FLOW
Magasság: 116 mm

Szélesség: 36 mm

• Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
• Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP
Magasság: 116 mm

Hossz: 68 mm

• Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
• Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 19 mm (3/4”)
Magasság: 116 mm

Magasság: 116 mm

• A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek,
öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
• Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
• Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) FLOW
Magasság: 116 mm
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EAN

TARTÓSABB

1054790

EAN

19 mm
(3/4")

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

EAN

Stop

Db/doboz: 8

EAN

Súly: 40 g

EAN

Szélesség: 46 mm

EAN

Hossz: 68 mm

EAN

Magasság: 116 mm

FiberComp™ tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8”)

EAN

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) STOP

EAN

Csatlakozók

SAP

1027079
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• A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek,
öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
• A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is
biztos fogást garantálnak
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis
29

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

1027072

Hossz: 68 mm

Szélesség: 36 mm

Súly: 20 g

Db/doboz: 10

13–15 mm
(1/2–5/8")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027064

Hossz: 68 mm

Szélesség: 39 mm

Súly: 30 g

Db/doboz: 8

Stop

9 mm
(3/8")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027078

Hossz: 68 mm

Szélesség: 39 mm

Súly: 30 g

Db/doboz: 8

9 mm
(3/8")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027071

Hossz: 68 mm

Szélesség: 29 mm

EAN

Súly: 20 g

Db/doboz: 12

9 mm
(3/8")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.
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Súly: 80 g

Db/doboz: 8
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19 mm
(3/4")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.
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+!4;;?01"IEDMJM!

SAP

1027063
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• A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is
biztos fogást garantálnak
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém
locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

SAP

1027087

Magasság: 158 mm

Hossz: 68 mm

Szélesség: 44 mm

Súly: 70 g

Db/doboz: 8

13–15 mm
(1/2–5/8")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027086

Hossz: 68 mm

Szélesség: 44 mm

Súly: 60 g

Db/doboz: 8

9 mm
(3/8")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027085

Hossz: 68 mm

Szélesség: 42 mm

Súly: 30 g

1/2,
3/4 & 1"

Db/doboz: 8

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

TARTÓSABB

SAP

1027056

Hossz: 68 mm

Szélesség: 42 mm

Súly: 10 g

1"

Db/doboz: 8

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

TARTÓSABB
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• A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a
vízforrás és a tömlő között
• A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag
csatlakozók
• Három menetméretével a legtöbb szokványos csaptelephez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2”), Ø 265 mm (G 3/4”)
és Ø 333 mm (G 1”)
• Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ Csaptelep csatlakozó, G1” (33,3 mm)
Magasság: 116 mm

+!4;;?01"IEEEDF!

• Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek,
öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
• A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is
biztos fogást garantálnak
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém
locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ Csaptelep csatlakozó, multi
Magasság: 116 mm
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• Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek,
öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
• A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is
biztos fogást garantálnak
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém
locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 9 mm (3/8”)
Magasság: 158 mm
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• Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek,
öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
• A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is
biztos fogást garantálnak
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém
locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó, Be/Ki 13-15 mm (1/2-5/8”)

• Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek
gyors cseréje
• A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is
biztos fogást garantálnak
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém
locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 9 mm (3/8”)
Magasság: 116 mm

Szélesség: 46 mm

• A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek,
öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
• A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is
biztos fogást garantálnak
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém
locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8”) FLOW
Magasság: 116 mm

Hossz: 68 mm

• A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is
biztos fogást garantálnak
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém
locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8”) STOP
Magasság: 116 mm

Magasság: 158 mm

• Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek
gyors cseréje
• A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is
biztos fogást garantálnak
• Kényelmes markolat még hidegben is, a fém
locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
• A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében
színkóddal ellátott
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8”)
Magasság: 116 mm
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EAN

13–15 mm
(1/2–5/8")

SAP

EAN

Db/doboz: 8

EAN

Súly: 30 g

EAN

Szélesség: 39 mm

EAN

Hossz: 68 mm

EAN

Magasság: 116 mm

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 19 mm (3/4”)

EAN

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) FLOW

EAN

LOCSOLÁS

EAN

LOCSOLÁS

SAP

1027055
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• A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a
vízforrás és a tömlő között
• A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag
csatlakozók
• Használható a Ø 333 mm (G 1”) csaptelepekkel
• Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis
31

3/4"

TARTÓSABB

1027054

Hossz: 68 mm

Szélesség: 30 mm

Súly: 10 g

Db/doboz: 12

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

1/2"

TARTÓSABB

SAP

1027053

Hossz: 68 mm

Szélesség: 42 mm

Súly: 20 g

Db/doboz: 8

1/2,
3/4 & 1"
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027051

Hossz: 118 mm

Szélesség: 45 mm

Súly: 90 g

Db/doboz: 8

1/2,
3/4 & 1"
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027061

Hossz: 68 mm

Szélesség: 40 mm

Súly: 50 g

EAN

Db/doboz: 8

M22x1
M24x1
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

32

Súly: 10 g
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SAP

1027062
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• A tartós zárszerkezet biztonságos csatlakozást biztosít
a tömlő és a beltéri csaptelep között
• A gyorszár két gomb megnyomása által lehetővé teszi
a tömlő leválasztását
• M22-es belső és M24-es külső menetes fémadapterek
mellékelve
• Könnyű összeszerelhetőség
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Db/doboz: 10

G 1/2"
(21 mm)

SAP

1027060

+!4;;?01"IEDLIG!

• Tartós, mindennapi használathoz bármely Ø 21 mm (G 1/2”)
belső menethez való csatlakoztatáshoz
• A kertben és beltéren is használható
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

Toldócsatlakozó
Magasság: 116 mm

Hossz: 68 mm

Szélesség: 32 mm

Súly: 20 g

Db/doboz: 10

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027068

Magasság: 116 mm

Hossz: 68 mm

Szélesség: 20 mm

Súly: 20 g

Db/doboz: 12

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027070

Hossz: 46 mm

Szélesség: 46 mm

Súly: 40 g

Db/doboz: 30

x 30

19 mm
(3/4")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027082

Hossz: 46 mm

Szélesség: 46 mm

x 30

Súly: 40 g

Db/doboz: 30

19 mm
(3/4")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

+!4;;?01"IEEDKF!

• 1027081 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban
ömlesztve, 19 mm (3/4”) STOP 30 db termékkártya nélkül,
de EAN matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt
külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos
állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód:
6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) LB (min 30)
Magasság: 68 mm

+!4;;?01"IEDMIF!

• Egy vízforrást 2 külön tömlőbe vezet
• Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval
használható
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) STOP LB (min 30)
Magasság: 68 mm

+!4;;?01"IEDMGL!

• Különféle átmérőjű tömlők csatlakoztatásához
• Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval
használható
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

3 utas csatlakozó

• A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít két
tömlő és a vízforrás között
• A különálló áramlásszabályozó szelepekkel a víznyomást
külön-külön ki-be lehet kapcsolni
• Három menetméretével a legtöbb szokványos csaptelephez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2”), Ø 265 mm (G 3/4”)
és Ø 333 mm (G 1”)
• Könnyen elcsavarható kialakítás
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, beltéri M22x1/M24x1
Magasság: 136 mm

Szélesség: 21 mm

• A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a
tömlő és a vízforrás között
• Három menetméretével a legtöbb szokványos csaptelephez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2”), Ø 265 mm (G 3/4”)
és Ø 333 mm (G 1”)
• Könnyen elcsavarható kialakítás
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Iker csaptelep csatlakozó, multi
Magasság: 158 mm

Hossz: 68 mm

• A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít
a vízforrás és a tömlő között
• A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag
csatlakozók
• Használható a Ø 21 mm (G 1/2”) csaptelepekkel
• Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, multi
Magasság: 116 mm

Magasság: 116 mm

• A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít
a vízforrás és a tömlő között
• A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag
csatlakozók
• Használható a Ø 265 mm (G 3/4”) csaptelepekkel
• Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, G1/2” (21 mm)
Magasság: 116 mm

+!4;;?01"IEDKMF!

EAN

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

EAN

Db/doboz: 10

EAN

Súly: 10 g

EAN

Szélesség: 35 mm

EAN

Hossz: 68 mm

EAN

Magasság: 116 mm

Csaptelep csatlakozó, külső menetes G1/2” (21 mm)

EAN

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, G3/4” (26,5 mm)

EAN

LOCSOLÁS

EAN

LOCSOLÁS

SAP

1027075

+!4;;?01"IEEDDG!

• 1027074 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban
ömlesztve, 19 mm (3/4”) FLOW 30 db termékkártya nélkül,
de EAN matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt
külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos
állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód:
6411501511386
33

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

1027067

Hossz: 39 mm

Szélesség: 39 mm

Súly: 30 g

x 30

Db/doboz: 30

13–15 mm
(1/2–5/8")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027073

Hossz: 46 mm

Szélesség: 39 mm

Súly: 30 g

x 30

Db/doboz: 30

13–15 mm
(1/2–5/8")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027080

Hossz: 36 mm

Szélesség: 36 mm

Súly: 20 g

x 30

Db/doboz: 30

13–15 mm
(1/2–5/8")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027065

Hossz: 46 mm

Szélesség: 46 mm

x 30

Súly: 40 g

Db/doboz: 30

19 mm
(3/4")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

34
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EAN

SAP

1027084

+!4;;?01"IEEDMJ!

• A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek,
öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
• Ø 19 mm (3/4”) tömlőkhöz
• Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül,
de EAN matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt
külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos
állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód:
6411501511386

Súly: 40 g

Db/doboz: 30

19 mm
(3/4")

SAP

1027077

Magasság: 64 mm

Hossz: 39 mm

Szélesség: 39 mm

Súly: 30 g

x 30

Db/doboz: 30

13–15 mm
(1/2–5/8")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027083

Hossz: 39 mm

Szélesség: 39 mm

Súly: 30 g

x 30

Db/doboz: 30

13–15 mm
(1/2–5/8")
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027076

Hossz: 42 mm

Szélesség: 42 mm

Súly: 30 g

Db/doboz: 30

x 30

1/2,
3/4 & 1"
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027052

Hossz: 42 mm

Szélesség: 42 mm

x 30

Súly: 10 g

Db/doboz: 30

1"

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

+!4;;?01"IEDKKL!

• 1027051 számú csaptelep csatlakozó, dobozban ömlesztve,
Multi, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt
külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos
állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód:
6411501511386

Csaptelep csatlakozó, G1” (33,3 mm) LB (min 30)
Magasság: 40 mm

+!4;;?01"IEEDED!

• Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek
gyors cseréje
• Ø 13-15 (1/2-5/8”) tömlőkhöz
• Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN
matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt
külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos
állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód:
6411501511386

Csaptelep csatlakozó, multi LB (min 30)
Magasság: 45 mm

+!4;;?01"IEEDLM!

• A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek,
öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
• Ø 13-15 (1/2-5/8”) tömlőkhöz
• Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN
matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt
külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos
állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód:
6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) LB (min 30)
Magasság: 64 mm

+!4;;?01"IEEDFK!

• Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek
gyors cseréje
• Ø 19 mm (3/4”) tömlőkhöz
• Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN
matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt
külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos
állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód:
6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP LB (min 30)

• 1027064 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve,
13-15 mm (1/25/8”) 30 db termékkártya nélkül,
de EAN matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt
külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos
állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód:
6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) STOP LB (min 30)
Magasság: 68 mm

+!4;;?01"IEEDIL!

Szélesség: 46 mm

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

• 1027079 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban
ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP 30 db termékkártya
nélkül, de EAN matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt
külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos
állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód:
6411501511386

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8”) LB (min 30)
Magasság: 53 mm

+!4;;?01"IEDMLG!

Hossz: 46 mm

x 30

• 1027072 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban
ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8”) FLOW 30 db termékkártya
nélkül, de EAN matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt
külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos
állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód:
6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP LB (min 30)
Magasság: 64 mm

Magasság: 68 mm

• 1027066 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 19 mm
(3/4”) 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt
külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos
állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód:
6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) LB (min 30)
Magasság: 64 mm

+!4;;?01"IEDMFE!

EAN

19 mm
(3/4")

SAP

EAN

x 30

Db/doboz: 30

EAN

Súly: 30 g

EAN

Szélesség: 45 mm

EAN

Hossz: 45 mm

EAN

Magasság: 59 mm

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) LB (min 30)

EAN

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4”) LB (min 30)

EAN

LOCSOLÁS

EAN

LOCSOLÁS

SAP

1027059

+!4;;?01"IEDLHJ!

• A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a
vízforrás és a tömlő között
• Használható a Ø 333 mm (G 1”) csaptelepekkel
• Könnyen elcsavarható kialakítás
• Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN
matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt
külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos
állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 35
6411501511386

LOCSOLÁS

LOCSOLÁS

x 30

3/4"

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

1027058

• A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a
vízforrás és a tömlő között
• Használható a Ø 265 mm (G 3/4”) csaptelepekkel
• Könnyen elcsavarható kialakítás
• Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN
matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban)
szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csaptelep csatlakozó, G1/2” (21 mm) LB (min 30)
Magasság: 40 mm

Hossz: 30 mm

Szélesség: 30 mm

Súly: 10 g

x 30

Db/doboz: 30

1/2"

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1027057
-

Hossz: 32 mm

Szélesség: 32 mm

Súly: 20 g

Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

x 30

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Db/doboz: 30

Súly:

Db/doboz:

+!4;;?01"IEDLFF!

SAP

1027069
-

+!4;;?01"IEDMHI!

Magasság: 222 mm

Hossz: 83 mm

Szélesség: 150 mm

Súly: 580 g

SAP

Db/doboz: 4

SAP

G 1/2",
3/4" & 1"
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

1054792

Magasság: 200 mm

Hossz: 83 mm

Szélesség: 150 mm

Súly: 380 g

Db/doboz: 4

G 1/2",
3/4" & 1"
Univerzális
illeszkedés.
Más márkákkal
kompatibilis.

SAP

1054791

Hossz: 185 mm

Szélesség: 185 mm

Súly: 1300 g

Db/doboz: 4

+!4;;?01"IEEKKI!

• Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő,
gyakoriság és időtartam
• Locsolás időtartama 1 és 360 perc között
• Eső általi késleltetés 7 napig
• A Multi csaptelep csatlakozó három menettel rendelkezik,
hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen
• Alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony
töltöttség-védelem
• Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek)
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kézi nyomáspermetező, 5 L
Magasság: 495 mm

+!4;;?01"IEEKLF!

• Programozza be az időkapcsolót a két tömlő egymástól
független vagy egyidejű üzemeltetésére
• Locsolás időtartama 1 és 360 perc között
• Eső általi késleltetés 7 napig
• Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő,
gyakoriság és időtartam
• A csaptelep-csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy
a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen
• Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek),
alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony
töltöttség-védelem

Időkapcsoló, szimpla kimenet

• 1027068 számú toldócsatlakozó, dobozban ömlesztve, 30
db termékkártya nélkül, de EAN matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban)
szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

SAP

Db/doboz:

Időkapcsoló, dupla kimenet

• A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a
vízforrás és a tömlő között
• Használható a Ø 21 mm (G 1/2”) csaptelepekkel
• Könnyen elcsavarható kialakítás
• Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN
matricával
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
• Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban)
szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Toldócsatlakozó LB (min 30)
Magasság: 52 mm
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EAN

SAP

EAN

Db/doboz: 30

EAN

Súly: 10 g

EAN

Szélesség: 35 mm

EAN

Hossz: 35 mm

EAN

Magasság: 40 mm

A tárolás és locsolás
nagyobb kényelme
érdekében
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:
egészítse ki locsolórendszerét
könnyen használható kiegészítőinkkel!

SAP

1025934

EAN

Csaptelep csatlakozó, G3/4” (26,5 mm) LB (min 30)

EAN

Kiegészítők

+!4;;?01"IEDJFH!

Magasság:

36

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Kis kézi nyomáspermetező, 1.8 L
Magasság: 310 mm

Hossz: 125 mm

Szélesség: 220 mm

Súly: 300 g

Db/doboz: 9

SAP

1027379

EAN

EAN

• A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez
és új palánták kíméletes locsolásához
• Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal
• Vállpánt a kényelmes hordozáshoz
• 5 L nettó kapacitás (58 L maximális kapacitás)
• Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum
melléktermékek és élelmiszertermékek kipermetezéséhez

+!4;;?01"IEEGKM!

• A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez
és új palánták kíméletes locsolásához
• Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal
• A könnyen használható funkciók közé tartozik a
hüvelykujjas vezérlés zárral, a biztonsági szelep a
nyomásállandóság biztosítására és a skálabeosztás a tartály
oldalán
• 1,8 L nettó kapacitás (2 L maximális kapacitás)
• Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum
melléktermékek és élelmiszertermékek kipermetezéséhez

37

Szélesség: 195 mm

Súly: 1450 g

Db/doboz: 4

SAP

1027095
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Magasság: 114 mm

Hossz: 16 mm

Szélesség: 74 mm

Súly: 10 g

Db/doboz: 6

Hossz: 95 mm

Szélesség: 30 mm

Súly: 600 g

Db/doboz: 4

SAP

1020448

EAN

Magasság: 250 mm
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O-gyűrűk csatlakozókhoz, 4 db
Magasság: 116 mm

Hossz: 16 mm

Szélesség: 74 mm

Súly: 10 g

Db/doboz: 6

Hossz: 50 mm

Szélesség: 73 mm

Súly: 340 g

Db/doboz: 3

SAP

1059235

EAN

Magasság: 534 mm
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Hossz: 38 mm

Szélesség: 74 mm

Súly: 20 g

Db/doboz: 6

SAP

1027089

EAN

Magasság: 114 mm
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SAP

1024093

Szűrő esőztetőkhöz, 2 db
Magasság: 115 mm

Hossz: 16 mm

Szélesség: 74 mm

Súly: 20 g

Db/doboz: 6

+!4;;?01"IEDHMI!

SAP

1024092
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• Tartalma 2 db O-gyűrű
• Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

• Opcionális fali tartó a Solid M (1057238) és L (1057237)
tömlőkocsihoz
• Tartós konstrukció
• A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges
rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Esőztető adapter

+!4;;?01"IEDHKE!

• Tartalma 4 db O-gyűrű
• Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz
és toldócsatlakozóhoz

• Opcionális fali tartó az S tömlőkocsihoz (1020436)
• Tartós fém konstrukció
• A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges
rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó a Solid tömlőkocsihoz

1024091

• Tartalma 4 db O-gyűrű
• Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

• Opcionális fali tartó az XL tömlőkocsihoz (1025932)
• Tartós FiberComp™ test és fém konstrukció
• A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges
rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó az S tömlőkocsihoz

SAP

EAN

Hossz: 130 mm

EAN

Magasság: 275 mm

O-gyűrűk esőztetőkhöz, 4 db

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Fali tartó az XL tömlőkocsihoz

EAN

LOCSOLÁS

EAN

LOCSOLÁS

Magasság:

38

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

EAN

• Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz
• Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis
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Új
kertészeti
termékek
2021
Új

Növénygondozás
Talajgondozás
Hóeszközök

Miért a
Fiskars
az első
a vágásban?

Az 1649-ben alapított Fiskars ikonikus
öröksége a kimagasló esztétikumú
és a vásárlói igényeket maximálisan
figyelembe vevő szerszámok készítése.
Méltán büszkék vagyunk arra, hogy
világszerte szakértőként segítjük a
lelkes kertészeket a kétpengés vágóés kézi szerszámok terén.
Tervezési filozófia

Különös figyelmet fordítunk a szegmentációs
tanulmányok, a fogyasztói mélyinterjúk és
a használhatósági kutatások eredményeire,
amelyek segítségével fejlesztjük tovább termékeinket.
Ennek köszönhetően számos díjat nyertünk, köztük
a rangos RedDot Best of the Best Dizájndíjat.

Innováció

Napjainkig több száz szabadalmat és technológiát
fejlesztettünk ki, hogy szerszámaink jobbak legyenek a
piaci versenyben, és mintegy meghosszabbított karként
segítsenek bennünket.

Tartósság és minőség

Túl azon, hogy csak a legjobb minőségű anyagokkal
dolgozunk, minden termékünket szigorú laboratóriumi
tesztnek vetjük alá a forgalmazás megkezdése előtt.

Globális piacvezető

Az ollók piacán köztudottan világelsők vagyunk,
de immár kertészeti szerszámaink is a legjobban
keresettek között vannak Európában, Észak-Amerikában,
Ausztráliában és a Közel-Keleten egyaránt.

Elkötelezettség

Ha a kertészkedés öröm, a Fiskars elkötelezett
olyan szerszámok biztosítása mellett, amelyek
segítségével Ön 100% örömét leli a kertben.

Növénygondozás

Metszőollók 46. oldal
Ágvágók 60. oldal
Magassági ágvágók 66. oldal
Sövénynyírók 70. oldal
Ollók 74. oldal

Új metszőollók
Ajánlja vásárlóinak az alábbi három termékcsalád egyikét,
minőségi választást biztosítva minden egyes vevő számára
- bármi is legyen a motiváció.

X-series™
Kivételes teljesítmény.
A csúcsminőségű termékcsaládunk esetén a legjobb technológiáink és az
ergonómia a legnagyobb tartóssággal párosul, így kategóriájában a legjobb
választás, ami valóban élménnyé teszi a metszést.
Modellszámok: P900

Plus™
Plusz segítség a munkához.
Középső termékcsaládunk olyan megbízható szerszámokat kínál az alkalmi
felhasználók számára, amelyek készek a mindennapi használatra. A tartósság
növelése és az egyéb jellemzők átgondolása következtében ezek az eszközök
magasabb szintű felhasználói élményt biztosítanak.
Modellszámok: P500-700

Solid™
A biztos megoldás.
Alapszintű termékeink minőségi szerszámok, amelyek az alkalmi
vagy új felhasználók számára mutatja be a márkát.
Modellszámok: P100-300

NÖVÉNYGONDOZÁS

NÖVÉNYGONDOZÁS

X-series
metszőollók
™

2

EAN

Kivételes teljesítmény.
AMagasság:
kategóriájában
technológiák,
ergonómia
Hossz: legjobb
Szélesség:
Súly:
Db/doboz: és tartósság
SAP
kombinációja olyan élményt nyújt, amely meghaladja a várakozásokat.
A kertészkedés sosem lesz már ugyanaz.
4

X-series™ L metszőolló, mellévágó P961
Magasság: 285 mm

Hossz: 44 mm

Szélesség: 95 mm

Súly: 247 g

Db/doboz: 4

SAP

1057175

EAN

3

X-series™ metszőollók
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X-series™ metszőolló, rávágó P941
Magasság: 285 mm

Termékjellemzők
és előnyök

2.

Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény
Az egyedülálló PowerGear™ mechanizmus 3x
nagyobb vágóerőt eredményez. A forgónyeles
megoldás minimalizálja az ujjakra ható erőket, és
lehetővé teszi, hogy minden ujj egyszerre fejtsen
ki erőt vágáskor.

Pengebevonat
Súrlódáscsökkentő ezüst teflonbevonat

4.

Markolat
Továbbfejlesztett SoftGrip™ borítás nagyobb
komfortot és jobb tapadást biztosít

Súly: 246 g

Db/doboz: 4

SAP

1057174
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• A PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmusa
akár 3x nagyobb erőkifejtésre képes
• Rávágó penge elszáradt ágak metszéséhez, akár 2,4 cm
átmérőig
• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb
élességért
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és
kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

1

PowerGear™

3x

Pengekapacitás
Ezek a könnyű és tökéletes vágásra tervezett
metszőollók a vékonyabb gallyak gyors
lenyisszantásához éppúgy ideálisak, mint
a vastagabb ágak levágásához.

3.

Szélesség: 95 mm

X-series™ M metszőolló, mellévágó P921
Magasság: 285 mm

Hossz: 44 mm

Szélesség: 95 mm

Súly: 245 g

Db/doboz: 4

NAGYOBB
ERŐ

SAP

1057173

EAN

1.

Hossz: 44 mm

EAN

• A PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmusa
akár 3x nagyobb erőkifejtésre képes
• Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és
kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
• Közepes és nagy méretű kézre tervezve

+!4;;?01"EEEFED!

• A PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmusa akár
3x nagyobb erőkifejtésre képes
• Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és
kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
• Közepes és nagy méretű kézre tervezve

Új
Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

X-series

™

Plus

Solid™
Pengekapacítás Pengebevonat
48Kategóriájában
legjobb vágási
teljesítmény

Markolat

49

NÖVÉNYGONDOZÁS

NÖVÉNYGONDOZÁS

Plus
metszőollók
™

3

4

1

EAN

Plusz segítség.
Megbízható
teljesítmény
hozzáadott értékekkel,
amelyek nemcsak
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:
Db/doboz:
SAP
tartósabbá teszik, hanem növelik a használati élményt is.
Jobb szerszámok a masszív, mindennapi használatra.
5

Plus™ metszőolló, mellévágó P751
Magasság: 285 mm

Hossz: 25 mm

Szélesség: 95 mm

Súly: 276 g

Db/doboz: 4

SAP

1057172

EAN

2

Plus™ metszőollók
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Plus™ metszőolló, rávágó P741
Magasság: 285 mm

Hossz: 25 mm

Szélesség: 95 mm

Súly: 207 g

Db/doboz: 4

Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény
Éles és hosszú élettartamú, edzett szénacél
pengék.

Plus™ metszőolló, mellévágó P721

Pengekapacitás
Közepes méretű ágakhoz ideális.

Magasság: 285 mm

3.

Pengebevonat
Súrlódáscsökkentő teflon bevonat.

4.

Markolat
Kényelmes és jobb fogást biztosító SoftGrip™.

Hossz: 25 mm

Szélesség: 95 mm

Súly: 202 g

Db/doboz: 4

SAP

1057170

EAN

2.

1057171
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• A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is
megbirkózik
• Rávágó penge elhalt ágak metszéséhez, max. 2,4 cm
átmérőig
• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• Ergonomikus FiberComp™ markolat tartós és
kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Termékjellemzők
és előnyök
1.

SAP

EAN

• A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is
megbirkózik
• Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak,
ágak metszéséhez
• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és
kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
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• A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is
megbirkózik
• Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak,
ágak metszéséhez
• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos
és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

EAN

Új
Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

X-series

™

Plus

Solid™

50

Kategóriájában Pengekapacítás Pengebevonat
legjobb vágási
teljesítmény

Markolat

51
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Solid
metszőollók

Plus™ metszőolló, mellévágó P541
Magasság: 265 mm

Hossz: 20 mm

Szélesség: 76 mm

Súly: 194 g

Db/doboz: 4

SAP

1057169

EAN

™
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Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P531
Magasság: 271 mm

Hossz: 23 mm

Szélesség: 76 mm

Súly: 269 g

Db/doboz: 4

SAP

1057168

EAN

• A SmartFitTM megoldásnak köszönhetően beállítható, hogy
a metszőolló mennyire nyíljon ki az ágak, gallyak könnyed
vágásához
• Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak
metszéséhez
• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és
kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
• A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

2

3

4

A „biztos megoldás”.
Egyszerű, hatékony és
megfizethető, a Fiskarstól ismert
minőségben. Röviden, ezek a
szerszámok elvégzik a feladatot.

1

5
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Plus™ metszőolló, mellévágó P521
Magasság: 265 mm

Hossz: 20 mm

Szélesség: 76 mm

Súly: 198 g

Db/doboz: 4

SAP

1057167

EAN

• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb
élességért
• Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak,
ágak metszéséhez
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és
kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
• Könnyen és gyorsan használható zárszerkezet
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• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb
élességért
• Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak,
ágak metszéséhez
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és
kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
• A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Termékjellemzők
és előnyök
1.

Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény
Edzett acél pengék.

2.

Pengekapacitás
Kisebb ágakhoz ideális.

3.

Pengebevonat
Súrlódáscsökkentő teflonbevonat.

4.

Markolat
Bal- és jobbkezes használathoz egyaránt
megfelelő, kényelmes és tartós markolatok.

Új
Mellévágó
vagy
rávágó?

MELLÉVÁGÓ VÁGÁS
Ollószerű vágási folyamat, melynek
során mindkét penge benyomódik
a fába. A vágási felület tiszta, a
pengék kevésbé nyomják össze a fa
felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld
ágak vágáshoz a legalkalmasabbak.

RÁVÁGÓ VÁGÁS
A mellévágó pengénél élesebb és
vékonyabb pengét nagy, lefelé ható
erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszköz száraz vagy elhalt ágak vágásához
a legalkalmasabbak.

X-series™

Plus

Solid™

52

Pengebevonat Vágóteljesítmény Vágókapacitás

Markolat

53
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Db/doboz: 4

SAP

1057165
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Solid™ metszőolló, mellévágó P341
Magasság: 265 mm

Hossz: 20 mm

Szélesség: 76 mm

Súly: 186 g

Db/doboz: 4

SAP

1057164

EAN

• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb
élességért
• Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak
metszéséhez
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos
és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
• A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor
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Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P331
Magasság: 258 mm

Hossz: 23 mm

Szélesség: 76 mm

Súly: 198 g

Db/doboz: 4

SAP

1057163

EAN

• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb
élességért
• Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak,
ágak metszéséhez
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos
és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
• A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor
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Solid™ metszőolló, mellévágó P321
Magasság: 26 mm

Hossz: 20 mm

Szélesség: 76 mm

Súly: 181 g

Db/doboz: 4

SAP

1057162

EAN

• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb
élességért
• Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak,
ágak metszéséhez
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• Erős acél markolat kényelmes SoftGrip™ borítással
• A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor
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• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb
élességért
• Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak,
ágak metszéséhez
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos
és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
• A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Magasság: 255 mm

Hossz: 20 mm

Szélesség: 76 mm

Súly: 141 g

EAN

Solid™ metszőolló, mellévágó P121
Db/doboz: 4

SAP

1057160

+!4;;?01"EEEDFM!

• Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb
élességért
• Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak,
ágak metszéséhez
• A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli
a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
• Könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat
• A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor
54

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

X series™

Plus™

Solid™

• A PowerGear™ technológia
ott maximalizálja az erőáttételt,
ahol önnek a legnagyobb szüksége van rá, és 3x nagyobb
vágóerőt biztosít
• Edzett, precíziósan csiszolt
acélpenge tovább marad éles
Magasság:
Hossz:
• A súrlódáscsökkentő
pengebevonat véd a rozsda ellen és
javítja a teljesítményt, általa
simább a vágás és kevesebb
a roncsolás
• Az ergonomikus kialakítású
FiberComp™ markolat illeszkedik a kéz természetes formájához és kényelmes fogást
biztosító SoftGrip™ borítással
rendelkezik
• 25 év garancia

• Power-Lever™ technológia a
vastagabb ágakkal és gallyakkal is megbirkózik
• A könnyebb vágás érdekében a
SmartFit™ megoldással beállítható, hogy mennyire nyíljon ki a
metszőolló
Szélesség:
Súly:
• Edzett, precíziósan
csiszolt
acélpenge tovább marad éles
• Az ergonomikus kialakítású
FiberComp™ vagy öntött
alumínium markolat illeszkedik
a kéz természetes formájához,
és kényelmes fogást biztosító
SoftGrip™ borítással rendelkezik

• Ideális vékonyabb és
vastagabb ágak könnyű
átvágásához
• Edzett, precíziósan csiszolt
acélpenge tovább marad éles
• A könnyű, mégis erős
FiberComp™ markolat bizDb/doboz:
tonságos és SAP
kényelmes fogást
biztosító SoftGrip™ borítással
rendelkezik
• A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Magasság:

Szélesség:

Db/doboz:

Hossz:

PowerStep™
• A PowerStep™ metszőollókkal
egyaránt vághatunk vékony és
vastag ágakat anélkül, hogy
Magasság:
Hossz:
veszítenénk a metszőolló
teljesítményéből
• A vékony ágakat egyetlen
vágással elvághatjuk – a vastagabbakhoz 2 vagy 3 vágás
is szükséges lehet, így nem az
erőt, hanem a vágásszámot kell
növelni, ha vastagabb ágakat
szeretnénk elmetszeni
• A PowerStep™ mechanizmus
automatikusan kiválasztja a
vágások számát

EAN

Súly: 187 g

EAN

Szélesség: 76 mm

Súly:

Ujjvédő
• Könnyű és tartós FiberComp™
nyél, biztonságos markolattal
• A hurok formájú markolat az
Szélesség:
Súly:az ujjakat
alsó nyélen megvédi
vágás közben
• Korrózióálló, rozsdamentes
acél pengék

SAP

EAN

Hossz: 20 mm

EAN

Magasság: 265 mm

Válassza ki az Önnek
leginkább megfelelő
metszőollót!

Quantum™
• Magas minőségű alumínium
nyél kényelmes fogást biztosító
TruGrip™ parafa markolattal
Db/doboz:
• A TruEdge™SAP
pengék precíziósan köszörültek, edzett acélból
készülnek és súrlódást gátló
bevonattal vannak ellátva a
minél pontosabb és tisztább
vágás érdekében

Pro
• Tartós igénybevételre tervezett
minőségi CrMoV acél penge
• Egyszerűen karbantartható
• Mindkét kézzel, könnyen
működtethető egyujjas
zárszerkezet
• Rezgéscsillapító
• Tartós nyél, kényelmes
és biztos fogást biztosító
Softgrip™bevonattal
• Jobb- és balkezesek egyaránt
használhatják

EAN

Solid™ metszőolló, rávágó P361

EAN

Solid™ metszőollók
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Ujjvédő metszőollók

Súly: 320 g

Db/doboz: 4

SAP

1001434

+!4;;?01"EEMKDH!

• Gallyak és zöld ágak metszéséhez max. 2,6 cm
átmérőig
• A pengerögzítő mechanizmus segítségével állítható
a pengék feszessége, ami megelőzi a kilazulásukat
és megnöveli az élettartamát
• Természetes parafa markolattal a tökéletes
kényelemért

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

Ujjvédő metszőolló, mellévágó P44

EAN

Pro metszőollók

SAP

EAN

Szélesség: 135 mm

Magasság: 30 mm

Hossz: 265 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 180 g

Db/doboz: 4

Pro metszőolló PB-8, nagy
Magasság: 25 mm

Hossz: 290 mm

Szélesség: 85 mm

Súly: 237 g

Db/doboz: 4

SAP

1020203

EAN

Ezek a metszőollók igazi szakemberek együttműködésével lettek megálmodva.
A legminőségibb alapanyagokból készült és a nagyobb kényelem érdekében minden
eleme cserélhető. Kialakítása a hagyományos trendet követi, azonban tartalmaz egyedi
megoldásokat, mint például a drótvágó.

+!4;;?01"EELKDK!

Hossz: 291 mm

Szélesség: 84 mm

Súly: 229 g

Db/doboz: 4

SAP

1020204

EAN

Magasság: 25 mm

+!4;;?01"EELIDM!

Ujjvédő metszőolló, rávágó P43
Magasság: 25 mm

Hossz: 265 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 180 g

Db/doboz: 4

Magasság: 20 mm

Hossz: 230 mm

Súly: 300 g

Db/doboz: 4

SAP

1001530

-!0:8<<0"DFMJFM!

SAP

1001535

+!4;;?01"MJHGDH!

Ujjvédő kerti olló SP45
Magasság: 30 mm

Hossz: 265 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 200 g

Db/doboz: 4

SAP

1001533

+!4;;?01”MJHIDF!

• Többféle feladathoz, például műanyag, csövek, kötél
vagy heveder vágására használható olló max. 2 cm
átmérőig
• Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
• Figyelem: Ágak vágására ne használjuk!

EAN

EAN

Szélesség: 70 mm

+!4;;?01"MJHHDG!

• Fás, száraz ágak metszéséhez max. 2 cm átmérőig
• Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
• Rávágó kivitel; megerősített alsó műanyag üllő

• Tartós igénybevételre tervezett minőségi CrMoV acél
penge
• Könnyű, időjárásnak ellenálló tartós markolat
• Mindkét kézzel könnyen működtethető egyujjas
zárszerkezet
• Kúpos rögzítő csavar

Pro metszőolló P90

1001534

• Fiatal, zöld hajtások metszéséhez max. 2 cm átmérőig
• Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
• A felső penge tapadásmentes bevonata megkönnyíti a
vágást és a tisztítást

• Tartós igénybevételre tervezett minőségi CrMoV acél
penge
• Könnyű, időjárásnak ellenálló tartós markolat
• Mindkét kézzel könnyen működtethető egyujjas
zárszerkezet
• Kúpos rögzítő csavar

Pro metszőolló PB-8, közepes

SAP

EAN

Hossz: 247 mm

EAN

Magasság: 25 mm

A Fiskars Ujjvédő metszőollók családja két ergonomikus kialakítású metszőollót és egy
általános kerti ollót tartalmaz, melyek a kéz megterhelése nélkül képesek az alapvető
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:
Db/doboz:
SAP
vágási és metszési feladatok ellátására. A jellegzetes hurok formájú markolat segítségével
a kéz minden ujja erőt fejt ki a vágáskor, a SoftGrip™ betétek pedig extra kényelmet
biztosítanak a hosszan tartó kerti munkák során.

EAN

Quantum™ metszőolló, mellévágó P100

EAN

Quantum™ metszőolló

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

• A megerősített kialakítás biztosítja, hogy a pengék akár
2,6 cm átmérőjű ágak metszése közben sem
mozdulnak el oldalirányba
• A pengék feszessége csavarral állítható
• Drótvágó horony
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Egyéb Fiskars metszőollók

Solid™ Micro-tip olló SP14

PowerStep™ metszőolló, rávágó P83

Súly: 40 g

Db/doboz: 4

SAP

1051600

+!4;;?01"EEDLEK!

Magasság: 26 mm

Hossz: 285 mm

Szélesség: 93 mm

Súly: 179 g

Db/doboz: 4

Solid™ virágolló SP15
Magasság: 21 mm

Hossz: 185 mm

Szélesség: 56 mm

Súly: 130 g

Db/doboz: 4

SAP

1051601

EAN

• Tökéletesen alkalmazható a növény egészséges
növekedését elősegítő vágáshoz
• A precíziós pengéknek hála a szerszám a növények
formázásához és ismétlődő vágásához is alkalmas
• Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
• Softouch markolattal

+!4;;?01”EEDLFH!

Hossz: 182 mm

Szélesség: 99 mm

Súly: 80 g

Db/doboz: 4

SAP

1051602

EAN

Magasság: 19 mm

+!4;;?01”EEDLGE!

Inspiration™ metszőolló, mélybordó P26
Magasság: 25 mm

Hossz: 210 mm

Szélesség: 75 mm

Súly: 230 g

Db/doboz: 4

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP
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1027495
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Inspiration™ metszőolló, sáfránysárga P26
Magasság: 25 mm

Hossz: 210 mm

Szélesség: 75 mm

Súly: 230 g

Db/doboz: 4

SAP

1027494

+!4;;?01"EIDGFI!

• Friss, zöld hajtások metszéséhez, 2cm átmérőig
• A felső penge tapadásmentes bevonatának hála
megkönnyíti az vágást és az eszköz tisztítását
• Szénacél pengék

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Súly:

EAN

Szélesség:

SAP

EAN

Hossz:

+!4;;?01"EEJKDG!

• Friss, zöld hajtások metszéséhez, 2cm átmérőig
• A felső penge tapadásmentes bevonatának hála
megkönnyíti az vágást és az eszköz tisztítását
• Szénacél pengék

• Ideális növények és virágok metszéséhez és formázásához
• Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
• Softouch markolat

Magasság:

1000575

• Gallyak és ágak csökkentett erőkifejtéssel való
vágásához akár 2,4 cm átmérőig
• FiberComp™ nyelek és SoftGrip™ markolat a maximális
kényelemért
• Az alsó penge FiberComp™ anyagból készült
a nagyobb tartósság érdekében
• PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja
a vágások számát
• Tapadásmentes szénacél pengék

• Ideális növények és virágok vágásához; max 1cm
átmérőig
• Drótvágóval

Solid™ hegyes olló SP15

SAP

EAN

Szélesség: 45 mm

EAN

Hossz: 140 mm

EAN

Magasság: 19 mm

EAN

Solid™ metszőollók

EAN

NÖVÉNYGONDOZÁS
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Magasság: 25 mm

Hossz: 620 mm

Szélesség: 230 mm

Súly: 935 g

Db/doboz: 4

SAP

1020186

Magasság: 30 mm

Hossz: 690 mm

Szélesség: 203 mm

Súly: 1345 g

Db/doboz: 4

1020187

+!4;;?01"EFGMDM!

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)
Magasság: 30 mm

Hossz: 850 mm

Szélesség: 255 mm

Súly: 1497 g

Db/doboz: 4

SAP

1020188

EAN

• Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 5 cm
átmérőig
• A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább
vágást eredményez
• Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében
hajlított
• Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™
markolatának köszönhetően egy igazán tartós eszköz
• 25 év garanciával

+!4;;?01"EFHMDJ!

• Kemény, friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
• A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább
vágást eredményez
• Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében
hajlított
• Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™
markolatának köszönhetően egy igazán megbízható
eszköz
• 25 év garanciával

Mellévágó pengekivitel
A friss ágak tökéletes vágásához
Rávágó pengekivitel
A száraz, elhalt ágak vágásához

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L), rávágó
Magasság: 30 mm

Hossz: 850 mm

Szélesség: 255 mm

Súly: 1512 g

Db/doboz: 4

SAP

1020189

+!4;;?01"EFHHDE!

• Kemény, száraz fák vágásához max. 5,5 cm átmérőig
• Rávágó kialakítása tartós használatot és hatékony
vágást garantál
• Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™
markolatának köszönhetően egy igazán megbízható
eszköz
• 25 év garanciával

EAN

Ollós fejkialakítás
A tökéletesen precíz vágáshoz

SAP

EAN

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (M)

Horgos fejkialakítás
Gyakori, friss ágak vágásához

+!4;;?01"EFFJDI!

• Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 3,8 cm
átmérőig
• A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább
vágást eredményez
• Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében
hajlított
• Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™
markolatának köszönhetően egy igazán megbízható
eszköz
• 25 év garanciával

A Fiskars ágvágói minden vágási feladathoz segítséget nyújtanak;
egészen 5,5cm átmérőjű ágakhoz is. Ágvágóink könnyűek,
hatékonyak és kényelmesen használhatóak!

Különböző
fejkialakítás,
különböző
feladatokhoz

EAN

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (S)

EAN

Válassza ki az Önnek
megfelelő ágvágót!

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágók

Magasság:

60

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP
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Súly: 1100 g

Db/doboz: 4

SAP

1000584

+!4;;?01"EFIMDG!

Magasság: 30 mm

Hossz: 510 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 520 g

Db/doboz: 4

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (L) L77
Magasság: 35 mm

Hossz: 745 mm

Szélesség: 245 mm

Súly: 1120 g

Db/doboz: 4

SAP

1000583

EAN

• Nagyobb méretű zöld ágak például sövény vagy bokor
vágásához 5 cm átmérőig
• Magas minőségű edzett szénacél penge
• A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
• Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított

+!4;;?01"EFILDH!

Hossz: 613 mm

Szélesség: 184 mm

Súly: 586 g

Db/doboz: 4

SAP

1001553

EAN

Magasság: 30 mm

+!4;;?01"EFGDDL!

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (S) L70
Magasság: 24 mm

Hossz: 505 mm

Szélesség: 154 mm

Súly: 500 g

Db/doboz: 4

Hossz: 607 mm

Szélesség: 183 mm

Súly: 590 g

Db/doboz: 4

SAP

1000582

EAN

Magasság: 30 mm

+!4;;?01"EFFMDF!
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SAP

1002104

+!4;;?01"EFEMDI!

• Friss ágak rendszeres vágásához max. 3,8 cm átmérőig
• A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
• A horgos mellévágó pengekialakítás megakadályozza
az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L31
Magasság: 24 mm

Hossz: 432 mm

Szélesség: 180 mm

Súly: 403 g

Db/doboz: 4

SAP

1000581

+!4;;?03"MJEKDK!

• Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
• A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
• Rávágó pengekialakítás

• Friss, zöld ágak vágásához max. 2,8 cm átmérőig
• A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
• Ollós fej a precíziós vágásokhoz
• A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (M) L74

1001556

• Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
• A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
• Rávágó pengekialakítás

• Kemény, száraz ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
• Magas minőségű edzett szénacél penge
• A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
• Rávágó kivitel; az alsó penge az ágak optimális
megragadása érdekében hajlított, így garantálva a
tartósságot és a hatékony vágást

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (M) L76

SAP

EAN

Szélesség: 225 mm

EAN

Hossz: 750 mm

EAN

Magasság: 34 mm

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L71

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (L) L78

EAN

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágók

Magasság: 25 mm

Hossz: 510 mm

Szélesség: 157 mm

Súly: 520 g

Db/doboz: 4

SAP

1001555

+!4;;?01”EFFDDE!

EAN

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (S) L72

EAN

• Friss, zöld ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
• A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
• A mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak
kicsúszását és tiszta vágást biztosít
• Horgos végű penge

• Friss, zöld ágak rendszeres vágásához max. 2,8 cm
átmérőig
• A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
• Ollós fej a precíziós vágásokhoz
• A penge végével is lehet vágni
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Szélesség: 275 mm

Súly: 1500 g

Db/doboz: 4

SAP

1001437

+!4;;?01"EFJEDL!

Hossz: 886 mm

Szélesség: 346 mm

Súly: 1367 g

Db/doboz: 4

Hossz: 850 mm

Szélesség: 245 mm

Súly: 1480 g

Db/doboz: 4

SAP

1001435

EAN

Magasság: 31 mm

+!4;;?01"EFJGDJ!

SingleStep™ ágvágó, horgos, rávágó (L) L39
Magasság: 25 mm

Hossz: 886 mm

Szélesség: 346 mm

Súly: 1416 g

Db/doboz: 4

Súly:1360 g

Db/doboz: 4

SAP

1001438

Magasság: 25 mm

Hossz: 570 mm

Szélesség: 175 mm

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

PowerStep™ ágvágó, rávágó, L85

Súly:1400 g

Db/doboz: 4

SAP

1013564

EAN

SmartFit™ teleszkópos ágvágó L86
Szélesség: 249 mm
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• Magasabban és alacsonyabban lévő ágak vágásához
max. 4 cm átmérőig
• A nyél hossza 66,5-91,5 cm között állítható az optimális
munkapozícióért
• A horgos mellévágó penge kialakítása megakadályozza
az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
• Kényelmes SoftGrip™ markolat
64
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Súly: 1126 g

Db/doboz: 4

SAP

1001432
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• Friss, zöld ágak vágásához
• Maximális vágási átmérő: 3,5 cm
• Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

Egyéb ágvágók

Hossz:706 mm

1001430

SingleStep™ ágvágó, horgos (S) L28

SmartFit™ ágvágók
Magasság: 42 mm

SAP

Magasság: 25 mm

Hossz: 570 mm

Szélesség: 175 mm

Súly:

Db/doboz:

SAP

Súly: 1126 g

Db/doboz: 4

SAP

EAN

Szélesség: 191 mm

EAN

Hossz: 685 mm
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• Száraz, fás ágak vágásához
• Maximális vágási átmérő: 4 cm
• Felső edzett acél penge súrlódáscsökkentő bevonattal
• Könnyű, erős alumíniumból készült alsó penge

• Friss, zöld ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
• Könnyű és tartós alumínium nyél
• A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat
közben
• Horgos kialakítású fej

Magasság: 25 mm

1001426

• Vastagabb friss, zöld ágak vágásához
• Maximális vágási átmérő: 4 cm
• Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

• Száraz, fás ágak vágásához max. 5,5 cm átmérőig
• Könnyű és tartós alumínium nyél
• A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat
közben
• Rávágó pengekialakítás

Quantum™ ágvágó (L) L108

SAP

EAN

Hossz: 845 mm

Magasság: 25 mm

EAN

Magasság: 30 mm

SingleStep™ ágvágó, horgos (L) L38

EAN

Quantum™ ágvágó, rávágó (L) L109

EAN

EAN

Fiskars Quantum™ termékek a természetes anyagokat ötvözik modern design elemekkel.
A Red Dot – Best of the Best díjas szerszámok könnyű, de erős alumíniumból készülnek,
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Db/doboz:
melyet
precíziósan
köszörült
pengékSúly:
és egyedülálló
parafaSAP
betéttel ellátott nyelek
egészítenek ki a maximális teljesítményért és komfortérzetért. A PowerGear™ fogaskerekes
erőátviteli mechanizmus akár 3,5 x nagyobb vágóerőt biztosít, mint a hagyományos
eszközök vágó mechanizmusa. A Fiskars Quantum™ termékcsalád a forma és a
funkcionalitás egyedülálló ötvözetét testesíti meg.

EAN

SingleStep™ ágvágók

Quantum™ ágvágók

1000585
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• Rávágó pengekialakítás
• Száraz, fás ágak vágásához javasolt

65
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PowerGearX™ magassági ágvágók

PowerGearX™ teleszkópos ágvágó UPX86
Magasság: 74 mm

Továbbfejlesztett fejkialakítással

Jobb karbantartási lehetőségek
Elérhető alkatrészekkel

Könnyű vágás bármely irányban
Vágófej 230°-ban forgatható

Szélesség: 112 mm

Súly: 1900 g

Db/doboz: 2

akár

6m
akár

3.5 m

230°fokban
forgatható vágófejjel

1023624

+!4;;?01"EIDEFK!

• Mellévágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak
vágásához
• A nyél hosszúsága 2,4-4 m között állítható
• Maximális elérhető vágási magasság: 6 m
• 230°-ban állítható vágási szög
• Biztonságos zárszerkezet
• Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
• Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és
csúszásmentes használatot garantál
• 25 év garanciával

Teleszkópos
ágvágó

Magassági
ágvágó

SAP

PowerGearX™ ágvágó UPX82
Magasság: 70 mm

Hossz: 1650 mm

Szélesség: 115 mm

Súly: 1230 g

Db/doboz: 4

SAP

1023625

EAN

Több erő, kevesebb erőkifejtéssel

Hossz: 2303 mm

EAN

EAN

A Fiskars magassági ágvágók többfunkciós eszközök, melyekkel
a fák lombkoronája és a sűrű bokrok töve egyaránt elérhető.
Vágjon fejmagasság felett létra használata vagy a talajszinten
hajlongás és térdelés nélkül!
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• Mellévágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak
vágásához
• Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
• 230°-ban állítható vágási szög
• Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
• Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és
csúszásmentes használatot garantál
• 25 év garanciával

Ágfűrész ágvágóhoz UPX86, UPX82
Magasság: 70 mm

Hossz: 470 mm

Szélesség: 80 mm

Súly: 233 g

Db/doboz: 4

SAP

1023633

EAN

PowerGearX
magassági
ágvágók

™
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Még tartósabb vágófej
VÁGÁS
Aktiválja a kiemelkedő vágási teljesítményt a narancssárga markolat
csúsztatásával, vagy használat közben
az extra magasságért húzza meg a nyél
narancssárga végét.

EAN

• 8 cm átmérőjű ágak vágásához minőségi,
rozsdamentes acélból
• Állítható a fűrész szöge
• Csatlakoztatható a UPX82 és UPX86-hoz

ÁLLÍTHATÓSÁG
Az állítható fej és a könnyű vágási
mechanizmus gyors és biztonságos
metszést tesz lehetővé távolról is.

Kényelmes markolattal
a stabilabb fogásért
66
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Magasság: 74 mm

Hossz: 2210 mm

Szélesség: 113 mm

Súly: 1260 g

Db/doboz: 2

SAP

1001557

Hossz: 1650 mm

Szélesség: 138 mm

Súly: 850 g

Db/doboz: 4

SAP

1000597

EAN

Magasság: 74 mm

Hossz: 1503 mm

Szélesség: 110 mm

Súly: 585 g

Db/doboz: 4

SAP

1001560

EAN

Magasság: 56 mm

Súly:

Db/doboz:

SAP

+!4;;?03”FGMMDI!
Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Db/doboz:

SAP

+!4;;?02"MJHJGE!

• Rávágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű száraz, elhalt
ágak vágásához
• Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
• 260°-ban állítható vágási szög
• A következő kiegészítőkkel együtt is használható:
gyümölcsszedő (1001562)

Nyélhosszabbító rúd UP80

Szélesség:
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• Mellévágó kivitel max. 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
• Maximális elérhető vágási magasság: 4,5 m
• 230°-ban állítható vágási szög
• A 1001560 cikkszámú nyélhosszabbítóval a vágási
magasság tovább növelhető
• A következő kiegészítőkkel együtt is használható:
ágfűrész (1023633) és gyümölcsszedő (1001562)

Magassági ágvágó, rávágó, UP53

Hossz:

EAN

Magassági ágvágó, hosszú UP84

EAN

Magasság:

EAN

Egyéb ágvágók és kiegészítők

EAN

NÖVÉNYGONDOZÁS
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Magasság: 75 mm

Hossz: 334 mm

Szélesség: 160 mm

Súly: 250 g

Db/doboz: 4

SAP

1001562
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• Csatlakoztatható a 1001557, 1000598, 1023624 és
1023625 cikkszámú ágvágókhoz
• A zsák pamutból, a keret tartós FiberComp™ anyagból
készült

100%
öröm
Magasság:

Magasság: 60 mm
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Hossz: 2050 mm

EAN

SolidTM ágvágó
Szélesség: 250 mm

Súly: 1880 g

Db/doboz: 5

SAP

1023627
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• Akár 2,5 cm átmérőjű faágak vágására
• Akár 3,5 m a maximális vágási magasság
• Rozsdamentes acél pengéi sokáig élesek maradnak

EAN

0%
erőfeszítés
Hossz:

Szélesség:

Súly:

EAN

Gyümölcsszedő UP80

EAN

• A 1001557 cikkszámú ágvágókkal együtt használható
• Segítségével akár további 1,5 m-rel növelhető a vágási
magasság

6
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Sövénynyírók

PowerGearX™ fém fogaskerekes sövénynyíró HSX92

Legyen szó a sövény visszavágásáról vagy annak formázásáról,
a Fiskars sövénynyírói széles választékot kínálnak ezen feladatok
tökéletes és pontos elvégzéséhez.

Magasság: 75 mm

Hossz: 665 mm

Szélesség: 165 mm

Súly: 1100 g

Db/doboz: 4

SAP

1023631

EAN

PowerGear™ fogaskerekes sövénynyíró
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PowerGear™ műanyag fogaskerekes sövénynyíró HS72
Magasság: 45 mm

Hossz: 612 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 720 g

Db/doboz: 4

PoweGearX™
A PowerGear™ mechanizmusnak köszönhetően a vágási
erő akár megháromszorosodhat,
így kisebb erőkifejtésre van
szükség

1000596
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• Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
• A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő
a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan
vághatunk vele
• A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
eszköz

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Db/doboz: 4

SAP

EAN

PowerLever™
A PowerLever™ mechanizmusnak köszönhetően kisebb
erőkifejtésre van szükség

SAP

EAN

• Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
• A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő
a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan
vághatunk vele
• Köszörült pengéi PTFE bevonattal a könnyű és tartós
használatért
• Kényelmes SoftGrip™ markolat
• Az ütközésgátló óvja az ujjakat a becsípődéstől
• 25 év garanciával

SmartFit™
Az optimális munkapozícióhoz
állítható a nyél hossza

Quantum™ sövénynyíró HS102
Magasság: 75 mm

Hossz: 665 mm

Szélesség: 165 mm

Súly:960 g

1001449

EAN

Quantum™ sövénynyíró
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• Ideális bokrok és sövények nyírásához és vágáshoz
• A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő
a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan
vághatunk vele
• A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat
közben

EAN

SingleStep™
Stabil és kényelmes

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Quantum™
Magas minőségű alumínium
nyél kényelmes fogást adó
TruGrip™ parafa markolattal és
PowerGear™ mechanizmussal
70
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PowerLever™ sövénynyíró HS52
Magasság: 72 mm

Hossz: 588 mm

Szélesség: 148 mm

Súly: 720 g

Db/doboz: 4

SAP

1001564

EAN

PowerLever™ & SmartFit™ sövénynyírók
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SmartFit™ teleszkópos sövénynyíró HS86
Magasság: 76 mm

Hossz: 735 mm

Szélesség: 215 mm

Súly: 1350 g

Db/doboz: 4

SAP

1013565

EAN

• Sövények és bokrok egyszerű nyírásához
• A PowerLever™ technológiának köszönhetően kisebb
erőkifejtés szükséges
• A FiberComp™ nyélnek köszönhetően könnyű eszköz

+!4;;?01"EHLDDE!

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

EAN

• Magas és alacsony sövények, bokrok nyírásához
• A nyél hossza 67,5-92,5 cm között állítható az optimális
munkapozícióért
• Kényelmes, csúszásmentes SoftGrip™ markolat

SAP

SingleStep™ sövénynyíró hullámos pengékkel HS22
Magasság: 130 mm

Hossz: 580 mm

Szélesség: 190 mm

Súly: 840 g

Db/doboz: 4

SAP

1001433

EAN

SingleStep™ sövénynyíró

+!4;;?01"EHKGDE!

EAN

• Bokrok és sövények nyírásához
• Üvegszál erősítésű polipropilén (PPGF) nyelek kényelmes
és stabil fogású markolattal
• Hullámos, edzett acél pengék tapadásmentes
bevonattal

Magasság:

72

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

0%
e-mail

100%
öröm
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CLASSIC

EAN

Nagy univerzális kerti olló, 25 cm
Magasság: 310 mm

Hossz: 25 mm

Szélesség: 110 mm

Súly: 140 g

Db/doboz: 5

SAP

1001538

EAN

A ClassicTM termékcsalád magas minőségű
rozsdamentes acélból készült narancssárga
nyelű olló immár 5 évtizede szolgálatunkban
állnak és töretlen népszerűségnek örvendenek,
így a Fiskars márka szimbólumává és a finn
design örökségévé nőtték ki magukat!

Az ikonikus narancssárga nyelű Fiskars ClassicTM ollók már öt évtizede töretlen
népszerűségnek
örvendenek.
A termékcsalád
magas
minőségű
rozsdamentes
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:
Db/doboz:
SAP
acélból készült ollói széles választékban elérhetőek, így mindenki megtalálhatja
az adott vágási feladathoz a legmegfelelőbb eszközt. Ezek a szénacél pengékkel
rendelkező ollók funkcióikat figyelembe véve könnyen vágnak különböző anyagokat,
drótokat vagy virágszárakat.
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• 1 milliárd eladott olló
• Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
• Tökéletes kényelem és megjelenés
• Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
• Jobbkezeseknek
• Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 21 cm
Magasság: 280 mm

Hossz: 20 mm

Szélesség: 86 mm

Súly: 80 g

Db/doboz: 5

SAP

1001539

EAN

Az ikonikus
olló

Classic™ ollók
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• 1 milliárd eladott olló
• Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
• Tökéletes kényelem és megjelenés
• Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
• Jobbkezeseknek
• Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Könnyű tisztíthatóság
A fröccsöntött nyél garantálja a
higiénikus és tartós illesztést a nyél
és a penge között
Kivételes ergonómia
Ollóink markolatának kialakítása a
kéz formájához lett tervezve, hogy a
kényelem és a vágás mechanizmusa
feletti kontroll mindenképp garantálva
maradhasson
74

Magasság: 280 mm

Hossz: 21 mm

Szélesség: 86 mm

Súly: 70 g

Db/doboz: 5

1000555
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• 1 milliárd eladott olló
• Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény
ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán
• Tökéletes kényelem és megjelenés
• Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
• Jobbkezeseknek
• Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Legminőségibb alapanyagok
A legjobb alapanyagokból gyártva,
hogy a tartósság, a hatékony
teljesítmény és a kimagasló kényelem
biztosítva lehessen
Minőségi ellenőrzés
Az első osztályú minőség érdekében;
minden egyes ollónk a gyártást követően
egy szigorú, manuális tesztelési
folyamaton megy keresztül

SAP

Virágvágó olló S28, 19 cm
Magasság: 250 mm

Hossz: 20 mm

Szélesség: 75 mm

EAN

Éles pengék
Az egyedi pengecsiszolás egy nagyon
pontos vágást és éles pengeéleket
garantál

Univerzális kerti olló, 18 cm

EAN

Termékjellemzők
és előnyök

Súly: 80 g

Db/doboz: 5

SAP

1001544
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• Virágok és rügyek vágására
• Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény ne
tudjon kicsúszni a vágás folyamán

75

NÖVÉNYGONDOZÁS

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Súly:

Annak ellenére, hogy újrahasznosított anyagokból
készülnek, ezeket az ollókat tartósságra terveztük
- csakúgy, mint bármely más termékünket.

EAN

Szélesség:

EAN

Hossz:

EAN

Magasság:

EAN

Újrahasznosított
olló

Ollóink a természet tiszteletének figyelembe
vételével újrahasznosított és 100%-ban
újrahasznosítható anyagokból a Fiskars
finnországi gyárában, Billnäs városában
készülnek. Az ollók markolata egy innovatív
biokompozit anyagból áll, újrahasznosított
műanyagból (62%) és cellulózrostból (38%) készül,
mely a fosszilis alapú anyagok fenntartható
alternatívája. A pengék is újrahasznosított
rozsdamentes acélból készülnek.
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ÚJRAHASZNOSÍTOTT OLLÓ

ÚJRAHASZNOSÍTOTT OLLÓ

Magasság: 273 mm

Hossz: 22 mm

Szélesség: 85 mm

Súly: 980 g

Db/doboz: 5

– a klasszikus design újragondolva
a fenntarthatóság szellemében

Újrahasznosított és 100%-ban
újrahasznosítható anyagok
Az újrahasznosított műanyagból (62%)
és cellulózrostból (38%) készült
olló 100%-ban újrahasznosítható.
Az ollók csomagolása 100%-ban újrahasznosítható papírrostból készül.

Finn termék
Ollóink a természet tiszteletének
figyelembe vételével a Fiskars
finnországi gyárában, Billnäs
városában készülnek. A gyár szigorú
környezetvédelmi, minőségi és
biztonsági előírásokkal rendelkezik.

Éles pengék
Tartós, rozsdamentes acél pengéje
85-95%-ban újrahasznosított
rozsdamentes acélból készült.

Kézzel tesztelt
A legjobb minőség érdekében minden
egyes ollót kézzel tesztelünk. Csak a
legjobb ollóink kerülhetnek ki a gyárból.

1058094
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Hossz: 221 mm

Szélesség: 85 mm

Súly: 130 g

Db/doboz: 5

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság: 130 mm

Hossz: 580 mm

Szélesség: 190 mm

Súly: 840 g

Db/doboz: 4

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Magasság: 25 mm

EAN

• A fenntartható választás valamennyi háztartási vágási
feladathoz
• 100%-ban újrahasznosítható anyagokból; újrahasznosított
műanyagból (62%) és cellulózrostból (38%) készült
• Tökéletes kényelem és vágási teljesítmény
• Finn termék
• Kézzel tesztelt

EAN

Termékjellemzők és előnyök

SAP

EAN

Újrahasznosított általános olló, 21 cm

EAN

Újrahasznosított

Újrahasznosított olló

Ergonomikus kialakítás
A kényelmet biztosító markolat
újrahasznosított műanyagból (62%);
és cellulózrostból (38%) készült.
78
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Talajgondozás

Ültetőeszközök 82. oldal
Ásók, lapátok és villák 92. oldal
QuikDrillTM 97. oldal
Talajgondozó eszkökök 98. oldal

TALAJGONDOZÁS

TALAJGONDOZÁS

Súly:

Db/doboz:

SAP

Termékjellemzők
és előnyök
Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Hossz: 1053 mm

Szélesség: 300 mm

Súly: 2000 g

Db/doboz: 4

2

Magasság: 105 mm

Hossz: 995 mm

Szélesség: 275 mm

Súly: 1930 g

Db/doboz: 4

Kioldógomb
3
Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság: 103 mm

4

Súly:

Db/doboz:

Solid™
Kézi palántázó

82

Szélesség: 117 mm

Súly: 250 g

Db/doboz: 12

SAP

SAP

+!4;;?01"GEEGGK!

1057079

+!4;;?01"GEEGHH!

• Ideális hagymák és palánták gyors és precíz elültetéséhez
• A penge fogazott, így körkörös mozgatással gyors és
hatékony ásást tesz lehetővé
• A palántázó oldalán mérőskála található a pontos mélység
eléréséhez
• A penge egy egyszerű húzókarral nyitható, így a talaj
visszaengedhető a lyukra és a palántára
• Legfeljebb 65 mm átmérőjű palántákhoz és legfeljebb
125 mm mély ültetéshez alkalmas
• Tartós és az időjárási körülményeknek ellenálló FiberComp™
anyagból készült

2

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Használat
1

2
Nyitás

EAN

• Tartós üvegszál-erősítésű
műanyag test
Hossz:
Szélesség:
• Magasság:
Kényelmes markolat
a talaj
fellazításához
• Körkörös mozgatással az éles fogak
segítenek könnyedén áthatolni a
kötött talajon is
• Könnyen tisztítható felület

Hossz: 243 mm

EAN

• Kényelmes markolat a talaj
fellazításához
• Körkörös mozgatással az éles fogak
Magasság:
Hossz:
könnyedén áthatolnak
a kemény Szélesség:
talajon is
• Rozsdamentes acél nyél &
FiberComp™ markolat

1057078

Solid™ kézi palántázó

Max. hagymaméret 55 mm

Ergo™
Palántázó

SAP

Súly:

Db/doboz:

3

EAN

Ültetési mélység 150 mm

Szélesség:

EAN

Hossz:

+!4;;?01"GEEGFD!

• Lyukak ásásához és betemetéséhez, kevesebb térdeléssel
és hajlongással
• A csúszásmentes taposólemezzel könnyen a földbe
nyomhatja az eszközt
• A tölcsér éles fogakkal rendelkezik, amelyek a kötött talajon
is áthatolnak
• A gyors és hatékony palántázás érdekében a kézi
húzókarral a föld visszaengedhető a palántázott lyukra
• A nyél hosszú távú használat biztosítása érdekében tartós
acélból készült
• Ültetési mélység 150 mm-ig

Tökéletes hagymák és
kis facsemeték lehajlás
nélküli ültetéséhez

Magasság:

1057077

Ergo™ álló palántázó

Xact™
Álló palántázó

	Alumínium nyél & FiberComp™
markolat

SAP

• Lehajlás vagy térdelés nélkül ültetheti el a hagymákat és
a facsemetéket 50 mm-es méretig
• Tartós, könnyű alumínium nyél hegyes véggel és
lábpedállal, amellyel igazán könnyű az ültetőlyuk kialakítása
• A lábpedál zárómechanikája nyitva tartja a pengét,
ezáltal Ön a palántázó teteje felől könnyen belehelyezheti
a hagymát, facsemetét
• Húzza ki a palántázót a földből, takarja be a hagymát és
tapossa le a földet a lábával
• Ültetési mélység 150 mm-ig

EAN

1

Magasság: 310 mm

EAN

Szélesség:

EAN

Hossz:

EAN

Magasság:

Xact™ álló palántázó

EAN

Új
ültetőeszközök

ÚJ! Xact™ & Ergo™ palántázók

SAP

4

5
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Solid™ magvető kanál
Magasság: 64 mm

Hossz: 330 mm

Szélesség: 22 mm

Súly: 60 g

Db/doboz: 16

SAP

1057641

EAN

Solid™ ültetőeszközök - újdonságok

+!4;;?01"GEEFKJ!

Solid™ ültetőbot
Magasság: 3 mm

Hossz: 262 mm

Szélesség: 130 0m

Súly: 80 g

Db/doboz: 16

SAP

1057080

EAN

• Négy magvető alapszerszámot kínálunk egyetlen könnyű,
tartós eszköz formájában
• Ez az egyedülálló eszköz egyesít egy ültetőkanalat, egy
rovátkolót, egy gyomkiszedőt és egy mérőeszközt, mindezt
egyetlen 2 részből álló eszközben
• Az ültetőkanálon és gyomkiszedőn a könnyen olvasható
dombornyomott skála nem kopik le
• A tökéletes tartósság érdekében könnyű és rozsdamentes
FiberComp® anyagból készült

+!4;;?01"GEEGIE!

Solid™ kézi szóróeszköz
Magasság: 131 mm

Hossz: 300 mm

Szélesség: 165 mm

Súly: 280 g

Db/doboz: 12

SAP

1057076

EAN

• Bemetszéseket és lyukakat készít a magok elvetéséhez
szükséges mélységben
• Az eszköz hegyén található mérőskála 150 mm-es
mélységig használható
• Az egyedi L-alakú markolat maximális nyomatékot és
kényelmet biztosít
• A könnyű, mégis hihetetlenül erős FiberComp™ eszköz, az
időjárási körülményeknek ellenáll és könnyen tisztítható

+!4;;?01"GEEGEG!

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Magasság:

EAN

• Ideális homok, só, műtrágya és más anyagok pontos
szórásához
• A könnyen forgatható gombbal szabályozható
a szórás közbeni adagolás. Válasszon az öntés, gyors szórás
és lassabb szórás opciók közül
• A gyorszár a kiszórandó anyag gyors újratöltését teszi
lehetővé

Magasság:

84

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

0%
e-mail

100%
öröm
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Fiskars
ültetőeszközök

Xact™ ültetőkanál
Magasság: 50 mm

Szélesség: 83 mm

Súly: 290 g

Db/doboz: 4

SAP

1027043

+!4;;?01"GIDLMG!

• Tökéletes eszköz növények, virágok ültetéséhez és
átültetéséhez
• Szélesebb fejkialakításnak és élezett éleinek
köszönhetően hatékonyabb munkavégzést garantál
• Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több
munkapozíciót lehet felvenni vele
• Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával

Xact™ kézi gereblye
Magasság: 40 mm

Hossz: 443 mm

Szélesség: 123 mm

Súly: 210 g

Db/doboz: 4

SAP

1027044

EAN

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei
kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és
talajlazítást tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek,
hogy minél kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.

Hossz: 375 mm

EAN

Xact™ ültetőeszközök

+!4;;?01"GIEDEF!

Xact™ szegélyezőkés, kis méret
Magasság: 30 mm

Hossz: 338 mm

Szélesség: 94 mm

Súly: 280 g

Db/doboz: 4

SAP

1027045

EAN

• Ideális levelek, gyomok és fű összegyűjtéséhez, főleg
nehezen elérhető helyeken (szűk ágyásokban)
• Rozsdamentes acél fej 7 foggal
• Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több
munkapozíciót lehet felvenni vele
• Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával

+!4;;?01"GIEDFM!

Xact™ gyomkiszedő
Magasság: 36 mm

Hossz: 396 mm

Szélesség: 43 mm

Súly: 270 g

Db/doboz: 4

SAP

1027046

EAN

• Ideális eszköz gyomok, moha hatékony eltávolításához
kőlapok, burkolólapok között
• Rozsdamentes acél fej
• Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több
munkapozíciót lehet felvenni vele
• Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával

+!4;;?01"GIEDGJ!

• Hatékony megoldás gyomok eltávolításához
• Éles és hosszú rozsdamentes acél fej
• Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több
munkapozíciót lehet felvenni vele
• Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával

Magasság: 62 mm

86

X act ™

premium

Ergo ™

solid ™

Kivételesen hatékony
teljesítményért

Ergonomikus felépítése
kényelmes ültetést
garantál

Hihetetlenül tartós
eszközök

Könnyű és
rozsdamentes
ültetőeszközök

Hossz: 323 mm

Szélesség: 92 mm

Súly: 270 g

Db/doboz: 2

EAN

Xact™ talajlazító
SAP

1027047

+!4;;?01"GIEDHG!

• Tartós és funkcionális eszköz talaj lazításához, gyom
eltávolításához és talaj feltöréséhez
• Rozsdamentes acél fej széles és éles acél fogakkal
• Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több
munkapozíciót lehet felvenni vele
• Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával
87

TALAJGONDOZÁS

Ergo™ ültetőeszközök

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei
kényelmes
ültetést,
növénygondozást,
és talajlazítást
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:gyomlálást
Db/doboz:
SAP
tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek, hogy minél
kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.

Ergo™ ültetőkanál

Súly: 158 g

Db/doboz: 4

SAP

1000726

Súly: 165 g

Db/doboz: 6

Hossz: 334 mm

Szélesség: 70 mm

Súly: 120 g

Db/doboz: 4

SAP

1000727

EAN

Magasság: 40 mm

+!4;;?01"GKFDDD!

Magasság: 25 mm

Hossz: 300 mm

Szélesség: 55 mm

Súly: 140 g

Db/doboz: 6

Hossz: 300 mm

Szélesség: 80 mm

Súly: 140 g

Db/doboz: 4

SAP

1000728

EAN

Magasság: 50 mm

+!4;;?01"GKFEDM!

+!4;;?01"GKFFDL!

Magasság: 49 mm

Hossz: 304 mm

Szélesség: 78 mm

Súly: 130 g

Db/doboz: 4

SAP

+!4;;?01"GKFGDK!

• Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, mely
nem károsítja a gyökereket
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

88

1027018

Magasság: 45 mm

Hossz: 305 mm

Szélesség: 85 mm

Súly: 250 g

Db/doboz: 6

SAP

1027019

+!4;;?01"GIDKFI!

+!4;;?01"GIDKGF!

• Ideális keményebb talajok áttöréséhez
• Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes
használatot garantál
• Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte
törhetetlen
• A nagyobb fogak gyorsabb munkavégzést tesznek
lehetővé
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ ültetőkapa
Magasság: 75 mm

Hossz: 305 mm

Szélesség: 180 mm

Súly: 250 g

Db/doboz: 6

SAP

1027030

+!4;;?01"GIDKHM!

• Ideális talaj lazításához és levegőztetéséhez
• Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes
használatot garantál
• A kapa pengéje élezett, így keményebb talajra is használható
• Ültetővilla fogai nagyobbak, ezzel sokkal hatékonyabb
munkavégzést tesz lehetővé
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ szegélyezőkés
Magasság: 25 mm

Hossz: 310 mm

EAN

EAN

1000729

SAP

Ergo™ talajlazító

• Kemény talaj levegőztetéséhez és lazításához
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ ültetővilla

+!4;;?01"GIDKEL!

• Ideális kisebb növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
• Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes
használatot garantál
• Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte
törhetetlen
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

• Kemény talajba történő ültetéshez és gyomláláshoz
• Szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ talajlazító

1027017

Ergo™ keskeny ültetőkanál

• Kemény talajba történő ültetéshez és átültetéshez
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• Erős korrozióálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ keskeny ültetőkanál

SAP

EAN

Szélesség: 87 mm

Szélesség: 75 mm

EAN

Hossz: 320 mm

Hossz: 300 mm

EAN

Magasság: 57 mm

Magasság: 25 mm

• Ideális keményebb talajok áttöréséhez
• Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes
használatot garantál
• Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte
törhetetlen
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

EAN

Premium™ ültetőkanál

EAN

Premium™ ültetőeszközök

EAN

TALAJGONDOZÁS

Szélesség: 25 mm

Súly: 130 g

Db/doboz: 6

SAP

1027031

+!4;;?01"GIDKIJ!

• Ideális mindenféle gyomnövény eltávolításához
• Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes
használatot garantál
• Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte
törhetetlen
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
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Solid™ ültetőkanál
Magasság: 47 mm

Hossz: 291 mm

Szélesség: 83 mm

Súly: 97 g

Db/doboz: 16

SAP

1000694

EAN

Solid™ ültetőeszközök

+!4;;?03"HJDEDE!

Solid™ keskeny ültetőkanál
Magasság: 42 mm

Hossz: 291 mm

Szélesség: 58 mm

Súly: 83 g

Db/doboz: 16

SAP

1000695

EAN

• Ültetéshez és átültetéshez
• Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

+!4;;?03"HJDFDD!

Solid™ talajlazító
Magasság: 50 mm

Hossz: 276 mm

Szélesség: 76 mm

Súly: 90 g

Db/doboz: 16

SAP

1001600

EAN

• Ültetéshez és gyomláláshoz
• Tökéletes szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
• Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

+!4;;?03"HJDGDM!

Solid™ ültetővilla
Magasság: 40 mm

Hossz: 263 mm

Szélesség: 78 mm

Súly: 90 g

Db/doboz: 16

SAP

1000696

EAN

• Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, amely
nem károsítja a gyökereket
• Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

+!4;;?02"HJDHDM!

• Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, amely
nem károsítja a gyökereket
• Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Magasság: 75 mm

Hossz: 322 mm

EAN

Solid™ ültetőkapa
Szélesség: 199 mm

Súly: 169 g

Db/doboz: 16

SAP

1001601

+!4;;?02"HJDIDL!

• Ideális többféle ültető és gyomláló munkához
• Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

90
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Ásás

Xact™ hegyes ásó (L)
Magasság: 70 mm

Hossz: 1200 mm

Szélesség: 190 mm

Súly: 2010 g

Db/doboz: 4

SAP 1003683

+!4;;?01"GEHLGG!

• A legjobb eszköz kemény és köves talajok feltöréséhez,
forgatásához
• Éles, hegyes fejkialakításának köszönhetően
hatékonyan hatol át több talajrétegen és gyökereken is
• Az eszköz használatához ideális testmagasság:
175 - 195 cm
• 25 év garanciával

Xact™ ásólapát (L)
Magasság: 105 mm

Hossz: 1200 mm

Szélesség: 190 mm

Súly: 2060 g

Db/doboz: 4

SAP 1003681

EAN

Ahhoz, hogy az ásást a lehető legkönnyebbé tegyük, nagyon fontos, hogy
megbízható szerszámunk legyen, mely tökéletesen megfelel az adott feladat
elvégzéséhez. A Fiskars, felhasználóik széleskörű igényeihez igazítva tervezte
meg ásóit és lapátjait, hogy mindenki megtalálhassa a maga igényéhez a
legmegfelelőbb eszközt; így azok lefednek bármilyen kerti munkát, legyen szó
hólapátolásról, ültetésről vagy a talaj feltöréséről, levegőztetéséről.

EAN

Xact™ ásók, lapátok és villák

+!4;;?01"GEHLEM!

Xact™ lapát
Magasság: 167 mm

Hossz: 1300 mm

Szélesség: 224 mm

Súly: 1954 g

Db/doboz: 4

SAP 1003688

EAN

• Normál, kerti talajhoz (füves és puha talajhoz) ajánlott
• Éles szélekkel ellátott fej, amely tökéletes ültetéshez,
ágyások szegélyezéséhez és kisebb talajrétegek
mozgatásához
• Az eszköz használatához ideális testmagasság:
175 - 195 cm
• 25 év garanciával

+!4;;?01"GFHLDE!

Xact™ kerti villa (L)
Magasság: 75 mm

SmartFit ™

Ergonomic™

Solid™

A kertészkedés igen is kemény
munka tud lenni. De nem az
Xact™ szerszámokkal, amik
teljesen új szintre emelik a kertészkedést; az igazán élvezhető
kategóriába.

A SmartFit™ teleszkópos
eszközök nyele 105 cm és 125
cm között állítható a testmagasságnak megfelelően. A stabil
illesztéseknek és tartós bóracél
alapanyagnak köszönhetően
hosszú ideig maradhatnak hű
társaink a dolgos kerti feladatok
folyamán.

A formatervezett Fiskars
Ergonomic™ tökéletes választás
ásáshoz, lapátoláshoz és
komposztáláshoz egyaránt.
Termékei még a legkifinomultabb
kertészek elégedettségét is
hamar elnyerik.

A Fiskars Solid™ eszközök a
funkcionalitásról és a hatékony
munkavégzésről szólnak.
Tartós kialakítás, döntött nyél és
D markolat jellemzi a termékeket
a kényelmes munkavégzésért.

92

Szélesség: 184 mm

Súly: 2040 g

Db/doboz: 4

SAP 1003685

+!4;;?01"GGHLEK!

• Tömör talajok fellazításához és mozgatásához
• A gyep levegőztetéséhez vagy a kövek és gyomok
talajból való kiforgatásához is használható
• Az eszköz használatához ideális testmagasság:
175 - 195 cm
• A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül hogy
a kövek, gyomok vagy gallyak gátolnák a behatolást
• 25 év garanciával

Xact™ komposztvilla
Magasság: 114 mm

Hossz: 1200 mm

EAN

X act ™

Hossz: 1200 mm

EAN

• Homok, törmelék, hó és más nagyobb tömegű anyagok
mozgatásához alkalmas
• Kialakításának köszönhetően könnyű használni
• 25 év garanciával

Szélesség: 184 mm

Súly: 1574 g

Db/doboz: 4

SAP 1003687

+!4;;?01"GGHLFH!

• Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek,
komposzt és kerti hulladékok mozgatásához
• A vékony és éles fogak görbébbek és távolabb helyezkednek el, mint a kerti villán, ezzel lehetővé téve a komposzt és a
kerti hulladék hatékony mozgatását, forgatását és elosztását
• Kialakításának köszönhetően könnyű használni
• Az eszköz ideális használata testmagassághoz nem
kötött
• 25 év garanciával
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SmartFit™ ásók, lapátok és villák

Ergonomic™ hegyes ásó

SmartFit™ teleszkópos hegyes ásó

Súly: 1980 g

Db/doboz: 4

SAP

1025374

6411501310088

Magasság: 80 mm

Hossz: 1054 mm

Szélesség: 190 mm

Súly: 1900 g

Db/doboz: 4

Ergonomic™ ásólapát
Magasság: 140 mm

Hossz: 1255 mm

Szélesség: 195 mm

Súly: 2110 g

Db/doboz: 4

SAP

1025375

EAN

• A legjobb eszköz kemény és köves talajok ásásához
• Kialakításának köszönhetően könnyen hatol át
a különböző talajrétegeken és a gyökereken
• Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb
a hát és a csukló terhelése
• Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban
és növeli a kényelemérzetet
• Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

6411501310095

Hossz: 1320 mm

Szélesség: 230 mm

Súly: 2100 g

Db/doboz: 4

SAP

1025376

EAN

Magasság: 200 mm

6411501310101

SmartFit™ teleszkópos ásólapát
Magasság: 85 mm

Hossz: 1055 mm

Szélesség: 190 mm

Súly: 1935 g

Db/doboz: 4

Szélesség: 200 mm

Súly: 2085 g

Db/doboz: 4

SAP

1001413

*!9:?56B"MDFEDL!

• Tömör talajok fellazítására és mozgatására
• A gyep levegőztetéséhez, kövek és gyomok talajból való
kiforgatásához is használható
• Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb
a hát és a csukló terhelése
• Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban
és növeli a kényelemérzetet
• Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Magasság: 1350 mm

Hossz: 1370 mm

Szélesség: 220 mm

EAN

Ergonomic™ komposztvilla
Súly: 1870 g

Db/doboz: 4

SAP

1001695

*!9:?56B"MDFIDH!

• Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek,
komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához
és eloszlatásához
• Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb
a hát és a csukló terhelése
• Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban
és növeli a kényelemérzetet
• Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja
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SAP

1000620

+!4;;?03"FIDIIM!

SmartFit™ teleszkópos kerti villa
Magasság: 90 mm

Hossz: 1060 mm

Szélesség: 180 mm

Súly: 1730 g

Db/doboz: 4

SAP

1000630

+!4;;?03"GIFIID!

• Tömör talaj lazításához és forgatásához
• Segítségével szegélyezéskor és ültetéskor a zavaró
fűcsomók egyszerűen kifordíthatók a földből
• A gyep levegőztetéséhez és a kövek, gyomok kifordításához is használható
• 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a
különböző kerti munkákhoz és a lehető legkényelmesebb
munkapozíció felvételéhez

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

• Az ültetéstől az ásásig számtalan kerti munkára
használható eszköz
• Maximális kényelem a feladathoz a
testmagassághoz állítható nyélnek
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:
köszönhetően
• Egyszerű rögzítő mechanizmus jellemzi
• Nagyméretű D-alakú markolat, ami minden
kézmérethez illeszkedik
• Stabil illesztések és tartós bóracél alapanyag

Db/doboz:

SAP

SmartFit™
ÁLLÍTHATÓ NYÉLHOSSZÚSÁG

EAN

Hossz: 1230 mm

EAN

Magasság: 95 mm

+!4;;?03"FIFIIG!

• Egyenes, éles szélek szegélyezéshez, ültetéshez
és lapátoláshoz
• 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a
különböző ásási munkákhoz és a lehető legkényelmesebb
munkapozíció felvételéhez

• Homok, törmelék és egyéb nagyobb mennyiségű anyag
mozgatására
• Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb
a hát és a csukló terhelése
• Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban
és növeli a kényelemérzetet
• Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ kerti villa

1001567

• Hegyes ásó éles szélekkel kötött talaj feltöréséhez
és forgatásához
• 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a
különböző ásási munkákhoz és a lehető legkényelmesebb
munkapozíció felvételéhez

• Ültető lyukak kialakításához, ágyások szegélyezéséhez
és kisebb mennyiségű talaj elhordásához
• Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb
a hát és a csukló terhelése
• Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban
és növeli a kényelemérzetet
• Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ lapát

SAP

EAN

Szélesség: 195 mm

EAN

Hossz: 1250 mm

EAN

Magasság: 140 mm

EAN

Ergonomic™ ásók, lapátok és villák

EAN

TALAJGONDOZÁS
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Solid™ hegyes ásó

A Fiskars QuikDrill™ termékcsaládjával a mindennapi kerti feladatok könnyebbek,
egyszerűbbek
és pontosabbak
lesznek,
mivel lyukfúrói
az egyik
legjobb és
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:
Db/doboz:
SAP
leghatékonyabb megoldást nyújtják a virágok vagy bokrok ültetésekor, a komposzt
levegőztetésekor vagy trágyázásakor. Három méretben elérhetőek, így mindenki
megtalálhatja a kertjéhez és a maga igényeihez a legmegfelelőbb eszközt!

Súly: 1640 g

Db/doboz: 4

SAP

1003455

+!4;;?01"GEHEGD!

Solid™ ásólapát
Magasság: 140 mm

Hossz: 1170 mm

Szélesség: 180 mm

Súly: 1940 g

Db/doboz: 4

SAP

1003456

EAN

• Sokoldalúan használható ásó hegyes fejjel és éles
szélekkel

+!4;;?01"GEHDGE!

QuikDrill™ kerti lyukfúró S
Magasság: 100 mm

Hossz: 1110 mm

Szélesség: 510 mm

Súly: 1960 g

Db/doboz: 2

Solid™ lapát
Magasság: 187 mm

Hossz: 1270 mm

Szélesség: 235 mm

Súly: 2130 g

Db/doboz: 4

SAP

1003457

EAN

• Egyenes szélű, élekkel ellátott fej a fűcsomók átvágásához
és a talaj forgatásához, mozgatásához

+!4;;?01"GFHDGD!

Hossz: 1205 mm

Szélesség: 180 mm

Súly: 1660 g

Db/doboz: 4

SAP

1003458

EAN

Magasság: 85 mm

+!4;;?01"GGHFGK!

QuikDrill™ kerti lyukfúró M
Magasság: 150 mm

Hossz: 1110 mm

Szélesség: 510 mm

Súly: 2150 g

Db/doboz: 2

Magasság: 100 mm

Hossz: 1270 mm

Súly: 1580 g

Db/doboz: 4

SAP

1003459

+!4;;?01"GGHGGJ!

SAP

1000638

*!9:?56B"GHKFDJ!

QuikDrill™ kerti lyukfúró L
Magasság: 200 mm

Hossz: 1110 mm

Szélesség: 510 mm

Súly: 2400 g

Db/doboz: 2

SAP

1000640

*!9:?56B"GHKGDI!

• Sövények és fák ültetéséhez, komposztgödrök
készítéséhez és nagyobb póznák telepítéséhez
• Lyukátmérő: 20 cm

EAN

EAN

Szélesség: 280 mm

*!9:?56B"GHKEDK!

• Évelő növények ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez
és forgatásához
• Közepes méretű oszlopok és karók telepítéséhez
• Lyukátmérő: 15 cm

• Kötött talajok fellazításához és forgatásához
• Gyep levegőztetéséhez, gyomok és kövek talajból való
kiforgatására is alkalmas

Solid™ komposztvilla

1000636

• Virághagymák ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez,
trágyázáshoz, és kisebb karók rögzítéséhez
• Lyukátmérő: 10 cm

• Homok, törmelék és más nagyobb tömegű anyag
mozgatásához

Solid™ ásóvilla

SAP

EAN

Szélesség: 180 mm

EAN

Hossz: 1170 mm

EAN

Magasság: 135 mm

EAN

QuikDrill™
EAN

Solid™ ásók, lapátok és villák

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

• Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek,
komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához
és elterítéséhez
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Xact™ talajlazító
Magasság: 116 mm

Hossz: 1720 mm

Szélesség: 148 mm

Súly: 885 g

Db/doboz: 4

SAP

1027040

EAN

Xact™ talajgondozó eszközök

+!4;;?01"GIDLII!

• 3 ágú feje hatékonyan lazítja fel a talajt
• Merev és stabil rozsdamentes acél fogai precíz
munkavégzést garantálnak
• Edzett alumínium nyéllel
• Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több
munkapozíciót lehet felvenni vele
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával

Fiskars eszközei úgy lettek megtervezve, hogy kényelmes ültetést,
növénygondozást, gyomlálást és magvetést tudjanak lehetővé tenni használatuk
folyamán. Jelenleg eszközeink 3 különböző termékcsaládból érhetőek el, így
mindenki megtalálhatja a maga igényéhez a legmegfelelőbbet!
Xact™ holland kapa
Magasság: 40 mm

Hossz: 1702 mm

Szélesség: 124 mm

Súly: 805 g

Db/doboz: 4

SAP

1027041

EAN

Fiskars
talajgondozó eszközök

+!4;;?01"GIDLJF!

Xact™ gyomláló
Magasság: 116 mm

Hossz: 1675 mm

Szélesség: 135 mm

Súly: 765 g

Db/doboz: 4

SAP

1027042

EAN

• Gyors és hatékony mozdulattal könnyen és gyorsan
távolíthatja el a gyomokat
• Éles rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést
garantál
• Edzett alumínium nyéllel
• Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több
munkapozíciót lehet felvenni vele
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával

+!4;;?01"GIDLKM!

Xact™ szegélyezőkés
Magasság: 29 mm

Hossz: 1730 mm

Szélesség: 95 mm

Súly: 735 g

Db/doboz: 4

SAP

1027112

EAN

• Gyomlálásra tervezett eszköz, amely egyszerű húzó-toló
mozgatás során képes a gyomokat kiszedni és meglazítani
a talajt
• Mozgatható, rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést
garantál
• Edzett alumínium nyéllel
• Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több
munkapozíciót lehet felvenni vele
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával

+!4;;?01"GIDLLJ!

• Ideális eszköz fű, moha és gyom eltávolítására kőlapok,
burkolólapok között
• Rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál
• Edzett alumínium nyéllel
• Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával

Magasság: 100 mm
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X act ™

Ergonomic™

Solid ™

Kivételes teljesítményt
garantáló eszközök

A legkifinomultabb kertészek
kedvenc választása

Tökéletes alapeszközök,
főleg kezdők számára

Hossz: 1270 mm

EAN

Solid™ komposztvilla
Szélesség: 820 mm

Súly: 1765 g

Db/doboz: 4

SAP

1003459

• Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok,
• levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához,
• forgatásához és elterítéséhez
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Solid™ talajgondozó eszközök

Ergonomic™ gereblye

Solid™ talajlazító

Súly: 790 g

Db/doboz: 4

SAP

1000652

*!9:?56B"LDDFHH!

Magasság: 120 mm

Hossz: 1670 mm

Szélesség: 130 mm

Súly: 675 g

Db/doboz: 4

Hossz: 1630 mm

Szélesség: 125 mm

Súly: 640 g

Db/doboz: 4

SAP

1001301

EAN

Magasság: 125 mm

,!3;7A9;"EEJJJE!

Solid™ kapa
Magasság: 140 mm

Hossz: 1550 mm

Szélesség: 185 mm

Súly: 620 g

Db/doboz: 4

Hossz: 1550 mm

Szélesség: 185 mm

Súly: 530 g

Db/doboz: 4

SAP

1000675

EAN

Magasság: 90 mm

,!3;7A9;"EEFJDE!

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Db/doboz:

SAP

EAN

Fiskars Ergonomic™

SAP

1016035

Solid™ gereblye
Magasság: 70 mm

Hossz: 1540 mm

Szélesség: 360 mm

Súly: 670 g

Db/doboz: 4

+!4;;?01"GIKEGK!

SAP

1016036

+!4;;?01"GIKEIE!

• Általános gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások
simításához és általános kerti feladatokhoz például
gereblyézéshez és talajtakaráshoz
• Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

• Hatékony eszköz a növénysorok közötti gyomok
eltávolításához és a talaj feltöréséhez

Magasság:

+!4;;?01"GIKEHH!

• Hatékony eszköz az ágyások, növénysorok közötti
gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
• Edzett szénacél fej alumínium markolattal

• Könnyű eszköz talaj lazításához és levegőztetéséhez

Ergonomic™ kapa

1016034

• Talaj levegőztetéséhez és lazításához
• Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

• Könnyű gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyézéshez
és talajtakaráshoz

Ergonomic™ talajlazító

SAP

EAN

Szélesség: 380 mm

EAN

Hossz: 1540 mm

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Magasság: 70 mm

EAN

Ergonomic™ talajgondozó eszközök

EAN

TALAJGONDOZÁS
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EAN

• A hajlított nyélnek és markolatnak köszönhetően
kisebb a hát és a csukló terhelése
• A műanyag borítású nyél segíti a fogást és növeli
a kényelemérzetet
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:
• Bóracél anyag biztosítja a szilárdságot

EAN

A formatervezett Fiskars Ergonomic™
tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz,
komposztáláshoz és talajgondozáshoz egyaránt.
Termékei még a legkifinomultabb kertészek
elégedettségét is hamar elnyerik.
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Gyepgondozás

Lombseprűk, gereblyék 104. oldal
Fűnyíró ollók 108. oldal
Gyomkiszedők 110. oldal
Kiegészítő eszközök 112. oldal
Fűnyírók 114. oldal

GYEPGONDOZÁS

A Fiskars lombseprűi és gereblyéi széles választékban biztosítanak
eszközöket a kert tiszán tartásához.

Magasság: 46 mm

Hossz: 1765 mm

Szélesség: 615 mm

Súly: 915 g

Db/doboz: 4

SAP

1027036

EAN

Xact™ lombseprű XXL

+!4;;?01"GIDKEL!

• Az XXL fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi,
hogy gyorsan gereblyézzünk össze hatalmas területeket
• Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít,
hogy kisebb legyen az erőkifejtés, de mindeközben
a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
• Softgrip™ markolatának hála több kényelmes
munkapozíciót tud felvenni
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával

Xact™ lombseprű L
Magasság: 44 mm

Hossz: 1760 mm

Szélesség: 490 mm

Súly: 805 g

Db/doboz: 4

SAP

1027037

EAN

Fiskars
lombseprűk és
gereblyék

Xact™ lombseprűk és gereblyék

+!4;;?01"GIDKFI!

Xact™ rózsagereblye S
Magasság: 71 mm

Hossz: 1655 mm

Szélesség: 235 mm

Súly: 795 g

Db/doboz: 4

SAP

1027038

EAN

• A széles fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi,
hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területeket
• Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít,
hogy kisebb legyen az erőkifejtés, de mindeközben
a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
• Softgrip™ markolatának hála több kényelmes
munkapozíciót tud felvenni
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával

+!4;;?01"GIDKGF!

Xact™ gereblye M
Magasság: 85 mm

Hossz: 1640 mm

Szélesség: 373 mm

Súly: 1045 g

Db/doboz: 4

SAP

1027039

EAN

• Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 10 foggal
a keskenyebb területekhez; ideális a szűk ágyásokban
történő gereblyézéshez, talajigazításhoz
• Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít,
hogy kisebb legyen az erőkifejtés, de mindeközben
a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
• Softgrip™ markolatának hála több kényelmes
munkapozíciót tud felvenni
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával

+!4;;?01"GIDKHM!

EAN

• Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 13 foggal
• Tökéletes eszköz egyeléshez, nagyobb ágyások
simításához
és általános kerti feladatokhoz például talajtakaráshoz
• Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít,
hogy kisebb legyen az erőkifejtés, de mindeközben
a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
• Softgrip™ markolatának hála több kényelmes
munkapozíciót tud felvenni
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
• 25 év garanciával

Magasság: 75 mm

X act ™

Ergonomic™

Solid ™

Prémium minőség,
ergonomikus alumínium
nyéllel.

Cseppforma keresztmetszetű
nyél széles fejjel.

Sokoldalú eszközök.
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Hossz: 322 mm

Szélesség: 199 mm

Súly: 169

Db/doboz: 16

SAP

1001601

• Ideális többféle ültető és gyomláló munkákhoz
• Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
• Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
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Súly: 1100 g

Db/doboz: 5

SAP

1000660
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Magasság: 110 mm

Hossz: 1670 mm

Szélesség: 410 mm

Súly: 600 g

Db/doboz: 5

Xact™ kézi gereblye
Magasság: 29 mm

Hossz: 305 mm

Szélesség: 55 mm

Súly: 140 g

Db/doboz: 4

SAP

1027018

EAN

• Szélesfejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
• Masszív, de rugalmas fogak és speciális fejgeometria,
amelyek megakadályozzák, hogy a gallyak és levelek a
fogak közé akadjanak

+!4;;?01"GIDLEK!

1735 mm Szélesség:

646 mm Súly: 800 g

Db/doboz:

5

SAP

1015645

EAN

Hossz:

Solid™ nyél
Magasság: 30 mm

Hossz: 1600 mm

Szélesség: 28 mm

Súly: 350 g

Db/doboz: 10

Hossz:

1710 mm Szélesség:

520 mm Súly: 580 g

Db/doboz:

5

SAP

1003465

EAN

Solid™ lombseprű (L)
50 mm

+!4;;?01"GIDLFH!

Magasság: 228 mm

Hossz:511 mm

Szélesség:
230 g

Súly:

10

Db/doboz: 5

Hossz:

+!4;;?01"GIDLGE!

415 mm Súly: 560 g

Db/doboz:

5

SAP

1003464

+!4;;?01"GIDLHL!

• Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák
vagy bokrok tövének megtisztításához
• Az erős fogak gyökeres vagy egyenetlen felszínen történő
használat során sem mennek tönkre
• Könnyű és tartós alumínium nyél
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SAP

1014915

Solid™ lombseprű fej (M)
Magasság: 212 mm

Hossz:415 mm

Szélesség:
180 g

Súly:

10

Db/doboz: 5

SAP

1014914

+!4;;?01"GIDDEI!
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• Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák
vagy bokrok tövének megtisztításához
• Az erős fogaknak köszönhetően jól használható
gyökerekkel teli és egyenetlen felületeken
• Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
• Cserélhető alkatrésze a 1003464 lombseprűnek

Solid™ általános kerti gereblye fej
Magasság: 410 mm

Hossz:152 mm

Szélesség:
325 g

EAN

1700 mm Szélesség:

EAN

Solid™ lombseprű (M)
35 mm

1014913

• Széles fejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
• Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával,
ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak
közé akadjanak
• Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
• Cserélhető alkatrésze a 1003465 lombseprűnek

• A széles fej lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk
össze nagy területet
• Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával,
ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak
közé akadjanak
• Könnyű és tartós alumínium nyél

Magasság:

SAP

Solid™ lombseprű fej (L)

• Az extra széles fej (65 cm) lehetővé teszi, hogy gyorsan
gereblyézzünk össze nagy területet
• A gereblyézést könnyíti az új, tartós alumínium nyél és a
merev, íves fogak. Ez utóbbiak kialakítása megakadályozza,
hogy a levelek a fogak közé akadjanak

Magasság:

+!4;;?01"GIDJJH!

• Könnyű és tartós alumínium kialakítás
• Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez:
1014915, 1014914, 1014917
• Cserélhető alkatrész nyele lehet a 1003465, 1003464,
1003466 lombseprűkhöz, gereblyékhez

Solid™ lombseprű (XL)
42 mm

1003466

• Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyézéséhez
• Virágágyások kialakításához is használható
• A talaj egyengetéséhez is kiváló eszköz
• Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ lombseprűk, gereblyék
Magasság:

SAP

EAN

Szélesség: 646 mm

EAN

Hossz: 1735 mm

EAN

Magasság: 42 mm

Solid™ univerzális kerti gereblye

EAN

Ergonomic™ lombseprű

EAN

Ergonomic™ lombseprű

Súly:

10

Db/doboz: 10

SAP

1014917

+!4;;?01"GIDJHD!

• Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyézéséhez
• Virágágyások kialakításához is használható
• Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
• Cserélhető alkatrésze a 1003466 gereblyének
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Fűnyíró ollók

PowerLever™ fű- és sövénynyíró GS53
Magasság: 155 mm

Hossz: 900 mm

Szélesség: 205 mm

Súly: 1470 g

Db/doboz: 4

SAP

1001565

EAN

Fűnyíró ollók

+!4;;?02"MJKEDJ!

Az ergonomikus kialakítású Fiskars fűnyíró ollók egyedülálló
tulajdonságainak köszönhetően igazán felhasználóbarát eszközök.
Az intelligensen leleményes Servo-System™ technológiájának
köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon pengéi közé.
Minden egyes ollójának pengéje edzett, rozsdamentes acélból készült,
így kifejezetten tartósak és hosszú idejű szolgálatot garantálnak.

Servo-System™ hosszúnyelű fűnyíró olló GS46
Magasság: 80 mm

Hossz: 1035 mm

Szélesség: 240 mm

Súly: 600 g

Db/doboz: 4

SAP

1000590

EAN

• A gyep szegélyeinek nyírásához vagy a sövények, bokrok
formázásához ajánlott
• Akár 2,5 m magasságba is felérhetünk vele
• A vágófej 270°- ban forgatható

+!4;;?01"MJJMDF!

Servo-System™ fűnyíró olló GS42
Magasság: 42 mm

Hossz: 344 mm

Szélesség: 180 mm

Súly: 260 g

Db/doboz: 4

SAP

1000589

EAN

• A gyep szegélyeinek nyírásához
• A vágófej 360°-ban forgatható
• Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel
ellátott
• Servo-System™ technológiának köszönhetően
megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

+!4;;?01"MJJLDG!

SmartFit™ fűnyíró olló GS40
Magasság: 30 mm

Hossz: 355 mm

Szélesség: 130 mm

Súly: 334 g

Db/doboz: 5

SAP

1023632

EAN

• A gyep szegélyeinek nyírásához vagy a sövények
formázásához ideális eszköz
• A vágófej 360°-ban forgatható
• Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel
ellátott
• Servo-System™ technológiának köszönhetően
megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

+!4;;?01"EFDEDJ!

• A gyep szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények
formára vágásához
• A vágófej 180°-ban forgatható
• Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel
ellátott

Magasság: 70 mm

108

POWERLEVER ™

SERVO-SYSTEM ™

SERVO-SYSTEM ™

A vágófej 270°-ban
forgatható

Teljes, 360 fokban
forgatható vágófejjel

Teljes, 360 fokban
forgatható vágófejjel

Hossz: 260 mm

EAN

Fűnyíró olló S50
Szélesség: 100 mm

Súly: 100 g

Db/doboz: 3

SAP

1000557
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• Díszfák és sövények metszéséhez és formára vágásához
• SoftGrip™ borítású markolat a kényelmes fogásért
• A pengék feszítése a középső csavarral a munka jellegéhez
igazítható
• A rugós erőátviteli mechanizmus a pengék fokozatos
nyitása révén megkönnyíti a vágást
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Magasság: 100 mm

Hossz: 1000 mm

Szélesség: 300 mm

Súly: 950 g

Db/doboz: 4

SAP

1020126

EAN

Xact™ gyomkiszedő

+!4;;?01"GMMIDF!

• Gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
• Ergonomikus kialakítású markolat kíméli a csuklót

SmartFit™ gyomkiszedő
Magasság: 135 mm

Hossz: 1020 mm

Szélesség: 315 mm

Súly: 1440 g

Db/doboz: 4

SAP

1020125

EAN

A Fiskars gyomkiszedői remek társaink lehetnek a gyomok gyors és
környezetbarát eltávolításában. Eszközei hatékonyak és innovatívok,
hisz használatuk folyamán nincs szükségünk kényelmetlen hajolgatásra,
kellemetlen pozíciók felvételére. Végeredménye igen látványos;
a rozsdamentes acél karmok mélyen a talajból, több irányból ragadják
meg a gyomok gyökerét, így gyökerestül távolítják el a “problémát”.
Három különböző modell közül választhatunk.

Gyomkiszedők
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• Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű
eltávolításához
• A teleszkópos nyél 99-119 cm között állítható
• A nagyméretű D alakú markolat minden kézmérethez
megfelelő

Solid™ gyomkiszedő
Magasság: 90 mm

Hossz: 930 mm

Szélesség: 300 mm

Súly: 900 g

Db/doboz: 4

SAP

1026652

EAN

Továbbfejlesztett
gyomkiszedők

+!4;;?01"GEDHLH!

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

EAN

• Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű
eltávolításához

SAP

Az egyszerű és hatékony gyomláláshoz
1

3
EAN

2

Magasság:

X act

™

Ergonomikus kialakítású
markolat
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SmartFit

™

Állítható nyélmagasság

Solid

™

Könnyű alumínium
szerkezet

Hossz:

Szélesség:

Helyezze a gyomkiszedő fejét a
gyomra!

Súly:

Db/doboz:

Nyomja meg a pedált a földön,
ezután vegye le róla a lábát és
húzza meg a nyelet!

SAP

Húzza ki a gyomot!
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Szélesség: 170 mm

Súly: 450 g

Db/doboz: 5

SAP

1015681
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Magasság: 30 mm

Hossz: 400 mm

Szélesség: 400 mm

Súly: 600 g

Db/doboz: 6

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák S, 73L
Magasság: 46 mm

Hossz: 400 mm

Szélesség: 400 mm

Súly: 600 g

Db/doboz: 10

SAP

1028371

EAN

• Segítségével könnyű összegyűjteni a hulladékot álló
helyzetben
• A gumi alátéttel egyszerű megfogni a papírt, a leveleket
és az egyéb hulladékot
• Acél nyél

+!4;;?01"JDDELM!

Hossz: 500 mm

Szélesség: 500 mm

Súly: 800 g

Db/doboz: 10

SAP

1028372

EAN

Magasság: 70 mm

+!4;;?01"JDDEMJ!

1015646
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• Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb
dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
• Helytakarékos tárolás
• Szakadás- és penészálló kivitel
• Tartós és könnyű tisztítani

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 172L
Magasság: 30 mm

Hossz: 560 mm

Szélesség: 560 mm

Súly: 1250 g

Db/doboz: 6

• Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb
dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
• Helytakarékos megoldás
• A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
• Szakadás- és penészálló kivitellel, amely lehetővé
teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák M, 175L

SAP

EAN

Hossz: 875 mm

SAP

1015647

EAN

Magasság: 50 mm

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 56L
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• Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb
dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
• Helytakarékos tárolás
• Szakadás- és penészálló kivitel
• Tartós és könnyű tisztítani

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Solid™ hulladékgyűjtő

EAN

Solid™ és Ergo kiegészítő eszközök

Magasság: 70 mm

Hossz: 560 mm

Szélesség: 560 mm

Súly: 1100 g

Db/doboz: 5

SAP

1028373
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EAN

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák L, 219L

EAN

• Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb
dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
• Helytakarékos megoldás
• A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
• Szakadás- és penészálló kivitellel, amely lehetővé
teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot

Magasság: 30 mm

Hossz: 400 mm

Szélesség: 400 mm

Súly: 600 g

EAN

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 56L
Db/doboz: 6

SAP

1015646
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EAN

• Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb
dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
• Helytakarékos megoldás
• A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
• Szakadás- és penészálló kivitellel, amely lehetővé
teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot.

• Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb
dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
• Helytakarékos tárolás
• Szakadás- és penészálló kivitel
• Tartós és könnyű tisztítani
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Fiskars
™
StaySharp

StaySharp™ Max kézi fűnyíró
Magasság: 600 mm

Szélesség: 370 mm

Súly: 23500 g

Db/doboz:1

SAP

1000591
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• 2x nagyobb vágóerő a hagyományos forgókéses
fűnyírókhoz képest
• 60%-kal könnyebb tolni, mint a többi kézi fűnyírót
• Állítható vágómagasság: 2-10 cm
• Kompatibilis a StaySharp™ Max fűgyűjtővel

StaySharp™ Plus kézi fűnyíró
Magasság: 345 mm

Hossz: 1220 mm

Szélesség: 610 mm

Súly: 18600 g

Db/doboz:1

SAP

1015649

EAN

A mindig zöld és egészséges gyep szolgálatában a StaySharp™ fűnyíróink
állnak rendelkezésre, melyek a fűszálakat hatékony ollószerű mozdulattal
nyírják le. Ezzel a környezetbarát eljárással minimalizálhatjuk a gyep
nedvesség veszteségét és a betegségeknek való kiszolgáltatottságát is.

Hossz: 610 mm

EAN

StaySharp™ fűnyírók
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StaySharp™ Max fűgyűjtő
Magasság: 545 mm

Hossz: 550 mm

Szélesség: 54 mm

Súly: 1900 g

Db/doboz:1

SAP

1000592

+!4;;?01"EGLLGI!

• Fűgyűjtő zsák a Fiskars StaySharp™ Max kézi fűnyíróhoz
• UV és penészálló poliészter anyagból készült zsák, fém
kerettel
• Fűgyűjtő kapacitás: 18 l

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

• A hosszan tartó teljesítményt az
egyedülálló StaySharp™ vágó
rendszer garantálja, amelynek
köszönhetően a precíziósan illesztett
edzett acél pengék nem érintik
egymást a vágás közben
• Ergonomikus, állítható magasságú
tolókarral kialakított, párnázott
fogásfelülettel
• Előre (az eszköz elé) irányuló
fűkivetővel a tiszta működéshez

EAN

A kézi fűnyíróink egyik legnagyobb
előnye, hogy egy igazán környezetbarát
megoldást nyújtanak a gyep
gondozásában, amikkel hangtalanul
vághatunk fűvet anélkül, hogy kényelmetlen rázkódás vagy vezeték utáni
keresési problémánk adódna.

EAN

• A hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest
• 75%-kal nagyobb vágási teljesítményt nyújt és 40%-kal
könnyebb tolni
• Állítható vágómagasság: 4-10 cm

114

115

Fiskars
™
QuikFit

Magasban használható eszközök 119. oldal
Kültéri takarító eszközök 121. oldal
Növénygondozó eszközök 124. oldal

Intelligens és
biztonságos
megoldás

QuikFit™ ágvágó fej
Magasság: 75 mm

Hossz: 420 mm

Szélesség: 125 mm

Súly: 570 g

Db/doboz: 6

SAP

1001410

EAN

QuikFit™ magasban használható eszközök
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QuikFit™ hajlított fűrész
Magasság: 60 mm

Hossz: 530 mm

Szélesség: 70 mm

Súly: 390 g

Db/doboz: 6

QuikFit™ gyümölcsszedő
Magasság: 85 mm

Hossz: 320 mm

Szélesség: 168 mm

Súly: 250 g

Db/doboz: 6

Teleszkópos
nyél (M)
fűrésszel

SAP

1000693

EAN

6m

1000691
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• Húzó mozdulatoknál vágó fűrész 36 cm hosszú edzett acél
pengével
• A kampós vég megakadályozza a fűrész lecsúszását az
ágról, míg az alsó kés alulról tudja pontosan és precízen
elvágni az ágat
• Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™
teleszkópos nyél (M)

Teleszkópos
nyél (L)
fűrésszel
akár

SAP

EAN

• Kiemelkedő erőátviteli képesség a PowerReel™
mechanizmusnak köszönhetően - akár 12x nagyobb
vágóerő a hagyományos technológiákhoz képest
• A vágófejen nem található külső zsinór, ami beakadna
az ágakba, ezért könnyen elérhetünk bármilyen ágat és
problémamentesen vághatunk vele
• A rávágó pengének köszönhetően könnyen vágható vele
a száraz és kemény fa
• Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™
teleszkópos nyél (M)

*!9:?56B"GJMIDI!

• A széles felső rész a zsákhoz irányítja a gyümölcsöt,
ami így egyszerűen leszüretelhető
• A pamut zsák levehető és tisztítható
• Az adapter anyaga könnyű és tartós FiberComp™
• Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™
teleszkópos nyél (M)

akár

3.5 m
QuikFit™ csatornatisztító fej
Magasság: 150 mm

Hossz: 310 mm

Szélesség: 45 mm

Súly: 330 g

Db/doboz: 6

SAP

1001414

EAN

A Fiskars QuikFit™ termékcsalád kerti eszközök széles
választékát kínálja cserélhető fejjel és nyéllel a különböző
kerti munkákhoz megfelelően. Különösen biztonságos
és intelligens megoldásokat kínál azok számára,
akiknek a magasban kell munkát végezni,
illetve akiknek egyszerűen szállítható kerti
szerszámokra van szükségük a
hatékony gyepgondozás,
a kültéri takarítás vagy a
növénygondozás területén.

QUIKFIT

*!9:?56B"GIIHFG!

• A kefe- és kaparófejet egyedülállóan kombináló eszközt
kifejezetten csatornák tisztítására terveztük
• A fej különböző szögekben állítható, így szinte bárhonnan
elérhető vele a tisztítandó ereszcsatorna
• Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™
teleszkópos nyél (M)

Magasban történő munkavégzéshez a
QuikFit™ egyszerű megoldást kínál, nagy
figyelmet fordítva a biztonságra. Felejtse el
a létrát a magasban történő fűrészeléskor
vagy eresztisztításkor, és végezze el ezeket a feladatokat könnyedén a teleszkópos
QuikFit™ eszközeivel!
118

Kültéri takarítás

Növénygondozás

A QuikFit™ kültéri takarítóeszközök
egyszerű megoldást kínálnak a gyep és az
udvar tisztántartására, különös figyelmet
fordítva a funkcionalitásra és a hatékony
tárolásra. Az egyedi és tetszetős QuikFit™
gereblye és seprű segítségével minimális
erőfeszítéssel hatékonyan tudunk
tisztaságot és rendet varázsolni
kertünkben.

A QuikFit™ könnyű és egyszerűen
hordozható eszközei széles skáláját
kínálja a növények ápolásához,
gondozásához.
Az egyedülálló helytakarékos kialakításnak
köszönhetően egy nyélhez több fejet is
használhatunk, így azokat egyszerűen
tárolhatjuk és szállíthatjuk.

QuikFit™ teleszkópos nyél (M)
Magasság: 45 mm

Hossz: 1400 mm

Szélesség: 75 mm

EAN

Magasban használható
eszközök

Súly: 1010 g

Db/doboz: 6

SAP

1000666

*!9:?56B"GJDHFK!

• Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez
(max. 4 m)
• A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb
autóban összecsukva kényelmesen elfér
• Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
• Könnyű alumínium nyél
• A nyél hossza 1,4-2,4 m között állítható az optimális
munkapozícióért
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QUIKFIT

QUIKFIT

Hossz: 2285 mm

Szélesség: 95 mm

Súly: 1550 g

Db/doboz: 4

SAP

1000665

*!9:?56B"GJDGFL!

Magasság: 53 mm

Hossz: 320 mm

Szélesség: 520 mm

Súly: 290 g

Db/doboz: 6

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Hossz:

1000642

+!4;;?01"GIDEGL!

• Széles gereblyefej a levelek és a fű összegyűjtéséhez
25 puha, rugalmas fog PBT műanyagból, ami ellenáll
a hajlításnak
• A flexibilis fogaknak köszönhetően a gereblye erőfeszítés
és rángatás nélkül, simán húzható

• Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez
(max. 6 m)
• A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban
összecsukva kényelmesen elfér
• Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
• Könnyű alumínium nyél
• A nyél hossza 2,28-4 m között állítható az optimális
munkapozícióért

Magasság:

SAP

EAN

Magasság: 40 mm

QuikFit™ lombseprű fej ( L)

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ fém lombseprű fej
Magasság: 70 mm

Hossz: 470 mm

Szélesség: 430 mm

Súly: 445 g

Db/doboz: 6

SAP

1000644

EAN

QuikFit™ teleszkópos nyél (L)

EAN

QuikFit™ kültéri takarító eszközök

+!4;;?01"GIFDEM!

• Levágott fű és moha, valamint a levelek gyepről történő
eltávolításához
• 22 rugalmas acél foggal

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

QuikFit™ gyűjtőgereblye fej
Magasság: 125 mm

Hossz: 175 mm

Szélesség: 580 mm

Súly: 1020 g

Db/doboz: 2

SAP

1000656

EAN

Magasság:

EAN

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

*!9:?56B"IHDGGE!

• Széles gereblyefej a levelek összegyűjtéséhez
• Edzett szénacélból

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

QuikFit™ levegőztető gereblye fej
Magasság: 82 mm

Hossz: 360 mm

Szélesség: 355 mm

Súly: 985 g

Db/doboz: 2

SAP

1000655

EAN

Magasság:

EAN

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

*!9:?56B"IHDGFH!

• Moha és nádfélék eltávolításához ideális gereblyefej
• Edzett szénacélból

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

QuikFit™ lombseprű fej (S)
Magasság: 42 mm

Hossz: 410 mm

Szélesség: 220 mm

EAN

EAN

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

Súly: 186 g

Db/doboz: 6

SAP

1000659

+!4;;?01"GIIIEI!

• Kényelmes, kicsi lombseprű fej szűk területek és gyep
széleinek tisztításához
• Könnyű és erőfeszítés nélküli gereblyézés húzó
mozdulatoknál
• 11 rugalmas, magas minőségű PBT műanyag fog,
ami maximálisan ellenáll a hajlításoknak
• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)
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QUIKFIT

Magasság: 40 mm

Hossz: 485 mm

Szélesség: 125 mm

Súly: 220 g

Db/doboz: 6

SAP

1001412

+!4;;?01"GIIIFF!

QuikFit™ járdatisztító kefe
Magasság: 37 mm

Hossz: 185 mm

Szélesség: 152 mm

Súly: 160 g

Db/doboz: 6

• Tartós FiberComp™ anyagból készült fej 7 acél foggal
• 13 cm széles feje ideális virágágyásokban és szűk
helyeken való gereblyézéshez

SAP

1000657

EAN

QuikFit™ virággereblye fej

EAN

QUIKFIT

*!9:?56B"GIIFFI!

• Ideális moha és gyomok eltakarítására a járólapok közül
• Acél fogak a járólapok és térkövek takarításához
• Könnyű és erős FiberComp™ anyag, ami hosszú
élettartamot garantál és ellenáll a nedvességnek

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

Magasság: 28 mm

Hossz: 260 mm

Szélesség: 197 mm

Súly: 398 g

Db/doboz: 6

SAP

1000690

*!9:?56B"IHDHIH!

QuikFit™ szegélyezőkés
Magasság: 28 mm

Hossz: 250 mm

Szélesség: 70 mm

Súly: 140 g

Db/doboz: 6

• A gyep és kemény felületek közötti részek tisztításához
• Edzett bóracél fej

SAP

1000687

EAN

QuikFit™ fűszegélyező fej

EAN

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

*!9:?56B"IHDGMG!

• Fű, moha és gyom eltávolítására a kőlapok, burkolólapok, faltövek és lépcsők mellől
• Edzett bóracél fejjel

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

Magasság: 100 mm

Hossz: 290 mm

Szélesség: 260 mm

Súly: 325 g

Db/doboz: 6

SAP

1001417

*!9:?56B"GIIGFH!

QuikFit™ egyenes fűrész
Magasság: 50 mm

Hossz: 620 mm

Szélesség: 50 mm

Súly: 200 g

Db/doboz: 6

• Általános kültéri tisztításhoz
• A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és puhább
sörték kombinálásával minden felületen hatékony

SAP

1000692

EAN

QuikFit™ kültéri seprű fej

EAN

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

*!9:?56B"GJIFLJ!

• Többféle kerti vágási feladathoz használható, általános
fűrész fej
• Az adapter anyaga könnyű és tartós FiberComp™
34,5 cm hosszú edzett acél penge

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

Magasság: 185 mm

Hossz: 380 mm

Szélesség: 75 mm

Súly: 370 g

Db/doboz: 6

SAP

1001416

*!9:?56B"GIIGGE!

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

QuikFit™ járdatisztító seprű fej

EAN

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

• Sima kültéri felületek, például járdák, térkövek, deszkalapok
és kőburkolat tisztításához
• Széles kefe robusztus sörtékkel

Magasság: 70 mm

Hossz: 260 mm

Szélesség: 270 mm

EAN

QuikFit™ durva seprű fej
Súly: 375 g

Db/doboz: 6

SAP

1001415

*!9:?56B"GIIGHL!

EAN

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

• A hagyományos seprűk modern változata
• A masszív szerkezet és a hosszú sörték ideálisak
durvább törmelék és levelek eltakarításához is
• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)
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QUIKFIT

Magasság: 70 mm

Hossz: 205 mm

Szélesség: 360 mm

Súly: 435 g

Db/doboz: 6

SAP

1000653

*!9:?56B"IHDGDD!

QuikFit™ pengés talajlazító fej
Magasság: 175 mm

Hossz: 305 mm

Szélesség: 125 mm

Súly: 510 g

Db/doboz: 6

SAP

1000681

EAN

QuikFit™ gereblye fej 14 foggal

EAN

QuikFit™ növénygondozó eszközök

*!9:?56B"IHDHEJ!

• A talaj egyengetésére, fellazítására, levegőztetésére és
feltörésére alkalmas eszköz
• Vetőágy előkészítésére és karbantartására is használható
• Edzett bóracél fej

• Gereblyézéshez vagy nagyobb ágyások simításához
• 14 edzett szénacél foggal
• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

Hossz: 265 mm

Szélesség: 400 mm

Súly: 495 g

Db/doboz: 6

SAP

1000654

*!9:?56B"IHDGEK!

Magasság: 90 mm

Hossz: 330 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 340 g

Db/doboz: 6

Hossz: 152 mm

Szélesség: 410 mm

Súly: 260 g

Db/doboz: 6

SAP

1000643

EAN

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

Magasság: 110 mm

+!4;;?01"GIDIED!

1000685
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• Virágágyások fellazítására és levegőztetésére használható
eszköz
• Edzett szénacél fej

• Gereblyézéshez vagy nagyobb ágyások simításához
• 16 edzett szénacél foggal

QuikFit™ univerzális gereblye fej

SAP

EAN

Magasság: 80 mm

QuikFit™ talajlazító fej

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kapa fej
Magasság: 90 mm

Hossz: 250 mm

Szélesség: 185 mm

Súly: 450 g

Db/doboz: 6

SAP

1000677

EAN

QuikFit™ gereblye fej 16 foggal

EAN

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

*!9:?56B"IHDGKM!

• Hatékony eszköz gyomok eltávolításához és a talaj
feltöréséhez

• Hosszú fű gereblyézéséhez
• Magágyak készítéséhez, talaj egyengetéséhez
és talajrendezéshez is alkalmas
• A gyep alapozásához és ültetéskor a felület előkészítéséhez is használható
• 12 speciális szögben elhelyezett FiberComp™ foggal

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

Magasság: 45 mm

Hossz: 225 mm

Szélesség: 245 mm

Súly: 235 g

Db/doboz: 6

SAP

1000651

*!9:?56B"IHDGII!

QuikFit™ gyomláló fej
Magasság: 35 mm

Hossz: 250 mm

Szélesség: 155 mm

Súly: 360 g

Db/doboz: 6

SAP

1000738

EAN

QuikFit™ rózsagereblye fej

EAN

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

*!9:?56B"IHDHDM!

• Gyomlálásra tervezett eszköz: egyszerű húzó-toló mozgatás során képes meglazítani a talajt
• Edzett bóracél fej

• Az egyedi fejforma révén növények, szárak között is
dolgozhat anélkül, hogy sérülést okozna
• Ideális a szűk ágyásokban történő gereblyézéshez,
talajigazításhoz
• 10 edzett bóracél foggal

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

Magasság: 120 mm

Hossz: 305 mm

Szélesség: 125 mm

Súly: 420 g

Db/doboz: 6

SAP

1000680

*!9:?56B"IHDHFG!

• A talaj fellazítására, levegőztetésére és feltörésére
alkalmas eszköz
• Vetőágy előkészítésére és gondozására
is használható
• Edzett szénacél fej

QuikFit™ multifunkciós kapa fej
Magasság: 40 mm

Hossz: 315 mm

Szélesség: 130 mm

EAN

EAN

QuikFit™ talajlazító fej

Súly: 245 g

Db/doboz: 6

SAP

1000682

*!9:?56B"IHDHGD!

• Tövek közelében és szűk helyen történő munkavégzéshez
• A penge 3 oldalon élezett, így különböző szögekben
használható
• Edzett bóracél fej
• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)
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Magasság: 30 mm

Hossz: 295 mm

Szélesség: 125 mm

Súly: 245 g

Db/doboz: 6

SAP

1000676
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QuikFit™ gyomláló villa
Magasság: 35 mm

Hossz: 273 mm

Szélesség: 77 mm

Súly: 215 g

Db/doboz: 6

• Éles penge gyom eltávolításához, talaj feltöréséhez,
magágy kialakításához, vagy a moha teraszkőről történő
eltávolításához
• Edzett bóracél fej

SAP

1000733

EAN

QuikFit™ holland kapa fej

EAN

QUIKFIT
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• Áttelepítéshez, gondozáshoz és gyomláláshoz
• Bóracél fej
• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

Magasság: 100 mm

Hossz: 305 mm

Szélesség: 205 mm

Súly: 512 g

Db/doboz: 2

SAP

1000689
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QuikFit™ ültetőkanál
Magasság: 63 mm

Hossz: 318 mm

Szélesség: 73 mm

Súly: 260 g

Db/doboz: 6

• Kisebb gyepterület levegőztetéséhez
• Segítségével a tápanyag, a műtrágya, a magok, a víz
és a levegő bekerülhet a földbe és könnyebben eléri a fű
gyökerét
• Edzett rozsdamentes acél fej

SAP

1000730

EAN

QuikFit™ csillagkapa fej

EAN

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

*!9:?56B"GKIEFH!

• Ültetéshez és áttelepítéshez
• Bóracél fej
• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

Magasság: 70 mm

Hossz: 305 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 235 g

Db/doboz: 6

SAP

1000683
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QuikFit™ gyomkiszedő fej
Magasság: 45 mm

Hossz: 328 mm

Szélesség: 35 mm

Súly: 225 g

Db/doboz: 6

• Talajlazításhoz és levegőztetéshez
• Használatával az ágyásoknak ideális lesz a tápanyag
elosztása
• Az eszköz kialakítása védi a növények gyökereit
• Szénacél fej

SAP

1000731

EAN

QuikFit™ talajlazító fej, szögletes

EAN

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

*!9:?56B"GKIFFG!

• Ültetéshez és átültetéshez
• Bóracél fej
• Gyomok eltávolításához
• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

Magasság: 143 mm

Hossz: 187 mm

Szélesség: 53 mm

Súly: 220 g

Db/doboz: 6

SAP

1000734
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QuikFit™ nyél (L)
Magasság: 35 mm

Hossz: 1560 mm

Szélesség: 75 mm

Súly: 475 g

Db/doboz: 6

• Térkövek között található fű, moha és gyomok eltávolításához
• Ágyások rendezéséhez is kiválóan használható
• Bóracél fej és szénacél szár

Magasság: 143 mm

Hossz:187 mm

Szélesség: 53 mm

Db/doboz: 6

SAP

1000735

*!9:?56B"GKIKFL!

• A talaj feltörésére, ágyások rendezésére és gyomláláshoz
• Bóracél fej és szénacél szár
• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)
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QuikFit™ nyél (M)
Magasság: 35 mm

Hossz: 845 mm

EAN

EAN

Súly: 205 g

1000661

*!9:?56B"IHDHJE!

• Csepp forma keresztmetszetű edzett alumínium nyél
SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
• A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz
• A zárszerkezet azonnal zár, így az eszköz rögtön használatra kész

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ villás kapa fej

SAP

EAN

QuikFit™ dupla kapa fej

EAN

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

Szélesség: 20 mm

Súly: 290 g

Db/doboz: 6

SAP

1000664

*!9:?56B"GJDFFM!

• Közepes méretű nyél, amely ültető, talajlazító és kapa
fejekhez használható
• Csepp forma keresztmetszetű edzett alumínium nyél
SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
• A zárszerkezet azonnal zár, így az eszköz rögtön használatra kész
• A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz
127
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QuikFit™ nyél (S)
Magasság: 35 mm

Hossz: 234 mm

Szélesség: 32 mm

Súly: 95 g

Db/doboz: 6

SAP

1000663

EAN

QuikFit™ nyelek

*!9:?56B"GJDEFD!

QuikFit™ univerzális adapter
Magasság: 43 mm

Hossz: 171 mm

Szélesség: 30 mm

Súly: 71 g

Db/doboz: 6

SAP

1000617

EAN

• Kisméretű nyél ültetőfejekhez
• Kényelmes és biztos fogást garantáló csepp forma
keresztmetszetű edzett alumínium nyél FiberComp™
és SoftGrip™ markolattal
• A zárszerkezet azonnal zár, így az eszköz rögtön
használatra kész
• A nyél végén akasztólyuk a könnyű tároláshoz

+!4;;?01"GDDDDG!

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Kompatibilitás

Magasság:

Hossz:

QuikFit™
nyél

Hossz:

Szélesség:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

QuikFit™
UNIVERZÁLIS ADAPTER
Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Magasság:

Nem
QuikFit tm fej
EAN

Magasság:

EAN

• Az univerzális adapter segítségével a különböző gyártók
cserélhető fejes eszközei is a QuikFit™ nyelekhez illeszthetők
• Anyaga könnyű és tartós FiberComp™

SAP

Nem
QuikFit tm fej

128

0%
erőfeszítés

100%
öröm
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Fafeldolgozás

Több mint 300 év szakértelem.
A finn erdőségben található Fiskars nevű kis falu mesteremberei
időtálló tradíciójukat követve a világ egyik legjobb minőségű kézi
szerszámait és fejszéit gyártják, amiket már 1649-től több generáció
folyamatosan tökéletesít.

Norden fejszék 132. oldal
X fejszék 134. oldal
Erdészeti szerszámok 138. oldal
Fűrész 146. oldal
Egyéb fafeldolgozási eszközök 149. oldal
Kések 150. oldal

norden

FAFELDOLGOZÁS

Norden kemping fejsze N7
Ezekkel a Norden fejszékkel a Fiskars visszatér a gyökereihez. A fejszék nyele a legjobb

Magasság: 35 mm

Hossz: 385 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 802 g

Db/doboz: 4

minőségű hickory fából készült, és autentikusan természetes fogást garantál.

SAP

1051142

EAN

Norden fejszék

Norden fejszék

+!4;;?01”KDEEFE!

• Kisméretű fejsze fa aprításához és tűzrakáshoz
• Méretének köszönhetően ideális társ kirándulásokhoz
és egyéb kültéri tevékenységekhez
• 25 év garanciával

A Fiskars továbbra is élen jár a lehető legjobb teljesítményt garantáló fejszék gyártásában.
Az alapos minőség-ellenőrzés után biztos lehet abban, hogy a fejsze feje és nyele

Norden ácsfejsze N10

Tisztán tökéletes.

Magasság: 30 mm

1

2

7

Hossz: 475 mm

Szélesség: 196 mm

Súly: 1236 g

Db/doboz: 4

3

SAP

1051143

+!4;;?01”KDEEGL!

• Tökéletes általános fejsze bármely ház körüli munkákhoz,
úgymint tűzifa aprításához, ácsmunkákhoz vagy építkezésekhez
• Ideális egykezes használatra
• 25 év garanciával

Norden hasítófejsze N12
Magasság: 30 mm

Hossz: 526 mm

Szélesség: 194 mm

Súly: 1318 g

Db/doboz: 4

SAP

1051144

EAN

Fiskars Norden.

EAN

tökéletesen rögzített, és maximális biztonsággal élvezheti a teljesítményt és tartósságot.

+!4;;?01”KDEEHI!

• 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához javasolt
• Egykezes vagy kétkezes használatra is tökéletes
• 25 év garanciával

8

Prémium fejsze pengevédő, XS
Magasság: 25 mm

Hihetetlenül biztonságos
Biztonságos illeszkedés a fej és a nyél között.
Törhetetlen FiberComp™ túlütés elleni védelemmel.
A speciális FiberComp™ nyél könnyű, törhetetlen és
még a rezgéseket is elnyeli.
A biztonságosabb fogás és a szerszám feletti kontroll
érdekében visszahajló nyéllel kialakított.

Súly: 37 g

Db/doboz: 6

Verhetetlen teljesítmény
Ultra éles penge, amely tovább marad éles
a legnehezebb tevékenységek folyamán is.
Optimalizált egyensúly/súlyelosztás jellemzi
a kialakítást.
A szerszám feje gallyazásra vagy hasításra
lett speciálisan kialakítva.

SAP

1057531
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• Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és
szállításhoz
• Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes
anyagokból
• A pattintásos zárás biztosítja, hogy a pengevédő a helyén
maradjon
• Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága
érdekében
• Vízálló, a fejszét védi a rozsda ellen
• Megfelelő fejszevédő a Fiskars N7, X5, X7, A5 és A6 típusú
fejszéihez

6

Magas minőségű tartós alapanyagok
Magas minőségű hickory fa markolat olyan erdőkből,
ahol a fenntarthatóságot tiszteletben tartják.
Rozsdamentes acél pengék.
132
132

Szélesség: 100 mm

Prémium fejsze pengevédő, S
Magasság: 30 mm

Hossz: 205 mm

Szélesség: 100 mm

EAN

Termékjellemzők
és előnyök

Hossz: 188 mm

EAN

4

Súly: 43 g

Db/doboz: 6

SAP

1057532
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• Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és
szállításhoz
• Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes
anyagokból
• A pattintásos zárás biztosítja, hogy a pengevédő a helyén
maradjon
• Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága
érdekében
• Vízálló, a fejszét védi a rozsda ellen
• Megfelelő fejszevédő a Fiskars N10, N12, X10, X11, A10
és A11 típusú fejszéihez
133

X fejszecsalád
A Fiskars fejszéi igazi remekei a fejszegyártásnak. Kialakításának
köszönhetően akár egyetlen csapással kettévághatjuk a legvastagabb
rönköket is. Fejszéit egy speciális fejkialakítás és bevonat jellemzi, amely a
könnyű és erős nyéllel párosulva tökéletes egyensúlyt garantál használatuk
folyamán. Több méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a maga
igényéhez, az adott feladathoz a legmegfelelőbb eszközt!

Gallyazófejszék

Hasítófejszék

< 3–10cm

< 3–10cm

< 3–10cm

10–20cm

20-30cm

20-30cm

> 30cm

> 30cm

X5

X7

X10

X11

X17

X21

X25

X27

Főbb jellemzők

35 fokos konvex vágószög, megerősített vágószélekkel,
így kevésbé érzékeny a törésekkel szemben.
Tökéletes egyensúly a fej és a nyél között, a lehető
legbiztonságosabb, legkényelmesebb és leghatékonyabb
lendítésért.
Ultrakönnyű és tartós FiberComp™ nyél, mely minimalizálja
az anyagfáradást és csaknem törhetetlenné teszi a fejszét.
A fejsze elnyeli a rázkódást, ami kényelmes és biztonságos
munkavégzést tesz lehetővé.
A nyél visszahajló vége megakadályozza, hogy a fejsze vágás
közben kicsússzon a kézből.
A fejszékhez műanyag élvedőt adunk, ami megkönnyíti és
biztonságossá teszi a tárolást és a szállítást.

Gallyazás és hasítás
Gallyazófejszék

Hasítófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott gallyazófejszéi
kiválóan használhatóak mindenfajta famegmunkáláshoz,
gallyazáshoz, ácsmunkához és metszéshez.
A termékcsalád pengeéles és tökéletesen funkcionális fejszéi
között mindenfajta famunkához megtalálható a megfelelő
eszköz. Válassza ki az Önhöz illő méretet az elvégzendő
feladatnak megfelelően.

A Fiskars egyedileg sorszámozott hasítófejszéi a
fejszegyártás evolúciójának igazi remekei. Arra terveztük
őket, hogy egyetlen csapással még a legvastagabb rönköket
is ketté tudják hasítani. A speciális fejgeometria
könnyű, de erős nyéllel és tökéletes kiegyensúlyozottsággal
párosul. Válassza ki az Önhöz illő méretet az elvégzendő
feladatnak megfelelően.

FAFELDOLGOZÁS

Gallyazófejszék

X11 hasítófejsze - S

X5 kis kemping fejsze - XXS

Db/doboz: 4

SAP

1015640

+!4;;?01"FFHHGM!

Magasság: 262 mm

Hossz: 34 mm

Szélesség: 172 mm

Súly: 570 g

Db/doboz: 4

X17 hasítófejsze - M
Magasság: 652 mm

Hossz: 38 mm

Szélesség: 210 mm

Súly: 1550 g

Db/doboz: 4

SAP

1015641

EAN

• 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához ajánlott
• Remekül használható fél kézzel is
• Leginkább gyújtós készítésére alkalmas
• 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb
fogást és lendítést tesz lehetővé
• Termék: 33x444x151mm
• 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

+!4;;?01"FFHJGK!

Hossz: 45 mm

Szélesség: 240 mm

Súly: 1590 g

Db/doboz: 2

SAP

1015642

EAN

Magasság: 775 mm

+!4;;?01"FFHKGJ!

X7 kemping fejsze - XS
Magasság: 385 mm

Hossz: 34 mm

Szélesség: 172 mm

Súly: 640 g

Db/doboz: 4

Hossz: 46 mm

Szélesség: 235 mm

Súly: 2430 g

Db/doboz: 2

SAP

1015643

EAN

Magasság: 775 mm
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• 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához
ajánlott
• Vásárlóink körében a legkedveltebb fejszénk
• 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb
fogást és lendítést tesz lehetővé
• Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel
• Termék: 40x725x191mm
• 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

Magasság: 960 mm

Hossz: 46 mm

EAN

X27 hasítófejsze - XXL
Szélesség: 235 mm

Súly: 2560 g

Db/doboz: 2

SAP

1015644
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• 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához
ajánlott
• 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb
fogást és lendítést tesz lehetővé
• Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel
• Termék: 40x925x191mm
• 25 év garanciával webes regisztráción keresztül
136
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SAP

1015618
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• Kirándulásokhoz, tüzifa aprításához alkalmas kisméretű
fejsze
• Termék: 33x354x130mm
• 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X10 ácsfejsze - S
Magasság: 476 mm

Hossz: 34 mm

Szélesség: 196 mm

Súly: 1000 g

Db/doboz: 4

SAP

1015619
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• Kisméretű fejsze ácsmunkákhoz, építkezésekhez
és tüzifa aprításához
• Termék: 33x445x152mm
• 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

• A tökéletes fej-nyél egyensúllyal az optimális hatékonyságért, lendítésért
• Közepes méretű, 20-30 cm Ø rönkök hasításához ajánlott
• Széleskörűen használható fejsze kisebb és nagyobb
rönkök aprításához
• 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb
fogást és lendítést tesz lehetővé
• Termék: 36x709x165mm
• 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X25 hasítófejsze - XL

1015617

• Kisméretű fejsze faaprításhoz és tűzrakáshoz
• Termék: 28x231x130mm
• 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

• Közepes méretű, 20 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök
hasításához ajánlott
• Igazán kézbeillő fejsze kisebb mennyiségű friss fa
aprításához vagy alkalmankénti hasításhoz
• 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb
fogást és lendítést tesz lehetővé
• Termék: 36x600x165mm
• 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X21 hasítófejsze - L

SAP

EAN

Súly: 1090 g

EAN

Szélesség: 196 mm

Xsharp™ fejsze- és késélező
Magasság: 40 mm

Hossz: 235 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 110 g

Db/doboz: 4

SAP

1000601

EAN

Hossz: 34 mm
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• Kettő az egyben kivitel: az Xsharp™ rendszeres használatával szakszerűen tarthatja karban fejszéi és kései élét
• Kerámia köszörűkő
• Fiskars eszközök élezéséhez optimalizált élezési szög
• Egyszerűen használható és kényelmesen hordozható

Hogyan válassza ki az Önnek megfelelő fejszét
1
Magasság:

2
Hossz:

Szélesség:

Súly:

1. HOSSZÚSÁGI TESZT

SAP
Fogja meg Db/doboz:
a fejsze nyelét a fej
alatt
úgy, hogy a fejsze párhuzamos
maradjon a karjával. Ha túllóg a nyél
a vállán, válasszon rövidebb nyelű
fejszét és ismételje meg a mozdulatsort. Ha pont a válláig ér, akkor ez a
megfelelő méret az Ön számára!

EAN

Magasság: 491 mm

EAN

Hasítófejszék

EAN

FAFELDOLGOZÁS

2. SÚLY TESZT

Emelje meg a fejszét a markolatánál
fogva. Ha nehezen megy, válasszon
olyat, amelyiknek könnyebb a feje.
Ha erőlködés nélkül sikerül felemelnie a fejszét, akkor ez a megfelelő
méret az Ön számára!

137
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WoodXpert
ejtőemelők

™

WoodXpert™ ejtőemelő - M
Magasság: 86 mm

Hossz: 700 mm

Szélesség: 230 mm

Súly: 1800 g

Db/doboz: 4

4

3.

Csatlakoztatható / levehető
WoodXpert ™ rönkkampó

4.

Csúszásgátló SoftGrip ™
ergonómikus markolat

5.

Robusztus, ugyanakkor
könnyű cső alakú
acélszerkezet

6.

Könnyű és gyors zárfelület

Hossz: 1150 mm

Szélesség: 230 mm

Súly: 2700 g

Db/doboz: 2

SAP

1015439
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• Nagy méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
• Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a
rönkök hordozásánál
• Kovácsolt, edzett acél penge
• Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél

5
6

1

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Optimalizált emelőfej irányítja
a biztonságos fakivágást

+!4;;?01"FJDIEF!

4

2

EAN

2.

Magasság: 86 mm

EAN

WoodXpert™ ejtőemelő - L

Termékjellemzők
és előnyök
Erős, kovácsolt, edzett acél fej

1015438

• Közepes méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
• Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a
rönkök hordozásánál
• Kovácsolt, edzett acél penge
• Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél

A Fiskars WoodXpert ™ ejtőemelők megkönnyítik a
fakivágást, biztonságosan és ergonomikusan, valamint
segítik a rönkök elrendezését és a szállítást

1.

SAP

EAN

WoodXpert™ ejtőemelők

FL2 + LH4

M

EAN

70
cm

méret

FL3 + LH4

115
cm

138

L

méret

Csak egy személy használhatja.
Ne használjon sérült terméket.
Maximális terhelés 150 kg (M) / 300 kg (L).
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Db/doboz:

SAP

Hossz: 27 mm

Szélesség: 145 mm

Súly: 510 g

Db/doboz: 4

+!4;;?01"FJDDHL!

Magasság: 943 mm

Hossz: 36 mm

Szélesség: 145 mm

Súly: 1000 g

Db/doboz: 2

SAP

1003621
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• Nagyobb ágak levágásához
• Facsemeték, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
• Egyszerűbb fahasogatáshoz, tűzifa aprításához

Súly:

Db/doboz:

EAN

1

1.

2.

1003609

WoodXpert™ gallyazókés XA23

Termékjellemzők
és előnyök
 jelentősen ívelt pengekialakítás
A
ideális a felfelé irányuló vágásokhoz,
illetve a földön fekvő ágak
felemeléséhez. Hossz:
Magasság:
Szélesség:

SAP

• Kisebb ágak levágásához
• Gyomtalanításhoz, bokrok ritkításához kertekben,
erdőkben
• Fakéreg hántásához

2

EAN

A Fiskars WoodXpert ™ gallyazókések remek választás
azon kalandorok számára, akik bokros, erdős részeket
szeretnének megtisztítani. A precíziósan csiszolt acél
pengék rozsdaállók, alacsony súrlódású bevonattal
rendelkeznek.
Ezek a gallyazókések
gyorsan
ésDb/doboz:
könnyedénSAP
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:
áthatolnak az aljnövényzeten és a fás területeken.

Magasság: 550 mm

EAN

Súly:

SAP

WoodXpert™ kis rönkcsákány XA2
Magasság: 367 mm

Hossz: 32 mm

Szélesség: 174 mm

Súly: 240 g

Db/doboz: 4

SAP

1003622

1003623

EAN

Szélesség:

+!4;;?01"FJDDJF!

EAN

Hossz:

EAN

Magasság:

WoodXpert™ gallyazókés XA3

EAN

WoodXpert
gallyazókések
™

WoodXpert™ gallyazókések

+!4;;?01"FJDDKM!

Rendkívül könnyű és tartós
FiberComp™ nyélnek köszönhetően
kevésbé fárad el és a nyél
gyakorlatilag törhetetlen.

3.	Kampós markolat SoftGrip™

borítással a kényelmes,
csúszásmentes fogás érdekében

4.

Finn termék

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

3

WoodXpert™ nagy rönkcsákány XA22
Magasság: 775 mm

Hossz: 35 mm

Szélesség: 230 mm

Súly: 800 g

Db/doboz: 2

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

M

Hossz:

EAN

50

Magasság:
cm
méret

EAN

M, XA3

L, XA23

95

cm
140

L

méret
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Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

2

2

WoodXpert™ rönkkampó LH4
Magasság: 40 mm

Hossz: 310 mm

Szélesség: 210 mm

Súly: 410 g

Db/doboz: 4

SAP

1003624

EAN

3

EAN

WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

+!4;;?01"FJDFEI!

AMagasság:
Fiskars WoodXpert™
rönkkampók
és rönkfogók
Hossz:
Szélesség:
Súly:
Db/doboz:
tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy
használatuk kényelemes, biztonságos, ergonomikus
és hatékony legyen, miközben egy kézzel
1
emeljük és forgatjuk a rönköket

Termékjellemzők
és előnyök
Magasság:

Hossz:

Könnyű bór acélkampó fogazott
belső résszel a
rönkök könnyebb
megmarkolásához

2.

Ergonomikus
markolat SoftGrip ™
borítással. Minden ujj
számára kényelmes
fogást biztosít.

Súly:

3.

Drótkapocs, amely
az övhurokon
való tárolást
biztonságossá teszi

4.

Szerszámövre
erősithető
műanyag tokkal a
könnyebb tárolás
és hordozhatóság
érdekében

SAP

Magasság: 40 mm

Hossz: 383 mm

Szélesség: 180 mm

Súly: 690 g

Db/doboz: 4

SAP

Magasság:
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Hossz:

LH4

Szélesség:

Súly:

LT6

1003625

+!4;;?01"FJDGEH!

• Rönkök emelésére, hordozására, szállítására
és a levágott ágak rendezésére
• Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb
hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ szerszámöv
Magasság: 45 mm

Hossz: 570 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 240 g

Db/doboz: 4

SAP

1003626

+!4;;?01"FJDDMG!

• Szerszámöv kifejezetten rönkkampóhoz és rönkfogóhoz
• Ergonomikus támaszt biztosít a hátnak
• Dupla erős szorítást garantál

Db/doboz:

SAP

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

1.

Szélesség:

SAP

EAN

Db/doboz:

EAN

Súly:

EAN

Szélesség:

EAN

Hossz:

EAN

Magasság:

WoodXpert™ rönkfogó LT6

EAN

WoodXpert
rönkkampók
és rönkfogók
™

EAN

• Rönkök emelésére, hordozására, szállítására
és a levágott ágak rendezésére
• Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb
hordozhatóság érdekében
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Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

1

EAN

Magasság:

WoodXpert™ kis rönkcsákány XA2

SAP

Magasság: 367 mm

Hossz: 32 mm

Szélesség: 174 mm

Súly: 240 g

Db/doboz: 4

SAP

1003622

EAN

WoodXpert™ rönkcsákányok

+!4;;?01"FJDDJF!

• Kisebb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és
mozgatására
• Farakások rendezésére

WoodXpert
rönkcsákányok
2

A Fiskars WoodXpert™ rönkcsákányok hasznos, hátkímélő
segítséget nyújtanak a legkülönfélébb fafeldolgozási munkák során,
mint például emeléskor, szállításkor, farakások rendezésekor.
Professzionális favágók bevonásával fejlesztettük ki, amely az alábbi
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:
Db/doboz:
SAP
tulajdonságokat
eredményezte:
könnyű,
kiváló markolattal rendelkezik és tökéletes
az eszközök pengekialakítása. Mindezen
jellemzők teszik ideálissá a használatát azok
számára, akik hosszabb ideig dolgoznak
nehezebb rönkökkel.

Termékjellemzők
és előnyök
Magasság:

Hossz:

Szélesség:

A fogazott betéttel ellátott kampós
acél csőr biztosítja a szilárd tapadást

2.

Az ultrakönnyű és tartós FiberComp™
nyélnek köszönhetően kevésbé fárad
el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen

3.

Kampós markolat SoftGrip™
borítással a kényelmes és
csúszásmentes fogás érdekében

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

35
cm

78

cm
144

L

méret

Db/doboz:

SAP

Súly:

Db/doboz:

SAP

Hossz: 35 mm

Szélesség: 230 mm

Súly: 800 g

Db/doboz: 2

SAP

M

1003623

+!4;;?01"FJDDKM!

• Nagyobb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és
mozgatására
• Farakások rendezésére

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

1.

Súly:

Magasság: 775 mm

EAN

SAP

EAN

Db/doboz:

EAN

Súly:

EAN

Szélesség:

EAN

Hossz:

EAN

Magasság:

WoodXpert™ nagy rönkcsákány XA22

EAN

™

3

M, XA2

méret

L, XA22
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Xtract™ fűrészek
Xtract™ termékcsaládba tartozó
fűrészekre egy kivételes, visszahúzható
pengés mechanizmus jellemző, amely
beépített, övre akasztható klipsszel van
ellátva a biztonságos és könnyű tárolásért és hordozhatóságért. Az edzett acél
penge hosszan tartó használatot és éleket
garantál a fűrésznek. SoftGrip™ markolata pedig ujjvédelemmel elátott, hogy még
biztonságosabb legyen a használatuk.

EAN

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak
vagy a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetüknek
köszönhetően a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos
munkavégzést garantálnak.

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak vagy
a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetüknek köszönhetően
a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos munkavégzést garantálnak.
Az Xtract™ termékcsaládra jellemző visszahúzható pengés mechanizmus
és
a beépített,
övre akasztható
klipsz
biztonságosan
hordozhatóvá
és könnyen
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:
Db/doboz:
SAP
tárolhatóvá teszi fűrészeinket.

Xtract™ fűrészek
Xtract™ kerti fűrész SW75 - L
Magasság: 40 mm

Hossz: 390 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 230 g

Db/doboz: 4

SAP

1000614

EAN

Fiskars fűrészek

Fűrészek

+!4;;?01"FGLLDE!

• Friss ágak vágására javasolt
• Penge hossza: 25,5 cm
• Vágási átmérő: max. 22 cm

Keretes fűrészek
Tökéletes eszközök vastagabb ágak
vágásához, fűrészeléséhez. Nehezen
elérhető helyeken is könnyű használni.
Mind húzó, mind pedig toló mozdulattal
is használható.

146

Xtract™ kerti fűrész SW73 - S
Magasság: 35 mm

Hossz: 275 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 120 g

Db/doboz: 4

SAP

1000613

+!4;;?01"FGLKDF!

• Friss ágak vágására javasolt
• Penge hossza: 16 cm
• Vágási átmérő: max. 12 cm

Xtract™ barkácsfűrész SW72
Magasság: 35 mm

Hossz: 275 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 120 g

Db/doboz: 4

SAP

EAN

Gyors és pontos fűrészelést tesz lehetővé,
hála a tökéletesen kialakított fogazata
miatt. Edzett acél pengéjének köszönhetően hosszabb ideig marad éles. Enyhén
görbe, ergonomikus SoftGrip™ markolata
biztonságos és kényelmes fogást tesz
lehetővé.

EAN

Fix pengés fűrész

1000612

+!4;;?01"FGLJDG!

• Finom fogazata miatt ideális száraz fa, deszkalapok és
lécek vágására
• Penge hossza: 16 cm
• Vágási átmérő: max 12 cm
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Súly: 230 g

Db/doboz: 4

SAP

1020199

+!4;;?01"FGGGDE!

Magasság: 19 mm

Hossz: 700 mm

Szélesség: 215 mm

Súly: 700 g

Db/doboz: 4

Professzionális fűrész SW-240
Magasság: 49 mm

Hossz: 590 mm

Szélesség: 164 mm

Súly: 200 g

Db/doboz: 4

SAP

1020200

EAN

• Könnyű, 230 g
• Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
• Penge minden vágási feladathoz
• Optimális súlyelosztás
• Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának
köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
• Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító
Softgrip™ bevonattal
• Egyszerűen karbantartható

+!4;;?01"FGFHDG!

Fix pengés fűrész SW84
Magasság: 25 mm

Hossz: 500 mm

Szélesség: 95 mm

Súly: 340 g

Db/doboz: 4

SAP

1001620

EAN

• Könnyű, 200 g
• Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
• Penge minden vágási feladathoz
• Optimális súlyelosztás
• Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának
köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
• Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító
Softgrip™ bevonattal
• Egyszerűen karbantartható

+!4;;?01"FGLHDI!

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz: 1

Szélesség: 215 mm

1001615

Hasítóék
Magasság: 52 mm

Hossz: 205 mm

Szélesség: 80 mm

Súly: 712 g

Db/doboz: 4

SAP

1001614

+!4;;?03"EJHJDG!

Csavart hasítóék
Magasság: 60 mm

Hossz: 210 mm

Szélesség: 45 mm

Súly: 2230 g

Db/doboz: 4

SAP

1001616

+!4;;?01"FDDFDH!

• Csavart formájának köszönhetően még könnyebben
hasítja a fát, nem szükséges több éket használni
• Lekerekített fej az anyag törésének elkerüléséért
• Extra erős, kovácsolt acél
• “Ütéscsillapító” kialakítás

Súly: 550 g

Db/doboz: 4

SAP

1001621

*!7:<26>"EHEDDH!

EAN

EAN

21” keretes fűresz (53 cm) SW30
Hossz: 625 mm

SAP

Egyéb fafeldolgozási eszközök

Keretes fűrészek
Magasság: 19 mm

*!7:<26>”EHEDEE!

• Nehezen vágható rönkök széthasításához
• Könnyű, edzett acélból készült hasítóék

EAN

Súly:

1001618

• 20 cm-nél vastagabb átmérőjű fatörzsek és ágak
fűrészeléséhez

• Penge hossza: 33 cm
• Vágási átmérő: max. 22 cm

A fűrészekhez tartozó alkatrészek
a karbantartás és pótalkatrészek
Magasság:
Hossz:
témakör alatt
találhatóak!Szélesség:

SAP

EAN

Szélesség: 164 mm

EAN

Hossz: 590 mm

EAN

Magasság: 49 mm

24” keretes fűresz (61 cm) SW31

EAN

Professzionális fűrész SW-330

EAN

Fix pengés fűrészek

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

1000600

• 10-20 cm átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez
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Kések

Kerti kés K40
Magasság: 222 mm

Hossz: 33 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 89 g

Db/doboz: 4

SAP

1001622

EAN

EAN

Fiskars kései tökéletes társai lehetnek a kisebb kerti feladatok ellátásában,
míg
rozsdamentes
szénacélból
készült
pengéiDb/doboz:
akár több éves
gondtalan
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:
SAP
használatot garantálnak.

+!4;;?02"LKDJFL!

Kacorkés K62
Magasság: 12 mm

Hossz: 170 mm

Szélesség: 23 mm

Súly: 79 g

Db/doboz: 4

SAP

1001623

EAN

• Általános használatra szánt kés övre akasztható
műanyag tokkal
• Ergonomikus műanyag nyél ujjvédővel
• Rozsdamentes acél penge
• Pengehossz: 10 cm

-!0:8<<0"DFDHKG!

Oltókés K60
Magasság: 12 mm

Hossz: 168 mm

Szélesség: 23 mm

Súly: 82 g

Db/doboz: 4

SAP

1001625

EAN

• Virágok és zöldségek vágására használható kés
• Újrahasznosított műanyagból készült nyél rézszegeccsel
• Rozsdamentes acél penge

-!0:8<<0"DFDHMK!

Ásványgyapot kés K20
Magasság: 18 mm

Hossz: 420 mm

Szélesség: 38 mm

Súly: 160 g

Db/doboz: 4

SAP

1001626

EAN

• Oltáshoz és szemzéshez használható kés
• Újrahasznosított műanyagból készült nyél rézszegeccsel
• Rozsdamentes acél penge

+!4;;?02"LKMDFK!

• Ásványgyapot vágásához használható kés
• Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
• Rozsdamentes acél penge

150

0%
kapkodás

100%
öröm
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Kültéri
takarítóeszközök

KÜLTÉRI TAKARÍTÓESZKÖZÖK

Magasság: 100 mm

Szélesség: 380 mm

Súly: 710 g

Db/doboz: 4

Hossz: 1720 mm

Szélesség: 480 mm

Súly: 871 g

Db/doboz: 2

1025926

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (M)
Magasság: 105 mm

Hossz: 375 mm

Szélesség: 200 mm

Súly: 390 g

Db/doboz: 6

SAP

1025930

+!4;;?01"GEDGLI!
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• Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett
teraszok és egyéb kültéri területek takarításához
• Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeseprésére
• A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább
sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
• Modern, funkcionális megjelenés
• Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913)
• Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri
seprűnek (L) (1025921)

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (L)
Magasság: 105 mm

Hossz: 470 mm

Szélesség: 200 mm

Súly: 565 g

Db/doboz: 4

SAP

1025931

+!4;;?01"GEDHGM!

• Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett
teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeállók, garázsok) takarításához
• Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeseprésére
• A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább
sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
• Modern, funkcionális megjelenés
• Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913)
• Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri
seprűnek (L) (1025926)

Solid™ nyél
Magasság: 30 mm

EAN

Modern, funkcionális megjelenés
Kialakítása a legnehezebben elérhető
területeket is könnyen elérhetővé
teszi. Esztétikus megjelenésével
az udvar dísze lehet.

+!4;;?01"GEDGKL!

• Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett
teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeállók, garázsok) takarításához
• Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeseprésére; sőt kiugró műanyag résszel van ellátva, ami alkalmas
a makacs kosz felkaparásához is
• A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább
sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
• Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával
• Modern, funkcionális megjelenés

Könnyű tárolni
Funkcionális felépítésének köszönhetően
könnyű tárolni

Hatékony és könnyű használni
Optimális használatra tervezett
seprűsörte-kialakítás a hatékony
munkafolyamat elvégzéséhez. Könnyű
alumínium nyéllel a fájdalommentes
söprésért.

SAP

EAN

Solid™ univerzális kültéri seprű (L)

A zseniálisan kialakított seprűfej modern
megjelenése tökéletesen párosul a
funkcionalitással és a tartóssággal.

Tartós alapanyagokból
Tökéletesen kiválasztott, tartós, időjárási
viszontagságokat jól toleráló felépítéssel
és alapanyag-kiválasztással

1025921

• Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett
teraszok és egyéb kültéri területek takarításához
• Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeseprésére; görbe fejkialakításának köszönhetően megbízhatóan
sepri össze a szemetet
• A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább
sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan
takarít
• Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával
• Modern, funkcionális megjelenés

Magasság: 125 mm

Termékjellemzők
és előnyök

SAP

EAN

Fiskars seprűi megkönnyítik a kert és
az udvar körüli teendőket. Tökéletes eszközök
az autóbejáró, a garázs, a lépcsők és a teraszok
tisztántartásában.

Hossz: 1690 mm

EAN

Solid™ univerzális kültéri seprű (M)

EAN

Kültéri seprűk

Univerzális kültéri seprűk

Hossz: 1600 mm

Szélesség: 28 mm

Súly: 350 g

Db/doboz: 10

SAP

1014913

+!4;;?01”GIDDEI!

• Könnyű és tartós alumínium kialakítás
• Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez:
• 1014915, 1014914, 1014917, 1025930, 1025931
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Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP
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EAN

Hossz:

Hossz:

EAN

Magasság:

Magasság:

EAN

SAP

EAN

Db/doboz:

EAN

Súly:

EAN

Szélesség:

EAN

Hossz:

EAN

Magasság:

Autós
eszközök

EAN

KIEGÉSZÍTŐK

EAN

KÜLTÉRI TAKARÍTÓESZKÖZÖK
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AUTÓS ESZKÖZÖK

AUTÓS ESZKÖZÖK

Súly: 520 g

Db/doboz: 6

SAP

1019347

+!4;;?01"HGDKFH!

Magasság: 105 mm

Hossz: 800 mm

Szélesség: 182 mm

Súly: 1400 g

Db/doboz: 4

SnowXpert™ kefe és jégkaparó
Magasság: 92 mm

Hossz: 670 mm

Szélesség: 95 mm

Súly: 221 g

Db/doboz: 6

SAP

1019352

EAN

• Autó körüli hó eltakarításához
• Rozsdamentes acél fej a nagyobb tartósságért
• Könnyű, kézbe illő méret
• Acél élvédő

+!4;;?01"HGDJFI!

Hossz: 245 mm

Szélesség: 165 mm

Súly: 1155 g

Db/doboz: 4

SAP

1000621

EAN

Magasság: 65 mm

+!4;;?03"FKIDEM!

Solid™ autós lapát
Magasság: 105 mm

Hossz: 630 mm

Szélesség: 220 mm

Súly: 500 g

Db/doboz: 6

Hossz: 710 mm

Szélesség: 250 mm

Súly: 740 g

Db/doboz: 3

SAP

1000740

EAN

Magasság: 120 mm

,!3;7A9>"GEDDDH!

+!4;;?01”GEHEKL!

SAP

1019353

+!4;;?01"HGDKGE!

• Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarításához
• Kompakt méret, bármilyen autóban elfér
• Tartós kivitel

Solid™ jégkaparó
Magasság: 58 mm

Hossz: 215 mm

Szélesség: 95 mm

Súly: 70 g

Db/doboz: 8

• Praktikus összecsukható ásó kempingezéshez, sportoláshoz, természetjáráshoz, stb.
• Ásóként és kapaként is használható
• Vászontokkal a biztonságos tárolásért és hordozásért
• Tartós, edzett bóracélból készült fej edzett alumíniumból
és műanyagból készült nyéllel
• Összecsukott állapotban 59 cm hosszú

SnowLight™ autós hólapát

1014809

• Általános használatra szánt ásó minden évszakra
• Hegyes fejkialakítással és éles szélekkel

• Kétoldalas karcmentes rugalmas sörte, ami nem karcolja
az üveget
• Szélvédő - és a kialakításának köszönhetően – a tükrök
takarítására is alkalmas
• Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozdulat
során mindkét irányban dolgozik
• Könnyen tárolható, szétszedhető

Összecsukható ásó

SAP

EAN

Szélesség: 220 mm

EAN

Hossz: 630 mm

SAP

1019354

EAN

Magasság: 105 mm

Solid™ autós ásó

+!4;;?01"HGDJGF!

• Funkcionális eszköz a szélvédőn lévő jég eltávolításához
• Tartós kialakítás
• Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozdulat
során mindkét irányban dolgozik

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

SnowXpert™ autós lapát

EAN

Autós és kemping eszközök

Magasság: 130 mm

Hossz: 700 mm

EAN

Kemping és autós ásó
Szélesség: 204 mm

Súly: 475 g

Db/doboz:6

SAP

1001574

+!4;;?03”FKDDDK!

EAN

• Alumínium nyél ergonomikus műanyag borítással
• Ergonomikus tervezésű markolat
• Edzett alumínium lapátfej

• Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarásához
vagy kempingezéshez, természetjáráshoz stb.
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Hóeszközök

HÓESZKÖZÖK

HÓESZKÖZÖK

X-series™ hótoló, hajlított
Hossz: 1530 mm

Szélesség: 532 mm

Súly: 1565 g

Megerősített
penge

Termékjellemzők
és előnyök

Rozsdamentes acél belső

2

Tartós
1.

A megerősített élvég 3x tartósabb és
könnyebben hatol bele a felgyülemlett
hóba

2.

Tartós, -30C fokig ellenálló anyagból
készült. Finn termék.

3

Magasság: 154 mm

Hossz: 795 mm

Szélesség: 290 mm

Súly: 1135 g

Rozsdamentes acél belső

Könnyű alumínium nyél és csúszásmentes
markolat

4.

Állítható nyélhossz a hát kímélésére

5.

Továbbfejlesztett új lapát kialakítás, a
kisebb súrlódású anyagnak köszönhetően
a hó könnyebben csúszik rá

6.

6.

Csúszásmentes bevonatú markolat a
könnyebb használat érdekében és a hideg
ellen

Db/doboz: 4

Megerősített
penge

Könnyen használható
1

Megerősített
penge

SAP

1057186

ÚJ

SAP

1057187

Magasság: 194 mm

Hossz: 1200 mm

Szélesség: 3620 mm

Súly: 1585 g

Db/doboz: 3

Megerősített
penge

Nagy D markolat, hogy kesztyűvel is
kényelmes legyen a használata

Rozsdamentes acél belső

TARTÓSABB

SAP

1057188

5

Hossz: 1434 mm

Szélesség: 532 mm

Súly: 1790 g

Db/doboz: 3

Megerősített
penge

Rozsdamentes acél belső
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• Mély lapátfej nagy mennyiségű hó eltakarításához
• Megerősített pengeél 3x tartósabb
• Állítható, teleszkópos nyél az optimális használatért
• Könnyű eszköz alumínium nyéllel
• Nagy markolat, kesztyűs használat miatt
• Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb
használat érdekében és a hideg ellen
• -30°C-ig ellenálló

X-series™ hótoló, teleszkópos
Magasság: 90 mm

+!4;;?01"HEDGJL!

• Autó körüli hó eltakarításához
• A mély lapátfejnek köszönhetően nagy mennyiségű hó
eltakarítása gyors és hatékony
• Megerősített pengeél 3x tartósabb
• Teleszkópos, állítható nyél a könnyebb tárolás érdekében
• Könnyű eszköz alumínium nyéllel
• Nagy markolat a kesztyűs használat miatt
• -30°C-ig ellenálló

X-series™ hólapát, teleszkópos

Rozsdamentes acél belső

+!4;;?01"HEDGIE!

• Széles lapátfej nagy mennyiségű hó könnyű eltolásához
• Megerősített pengeél, amely 3x tartósabb, mint a korábbiak
• A hajlított nyél kíméli a hátat
• Könnyű eszköz alumínium nyéllel
• Nagy D-markolat SoftGrip™borítással, kesztyűvel is
könnyen használható
• Csúszásmentes borítású markolat a könnyebb
használat érdekében és a hideg ellen
• -30°C-ig ellenálló

X-series™ autós hólapát, teleszkópos

Könnyű
3.

Db/doboz: 3

EAN

Magasság: 115 mm

EAN

6

EAN

Kivételes
teljesítmény.
SnowXpert™
hólapát
Csúcsminőségű
technológiákat
és
Magasság:
Hossz: hóeszközeink
Szélesség: ötvözik
Súly:a legjobb
Db/doboz:
SAP
ergonómiát a tökéletes tartóssággal. Kategóriájában a legjobb választás,
használata során az elvárásoknak tökéletesen megfelel.

EAN

Új! X-series™ hóeszközök

SAP

1057189

EAN

X-Series
Teleszkópos
és hajlított
hóeszközök
™

4

+!4;;?01"HEDGLF!

• Rozsdamentes acél belsővel megerősített pengének
köszönhetően 3x tartósabb
• Teleszkópos nyél, állítható 143-163 cm között
• Könnyű eszköz alumínium nyéllel
• Csúszásmentes bevonat a nyélen és a markolaton is
• -30° C-ig ellenálló
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HÓESZKÖZÖK

SnowXpert™ hószán
Magasság: 275 mm

Hossz: 1490 mm Szélesség: 750 mm

Súly: 4300 g

Db/doboz: 6

SAP

1003470

EAN

Egyéb hóeszközök

+!4;;?01"HGDFEF!

Professzionális hószán
Magasság: 200 mm

Hossz: 1270 mm

Szélesség: 310 mm

Súly: 2067 g

Db/doboz: 4

SAP

1001631

EAN

• Könnyű hószán nagyobb hótömegek eltakarításához, pl.
kerthez és parkolóhoz
• Ergonomikus kialakítású, ideális szögben álló hosszú,
masszív acél kar
• Könnyű és tartós, fröccsöntött műanyag szán
• Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható

+!4;;?03”FGKMIJ!

Jégkaparó
Magasság: 40 mm

Hossz: 1475 mm

Szélesség: 175 mm

Súly: 1523 g

Db/doboz: 4

SAP

1001639

EAN

• Cső alakú fém markolat
• Kemény horganyzott acél perem
• Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható

+!4;;?03”FGMMDI!

Gabona és hólapát
Magasság: 200 mm

Hossz: 1270 mm

Szélesség: 310 mm

Súly: 2067 g

Db/doboz: 4

SAP

1001637

EAN

• Kitűnően használható jégtörésre
• Festett, edzett bóracél penge
• Fa nyél

+!4;;?03”FGIFLD!

• Nyírfából készült nyéllel
• Polipropilén markolattal
• Kiváló minőségi alumínium pengével

Magasság: 125 mm

Hossz: 1622 mm

EAN

SnowLight™ hótoló
Szélesség: 532 mm

Súly: 1600 g

Db/doboz: 4

SAP

1001636

*!9:?56B”LDDHGI!

• Alumínium nyél, műanyag borítással
• Ergonomikusan tervezett markolattal
• Edzett alumínium fejjel
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My First Fiskars gyermekeszközök
My First Fiskars gyermek lapát
Magasság: 107 mm

Hossz: 881 mm

Szélesség: 190 mm

Súly: 280 g

Db/doboz: 5

SAP

1001421

EAN

Gyermekeszközök

GYERMEKESZKÖZÖK

+!4;;?01"GLELDH!

My First Fiskars gyermek ásó
Magasság: 45 mm

Hossz: 910 mm

Szélesség: 168 mm

Súly: 230 g

Db/doboz: 5

SAP

1001420

EAN

• Fiskars minőség
• A felnőtt szerszámoknál is használt tartós műanyagból
készült lapátfejjel

+!4;;?01"GLEKDI!

My First Fiskars gyermek gereblye
Magasság: 39 mm

Hossz: 868 mm

Szélesség: 190 mm

Súly: 210 g

Db/doboz: 5

SAP

1001419

EAN

• Fiskars minőség
• Tartós, üvegszál erősítésű műanyagból készült fej

+!4;;?01"GLEJDJ!

My First Fiskars gyermek seprű
Magasság: 68 mm

Hossz: 803 mm

Szélesség: 198 mm

Súly: 380 g

Db/doboz: 5

SAP

1001418

EAN

• Fiskars minőség
• Rugalmas műanyagból készült fogak és gereblyefej
a maximális használhatóság és a hosszú élettartam
érdekében

+!4;;?01"GLEIDK!

• Fiskars minőség
• Rugalmas műanyagból készült fej a maximális
használhatóság és a hosszú élettartam érdekében

Magasság: 210 mm

Hossz: 170 mm

Szélesség: 120 mm

Súly: 135 g

EAN

My First Fiskars gyermek locsolókanna
Db/doboz: 8

SAP

1001736

+!4;;?01"GLFFDK!

• Fiskars minőség
• Feltűnő narancssárga színnel
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Kiegészítők és pótalkatrészek

Magasság: 15 mm

Hossz: 325 mm

Szélesség: 120 mm

Súly: 93 g

Db/doboz: 10

SAP

1003477

EAN

Kerti kesztyű, 10-es méret

+!4;;?01"JDDDHF!

• Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel,
kerti szerszámokkal történő munkát
• Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
• Nagyobb kézmérethez

Kerti kesztyű, 8-as méret
Magasság: 15 mm

Hossz: 240 mm

Szélesség: 115 mm

Súly: 80 g

Db/doboz: 10

SAP

1003478

EAN

Kiegészítők és
pótalkatrészek

Kiegészítők

+!4;;?01"JDDDIM!

Téli kesztyű
Magasság: 20 mm

Hossz: 325 mm

Szélesség: 120 mm

Súly: 86 g

Db/doboz: 10

SAP

1015447

EAN

• Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel,
kerti szerszámokkal történő munkát
• Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
• Kisebb kézmérethez

+!4;;?01"JDDDKG!

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Magasság:

EAN

• Tartós kivitellel tervezett, egy méretben kapható kesztyű

168

169

Kiegészítők és pótalkatrészek

Kiegészítők és pótalkatrészek

Súly: 176 g

Db/doboz: 4

SAP

1001640

+!4;;?01"MJMMDG!

Magasság: 3 mm

Hossz:434 mm

Szélesség: 71 mm

Súly: 108 g

Db/doboz: 4

Markolatkészlet SW-240 és SW-330 Pro-hoz
Magasság: 22 mm

Hossz: 220 mm

Szélesség: 110 mm

Súly: 205 g

Db/doboz: 4

SAP

1020202

EAN

• A Karbantartó készlet tartalma: útmutató,
gyémánt reszelő, olaj
• A gyémánt reszelő tartós, edzett acél eszközökhöz
is használható
• Az olaj csökkenti a súrlódást és óv a rozsdásodástól

+!4;;?01"FGGGFI!

Hossz: 420 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 190 g

Db/doboz: 8

SAP

1020201

EAN

Magasság: 55 mm

+!4;;?01"FGGGEL!

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC24
Magasság: 3 mm

Hossz:340 mm

Szélesség: 53 mm

Súly: 74 g

Db/doboz: 4

Hossz: 434 mm

Szélesség: 71 mm

Súly: 117 g

Db/doboz: 4

SAP

1020193

EAN

Magasság: 3 mm

+!4;;?01"FGGGJG!

Magasság: 3 mm

Hossz: 434 mm

Szélesség: 71 mm

Súly: 104 g

Db/doboz: 4

1020195

+!4;;?01"FGGGKD!

• Favágáshoz
• Fűrészfog magassága: 4 mm
• SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

170

1020194

Magasság: 3 mm

Hossz:340 mm

Szélesség: 53 mm

Súly: 77 g

Db/doboz: 4

SAP

1020196

+!4;;?01"FGFHJI!

+!4;;?01"FGFHKF!

• Gyökerek vágásához
• Fűrészfog magassága: 4 mm
• SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF24
Magasság: 3 mm

Hossz:340 mm

Szélesség: 53 mm

Súly: 79 g

Db/doboz: 4

SAP

1020198

+!4;;?01"FGFHLM!

• Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhoz
• Fűrészfog magassága: 2,5 mm
• SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Pót fűrészlap
Magasság: 1 mm

Hossz:630 mm

EAN

EAN

SAP

SAP

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC24

• Általános, gyors vágási feladatokhoz kevesebb mozdulattal
• Fűrészfog magassága: 4 mm
• SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC33

+!4;;?01"FGGGLK!

• Általános vágási feladatokhoz
• Fűrészfog magassága: 4 mm
• SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

• A fűrésztok jobb-és bal oldalon egyaránt rögzíthető
• Kompatibilis a WoodXpert szerszámtartó övvel (126009)
• SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC33

1020197

• Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhoz
• Fűrészfog magassága: 2,5 mm
• SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

• Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító
Softgrip™ bevonattal
• Csavar és anyacsavar
• SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Övre akasztható tok SW-240 és SW-330 Pro-hoz

SAP

EAN

Szélesség: 105 mm

EAN

Hossz: 197 mm

EAN

Magasság: 33 mm

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF33

EAN

Karbantartó készlet

EAN

Karbantartás és pótalkatrészek

Szélesség: 40 mm

Súly: 60 g

Db/doboz: 5

SAP

1001706

%!046561"EDDJKH!

• Fűreszlap a 21” keretes fűreszhez SW30 (1001621)
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Szélesség: 40 mm

Súly: 60 g

Db/doboz: 5

SAP

1001707

%!046561"EDDJLE!

Magasság: 270 mm

Hossz: 25 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 48 g

Db/doboz: 4

Hossz: 35 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 64 g

Db/doboz: 4

SAP

1026275

EAN

Magasság: 270 mm

+!4<>:02"DDLHME!

Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok PB8 M & L
Magasság: 270 mm

Hossz: 20 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 122 g

Db/doboz: 4

Hossz: 35 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 64 g

Db/doboz: 4

SAP

1026276

EAN

Magasság: 270 mm

+!4<>:02"DDLIDK!

Hossz: 35 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 66 g

Db/doboz: 4

SAP

1026277

EAN

Magasság: 270 mm

+!4<>:02"DDLIEH!

Magasság: 270 mm

Hossz: 12 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 42 g

Db/doboz: 4

Magasság: 270 mm

Hossz: 35 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 150 g

SAP

1026278

+!4<>:02"DDLIFE!

• Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok a P90 metszőollóhoz (1001530)
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SAP

1026281

Markolatszett PB8 M
Magasság: 270 mm

Hossz: 22 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 80 g

Db/doboz: 4

SAP

1026282

+!4<>:02"DDLIHI!
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• Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, közepeshez
(1020204)

Markolatszett PB8 L
Magasság: 270 mm

Hossz: 25 mm

EAN

EAN

Db/doboz: 4

1026280

• Pótpenge szett a PB8 M és L metszőollókhoz
(1020204 és 1020203)

• Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz
(1023628)

Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok P90

SAP

Pótpenge szett PTFE PB8 M & L

• Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz
(1023629)

Pótpenge, rugó és csavar PX94

+!4<>:02"DDLIGL!

• Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok a PB8 M és L
metszőollókhoz (1020204 és 1020203)

• Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz
(1023630)

Pótpenge, rugó és csavar PX93

1026279

• Pótpenge, rugó és csavarok a P100 metszőollóhoz
(1001434)

• Fűreszlap a 24” keretes fűreszhez SW31 (1000615)

Pótpenge, rugó és csavar PX92

SAP

EAN

Hossz: 671 mm

EAN

Magasság: 1 mm

Pótpenge, rugó és csavar P100

EAN

Pót fűrészlap

EAN

Kiegészítők és pótalkatrészek

EAN

Kiegészítők és pótalkatrészek

Szélesség: 170 mm

Súly: 90 g

Db/doboz: 4

SAP

1026283

+!4<>:02"DDLIKJ!

• Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, nagyhoz
(1020203)
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Szélesség: 170 mm

Súly: 136 g

Db/doboz: 4

SAP

1026284

+!4<>:02"DDLILG!

Magasság: 270 mm

Hossz: 31 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 372 g

Db/doboz: 4

Hossz: 26 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 286 g

Db/doboz: 4

SAP

1026285

EAN

Magasság: 270 mm

+!4<>:02"DDLIMD!

Pótpenge, rugó és lánckapocs; UP82, UP84, UP86, UPX82, UPX86
Magasság: 270 mm

Hossz: 22 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 74 g

Db/doboz: 4

Hossz: 22 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 254 g

Db/doboz: 4

SAP

1026286

EAN

Magasság: 270 mm

+!4<>:02"DDLJDJ!

Hossz: 20 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 136 g

Db/doboz: 4

SAP

1026288

EAN

Magasság: 270 mm

+!4<>:02"DDLJFD!

Magasság: 240 mm

Hossz: 82 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 444 g

Db/doboz: 4

Magasság: 270 mm

Hossz: 25 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 178 g

SAP

1026290

+!4<>:02"DDLJHH!

• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001556 ágvágóhoz
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SAP

1026295

Belső zsinór és fűzőszalag UP86
Magasság: 26 mm

Hossz: 270 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 120 g

Db/doboz: 4

SAP

1027526

+!4<>:02"DDLJKI!
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• Belső zsinór és fűzőszalag a 1000598 ágvágóhoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP82
Magasság: 26 mm

Hossz: 270 mm

Szélesség: 170 mm

EAN

EAN

Db/doboz: 4

1026293

• Pótpengefej PowerGear a 1023624, 1023625
ágvágókhoz

• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1002104, 1000582,
1001552, 1001551, 1020186 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L71

SAP

Pótpengefej PowerGear ágvágókhoz; UPX86, UPX82

• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001437, 1020189,
1001550, 1001547 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L70, L74, L90, L92, LX92

+!4<>:02"DDLJJL!

• Pótpenge, rugó és lánckapocs a 1001557, 1001558,
1000598, 1023625, 1023624 ágvágókhoz

• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001438, 1001435,
1020187, 1020188, 1000584, 1001549, 1001548
ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L109, LX99, L93, L99

1026292

• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1000583 ágvágóhoz

• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001436, 1001555,
1001553 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98

SAP

EAN

Hossz: 20 mm

EAN

Magasság: 270 mm

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L77

EAN

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L102, L72, L76

EAN

Kiegészítők és pótalkatrészek

EAN

Kiegészítők és pótalkatrészek

Súly: 90 g

Db/doboz: 4

SAP

1027525

+!4;;?01"EIDGHM!

• Belső zsinór és fűzőszalag a 1001558 ágvágóhoz
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Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz
Magasság: 240 mm

Hossz: 82 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 188 g

Db/doboz: 4

SAP

1026296

EAN

Kiegészítők és pótalkatrészek

+!4<>:02"DDLKDI!

Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz
Magasság: 240 mm

Hossz: 82 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 162 g

Db/doboz: 4

SAP

1026297

EAN

• Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz (1023624)

+!4<>:02"DDLKEF!

QuikDrill™ pótpenge S
Magasság: 20 mm

Hossz: 145 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 165 g

Db/doboz: 2

SAP

1000637

EAN

• Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz (1023625)

*!9:?56B"GHKEKJ!

QuikDrill™ pótpenge M
Magasság: 20 mm

Hossz: 185 mm

Szélesség: 120 mm

Súly: 355 g

Db/doboz: 2

SAP

1000639

EAN

• Lyukátmérő: 10 cm
• Pótpenge a 1000636-hoz

*!9:?56B"GHKFKI!

• Lyukátmérő: 15 cm
• Pótpenge a 1000638-hoz

Magasság: 20 mm

Hossz: 220 mm

Szélesség: 150 mm

EAN

QuikDrill™ pótpenge L
Súly: 620 g

Db/doboz: 2

SAP

1000641

• Lyukátmérő: 20 cm
• Pótpenge a 1000640-hez

176
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100%
öröm
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Minden feladathoz a
megfelelő eszköz
METSZŐOLLÓK
Ø 1,6 cm

Ujjvédő metszőolló
1001534

Solid™ metszőolló,
mellévágó P341
1057164

akár

Ø 2 cm

6m

Plus™ metszőolló,
mellévágó P541
1057169

Ø 2,4 cm

X-seriestm M metszőolló,
mellévágó P921
1057173

Ø 2,6 cm

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK
PowerGearX™ ágvágó
1023625

• A magassági ágvágók ideálisak
a magas lombkorona eléréséhez

Ø 3,2 cm

ÁGVÁGÓK
• Az ágvágók ideálisak nagyobb
ágak vágásához

PowerGear™ ágvágó (S)
1000581

Ø 3,5 cm

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (S)
1020186

Ø 3,8 cm

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)
1020188

Ø 5 cm

FŰRÉSZEK ÉS FEJSZÉK
• A fűrészeket általában
az 5 cm átmérő feletti ágak
vágásához használjuk
• A fejszék vastag ágak
gallyazására vagy farönkök
hasogatására valók

Xtract™ kerti fűrész
1000614

Ø 22 cm

X25 hasítófejsze
1015643

Ø 30 cm

A Fiskars már 1649 óta formálja a mindennapjainkat eszközök fejlesztésével.
Ollóink szövetek millióit vágták át, fejszéink rönkök millióit hasították szét,
késeink kenyerek millióit szelték, serpenyőink steakek millióit sütötték ki - mind
a 100% öröm élményének megteremtését szolgálva.
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Az Ön Fiskars partnere

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu

