
K a t a l o g  2 0 1 6

záruka 
25 let 

Sekery      generace 4.
Více síly, méně námahy. 

› 25 let záruka
› Více modelů
› Nový povrch ostří
› Nové protiskluzové madlo



FISKARS, značka, jejíž historie sahá do roku 1649, je synonymem kva-
lity, trvanlivosti, přesnosti a specifického designu mnohokrát oceněné-
ho Red Dot Design Award. Je prodávána ve více než 40-ti zemích světa 
na čtyřech kontinentech. 

Samozřejmostí je používání vysoce trvanlivých materiálů exkluzivní 
kvality. Každý výrobek je před uvedením na trh podroben náročným 
testům, a tak může Fiskars garantovat jeho vysokou kvalitu.

Uvedené ceny jsou pouze orientační.

Založení železárny 
ve vesnici Fiskars

1649

1757
Nález mědi
v Orijärvi

1822
Začalo období 
Julinovy rodiny 

jako majitele
Fiskars

Fiskars se stal
společností

s ruč. omezeným

1883

Obchodní činnost
se rozšířila v důsledku

akvizicí

1920
Výroba nůžek se

přesunula z Fiskars
do Billnäs

1968

V USA byla založená
továrna na výrobu

nůžek Fiskars

1977
Získání společnosti

Gerber

1986

Fiskars zahájil 
novou obchodní 

strategii společnosti

2008

1830
Byla založená 
obráběcí dílna 

a přesná kovárna

1915
Začaly se obchodovat

akcie Fiskars 
na Helsinské burze 1967

Jako první na světě
začal Fiskars vyrábět
nůžky s plastovými

držadly

1985
Fiskars začal vyrábět

moderní zahradní 
nářadí

2007
Byly připojené

společnosti
Iittala Group  
a Leborgne

2013
Byla připojená

společnost
Royal 

Copenhagen

NAŠE DĚDICTVÍ



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

SEKERY UNIVERZÁLNÍ

Sekera X5-XXS 
1015617

Sekera X7-XS
1015618

Sekera X10-S
1015619

Sekera X11-S
1015640

SEKERY ŠTÍPACÍ

Univerzální sekery mají tenčí širší čepel, se kterou se snadno seká čerstvé 
pryskyřičné dřevo jako smrk nebo borovice.

Sekera X17-M
1015641

Sekera X21-L
1015642

Sekera X25-XL
1015643

Sekera X27-XXL
1015644

Sekery Fiskars jsou známy po celém světě pro svoji odolnost, nekompromisní ostrost a schopnost obstát v těch nejnáročnějších podmínkách. 
Představujeme vám již čtvrtou generaci těchto legendárních seker, která opět posunula hranice kvality nástrojů pro všechny činnosti, od štípání 
a sekání až po zpracování dřeva a tesařské práce. Vyznačují se moderním minimalistickým designem a maximální funkčností podtrženou 
použitím nejmodernějších technologií při výrobě. U této generace seker došlo k vylepšení povrchové úpravy ostří pro ještě snadnější štípání 
a umístění dlouhé, protiskluzové rukojeti pro maximálně pevný a pohodlný úchop. Díky řadě velikostí si z nabídky společnosti Fiskars vybere 
každý. Po zaregistrování kódu umístěného na každé sekeře získáte záruku 25 let!

Kalače jsou skvěle přizpůsobeny pro náročnější práci se dřevem.KALAČE

Kalač 2500 
122160

Kalač 3700 
122161

Kalač SAFE T 
122150

1.000,- 1.200,- 1.300,- 1.350,-

1.700,- 1.900,- 2.100,- 2.200,-

2.150,- 2.200,- 2.700,-

Perfektní vyvážení čepele 
s topůrkem pro bezpečnější, 
pohodlnější 
a účinnější použití 

Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™ 
snižuje únavu při práci a prakticky se nedá zlomit

Prodloužené madlo 
s protiskluzovou úpravou

Dodává se s plastovým pouzdrem 
pro snadné přenášení a skladování

PTFE - Kluzná 
povrchová vrstva 
chránící proti korozi 
a snižující tření

Optimální protivibrační povrchová vrstva 
zajišťuje pohodlné a pevné držení

Hmotnost: 564 g
Délka: 232 mm

Hmotnost: 850 g
Délka: 376 mm

Hmotnost: 1220 g
Délka: 491 mm

Hmotnost: 1130 g
Délka: 491 mm

Hmotnost: 1800 g
Délka: 652 mm

Hmotnost: 2100 g
Délka: 775 mm

Hmotnost: 2850 g
Délka: 775 mm

Hmotnost: 2850 g
Délka: 960 mm

Hmotnost: 3680 g
Délka: 900 mm

Hmotnost: 4600 g
Délka: 900 mm

Hmotnost: 3900 g
Délka: 900 mm

Po registrování unikátního kódu 
prodloužená záruka 25 let

Zahnutý konec 
topůrka brání 
sklouznutí ruky



Nové manipulační nářadí Fiskars WoodXpert™  
je určeno pro vlastníky seker. S jeho podporou 
se výrazně zjednoduší manipulace s palivovým 
dřívím jako je otáčení, přenášení a nakládání. 
Tvar těchto nástrojů byl navržen pro pohodlné 
a pevné držení a pro bezpečnější manipulaci se 
dřevem.

Nářadí do lesa Fiskars sestává ze 
specializovaných nástrojů na lesnickou činnost 
a zahrnuje mimo jiné palice, štípací klíny, 
sapiny i háky na přesouvání klád. Vyznačuje se 
mimořádnou odolností a trvanlivostí v náročných 
podmínkách, stejně jako ergonomií a efektivitou 
při práci.

Nástroje jsou vybaveny technologiemi:
• Fibercomp™ - vyztužení skelnými vlákny, 

trvanlivost a nízká hmotnost.
• SoftGrip™ - pohodlná rukojeť tlumící rázy
• Nerez ocel (háky a kleště) - mechanicky 

pevné a odolné korozi
• Perfektní vyvážení

WoodXpert™ 



NÁŘADÍ DO LESA WoodXpert™ 

Mačeta WoodXpert™ 
XA3

1003609

Sapina WoodXpert™ 
XA2

1003622

Sapina WoodXpert™ 
XA22

1003623

Mačeta WoodXpert™ 
XA23

1003621

Hák na klády 
WoodXpert™

1003624

Víceúčelový opasek 
WoodXpert™

1003626

Kleště na klády 
WoodXpert™

1003625

Lopatka s obracákem 
vel. M
1015438

Palice XL
1001431

Výměnná hlava 
ke klínu 1001615

1001616

Klín štípací spirálový 
SAFE-T

1001615

880,- 1.190,- 670,-

1.150,- 1.890,- 1.150,- 1.890,-

Hmotnost: 990 g
Délka: 950 mm

Hmotnost: 450 g
Délka: 505 mm

Hmotnost: 880 g
Délka: 785 mm

Hmotnost: 310 g
Délka: 348 mm

1.590,- 640,-

1.590,- 1.750,-

Hmotnost: 5180 g
Délka: 900 mm

Klín štípací spirálový 
velký

1000600

890,-

Štípač dřeva
1001617

2.890,-

Lopatka s obracákem 
vel. L
1015439

2.150,-

Délka: 1150 mmDélka: 700 mm



PILKY

Pilka zahradní XtractTM 

velká 
1000614

21” Pila rámová 54 cm
1001621

24” Pila rámová 60 cm 
1000615

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

RÁMOVÉ PILY

Pilka stavební XtractTM 

1000612
Zahradní pilka 
s pevnou čepelí
1001620

Pilka zahradní XtractTM 

malá 
1000613

1.050,- 750,- 780,- 1.290,-

370,- 450,-

Délka čepele: 
255 mm

Délka čepele: 
160 mm

Délka čepele: 
160 mm

Délka čepele: 
330 mm



Nůžky Fiskars jsou navrženy pro co nejvyšší 
ergonomii, komfort a jednoduchost používání 
a díky tomu jsou mnoha experty i laiky 
hodnoceny jako nejlepší ve své kategorii.

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

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

Zahradní nůžky
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Jednoruční zahradní 
nůžky jsou ideální pro 
stříhání tenkých větví 
či stonků. Převodové 
velmi dobře poslouží
i v případě silnějších 
větví.

Skvělé pro stříhání 
větví v obtížně 
dostupných místech 
či vysokých korunách 
i díky teleskopické 
rukojeti.

Díky silné páce při 
použití obou rukou 
a sofistikovanému 
převodu velmi snadno 
přestřihnou i větve 
většího průměru a to 
až do 5 cm.

Na velmi silné větve  
a kmeny je ideální 
použít sekeru nebo 
pilu z nabídky Fiskars.

Legenda k piktogramům 

 Suché větve, střih jednočepelovými nůžkami

 Čerstvé větve, střih dvoučepelovými nůžkami

 Háková hlava, optimální na stříhání 
 čerstvých silných větví

 Nůžková hlava, na přesné stříhání čerstvých větví

 Easecut™  - udává, kolikrát se násobí střižná síla

 Maximální průměr stříhaných větví

Jak správně vybrat?



Nůžky na silné větve 
převodové, 
háková hlava (S)
1002104

970,-

NŮŽKY ZAHRADNÍ PowerGear™

Nůžky zahradní 
převodové 
dvoučepelové
 1000574

Nůžky zahradní 
převodové 
dvoučepelové, střední
 1000573

Nůžky zahradní 
převodové 
jednočepelové, střední
 1000572

Nůžky na silné větve 
převodové, 
háková hlava (M)
1000582

Nůžky na silné větve 
převodové, 
jednočepelové (M)
1001556

NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE PowerGear™ Steel

Nůžky na živý plot 
s oboustranným převodem
1001563

NŮŽKY ZAHRADNÍ Quantum™

Nůžky
dvoučepelové 
 1001434

Nůžky na silné větve 
dvoučepelové (M)   
1001438

Nůžky na silné větve 
nůžková hlava (S)
1001436

Nůžky na živé ploty
1001449

940,-810,-

Nůžky na silné větve 
převodové, 
háková hlava (L)
1000584

Nůžky na silné větve 
převodové, 
jednočepelové (L)
1000583

1.760,- 1.760,-

810,-

1.350,-

Nůžky na silné větve 
převodové, 
nůžková hlava (S)
1001555

970,-

Nůžky na silné větve 
převodové, 
malé
1000581

810,-

970,-

1.490,-

Nůžky na živý plot 
se zubovým převodem
1000596

1.250,-

Nůžky na silné větve 
převodové, 
nůžková hlava (L)
1001553

1.350,-

1.350,- 2.050,-1.890,-

Nůžky na silné větve 
jednočepelové (L) 
 1001437

Nůžky na silné větve 
dvoučepelové (L)  
1001435

2.350,-2.350,-1.750,-

Řada Fiskars PowerGear™ zahrnuje převodové zahradnické nůžky, nůžky na silné větve a nůžky na živý plot. Geniální převodový 
mechanismus, který zvyšuje střižnou sílu, doplňují kvalitní ostré čepele. Patentovaný mechanismus PowerGear™ snižuje až tři a půl krát 
potřebnou sílu ve srovnáním se standardními mechanismy. Čepele jsou vyrobeny z kalené nerez oceli (CrMoV) s dlouhou trvanlivostí ostří. 

Nůžky na silné větve, 
jednočepelové (M)
 1001550

1.750,-

35 20 20 26 38

28 38 38 50 50

28 50

26 28 38 55 55



NŮŽKY ZAHRADNÍ SingleStep™

Nůžky univerzální  
 1000570

Nůžky zahradní 
dvoučepelové   
1000567

Nůžky zahradní 
jednočepelové   
1000564

Nůžky univerzální  
1000571

Nůžky na silné větve, 
dvoučepelové (S) 
1001432

Nůžky na silné větve, 
dvoučepelové (L)
1001426

Nůžky na silné větve, 
jednočepelové (L)
1001430

NŮŽKY UNIVERZÁLNÍ PRODLOUŽENÉ

NŮŽKY ZAHRADNÍ ostatní

Nůžky ServoSystem™ 
na trávu, servo
1000589

Nůžky PowerStep™
zahradní 
1000575

Nůžky SmartFit™
zahradní
1001424

Nůžky PowerLever™ 
zahradní s pákovým 
převodem, dvoučepelové
1001531

360,- 360,- 370,-360,-

730,- 910,-

Nůžky na živý plot, 
vlnité ostří
1001433

690,- 910,-

Nůžky zahradní univerzální teleskopické 
1000598
Délka: 2416 - 4000 mm 3.410,-

Nůžky zahradní univerzální prodloužené 
1001557
Délka: 2322 - 4000 mm 2.310,-

Univerzální zahradní nůžky dvoučepelové 
1001558
Délka: 1580 - 3500 mm 1.990,-

Univerzální zahradní nůžky jednočepelové 
1000597
Délka: 1610 - 3500 mm 1.490,-

Zahradní nůžky 
111710A

360,-

750,- 810,-

Nůžky zahradní 
profesionální
1001530

810,-670,-

Nůžky univerzální Fingerloop™
zahradní s chráničem prstů 
1001533

530,-

Nůžky na květiny
1001544

310,- 550,-

Řada Fiskars SingleStep™ obsahuje nůžky zahradní, na silné větve a na živé ploty. Je to základní skupina vhodná pro každého, kdo 
začíná pracovat na zahradě. Masivní kompozitní tělo, ostré nerez čepele a spolehlivý mechanismus zaručují solidní používání a hladké 
uskutečnění vašeho zahradnického úsilí. 

22 22

32 40 40

3232

3232

2420

262420



Řada výrobků Xact™ od značky Fiskars je určena 
zákazníkům, kteří oceňují kvalitu, funkčnost 
a pohodlnou práci s nářadím padnoucím dobře 
do ruky. Samozřejmostí je trvanlivost, kterou 
potvrzuje záruka 25 let. Vhodná hmotnost, 
vyvážení a tvar nářadí zajišťují správnou pracovní 
polohu a minimální únavu.

Neobyčejná odolnost, malá hmotnost, 
ergonomický design. Výběr správné velikosti díky 
malé a velké násadě.  

Vaše výška: 155-175 cm -> malá násada
Vaše výška: 175-195 cm -> velká násada

Držadlo Push-Pull (zatlač-zaháhni) pro pevné 
uchopení, ze SoftGrip™  materiálu.

Xact™ 

Snadno proniká do půdy...
 
Nové provedení zesílené pracovní čepele, 
přivařené k násadě optimalizuje malou hmotnost 
s nekompromisní tuhostí a trvanlivostí.

Ostrá, 
lehká a pevná 

EaseCut™ čepel

Nášlapná hrana 
s protiskluzovou 
úpravou



Rýče jsou navrženy tak, aby bylo zahradničení co nejpohodlnější. Ergonomický tvar a pracovní část připojená pod zvláštním úhlem 
výrazně snižují námahu. Nejen náročný zahradník ocení funkční design, vybrané materiály a ergonomický úchop rýčů.

VYTRHÁVAČE PLEVELE

Vytrhávač plevele teleskopický W82
1000737
Délka: 1000 - 1200 mm 

RÝČE Xact™

Vytrhávač plevele Fiskars je důmyslný vynález, kterým lze snadno odstranit 
nejen všudypřítomné pampelišky, bez použití chemických přípravků.

Vidle Fiskars padnou při práci skvěle do ruky. 
Pohodlný tvar a velikost ergonomického držadla usnadňují práci.VIDLE Xact™

Vidle Xact™ velké
1003685

Vidle Xact™ malé
1003686

Vidle Xact™ 
kompostové velké
1003687

Rýč Xact™ 
špičatý, malý
1003684
Délka: 1080 mm

Rýč Xact™ 
rovný, velký
1003681
Délka: 1200 mm

Rýč Xact™ 
rovný, malý
1003682
Délka: 1080 mm

Rýč Xact™ 
špičatý, velký
1003683
Délka: 1200 mm

Lopata Xact™ 
velká
1003688
Délka: 1300 mm

1.190,- 1.190,- 1.190,- 1.190,-1.190,-

1.190,- 1.190,- 1.190,-

1.210,- 1.630,-

Vytrhávač plevele W52
1000736
Délka: 988 mm



1000665

1000666

1000661

1000664

1000663

10006801000681

1000738

100068910006771000682100067610006851000653

1000654

1000659

10006441000642 10006551000656

1000651

1000643

1000687

1001416

1000690100073110007331000730

1000683100073410007351001417

100065710007431000691 10006921000693

1001415 1001414

1001412

1001410

1000617

QuikFitTM

Přehled nástavců a násad

520,- 440,- 620,- 990,- 790,- 440,- 390,-

520,- 520,- 520,- 670,- 260,- 260,- 260,-

260,- 260,- 260,- 1.060,- 440,- 370,- 340,-

390,- 670,- 390,- 750,- 440,- 260,- 440,-

340,- 420,- 390,- 390,- 390,- 390,- 950,-

130,-

130,-

440,-

290,-

950,-

1.210,-

390,-

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



SolidTM

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

Hrábě Solid™ L 
na listí, komplet

1003465

Hrábě Solid™ M 
na listí, komplet

1003464

Univerzální hrábě Solid™ 
1003466

Násada s úchytem Solid™ 
1014913

Hrábě na listí Solid™ XL
1015645

Univerzální zahradní 
koště Solid™

1003467

Hrábě Solid™ M 
1014914

Hrábě Solid™ L 
1014915

Univerzální hrábě Solid™ L 
1014917

520,- 620,-

280,-

440,-

170,- 250,-250,-

670,- 620,-

Rukavice pracovní 
pánské, vel. 10

1003477

440,-

Rukavice pracovní 
dámské, vel. 8

1003478

440,-



FunctionalForm+ / Edge

Nože Functional Form+ nabízí dokonalé vyvážení, které usnadní 
přesné a rychlé krájení veškerých surovin. Snadno se používají  
a navíc je lze mýt v myčce. Krom toho se mohou pochlubit 
krásným designem sladěným s ostatním náčiním Functional 
Form.

Nůž okrajovací 7 cm 
1016011

Nůž snídaňový 12 cm
1016014

Nůž loupací 11 cm 
1016010

Nůž kuchařský 12 cm 
1016013

Nůž japonský 17 cm 
1015999

Nůž kuchařský 17 cm 
1016008

Nůž na chléb a pečivo
1016001

Hygienicky uzavřené spoje Ergonomické rukojeti SoftGrip™
pro bezpečné držení

Výrazná ochrana proti pořezání
pro bezpečnější krájení

Vysoce kvalitní japonská nerezová ocel  
s leštěným ostřím pod úhlem 30° (HRC 52-55)

Dlouhá trvanlivost  
ostří, snadné ostření

winner 2006

399,-

399,-

399,-

549,-

799,-

799,-

799,-

Řada nožů Edge nabízí elegantní moderní vzhled a inovativní prvky, 
které více než usnadňují práci v kuchyni. Čepele jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitní nerezové oceli. Nepřilnavý černý potah čepele 
nedotváří jen atraktivní vzhled nožů, ale usnadňuje čištění, zvyšuje 
trvanlivost čepele a zabraňuje přichycování potravin při krájení.

Nůž okrajovací 8 cm 
1003091

Nůž snídaňový 13 cm 
1003092

Nůž na chléb 23 cm 
1003093

Nůž kuchařský, malý 15 cm 
1003095

Nůž kuchařský, velký 19 cm 
1003094

Nůž Deba 12 cm 
1003096

Nůž Santoku 17 cm 
1003097

Ostřič Roll-Sharp 
1003098

Povrchová vrstva z PTFE se snadno 
ošetřuje, brání vzniku koroze 
a výrazně usnadňuje čištění nože

Trvanlivá rukojeť 
s hygienicky uzavřenými spoji

Rukojeť z plastu ABS, 
odolného vůči nárazu  
a vhodného pro mytí v myčceVysoce kvalitní 

nerezová ocel (HRC 53)

Čepel nože zůstává déle ostrá 
a snadno se znovu ostří

439,-

439,-

799,-

799,-

799,-

549,-

799,-,-

549,-

Nůž kuchařský 21 cm 
1016007

Vidle porcovací 28 cm
1016002

799,-

799,-



Norr / Royal

Propojíte-li nadčasový skandinávský design a materiály špičkové 
kvality, dostanete nože Norr. Tento báječný sortiment nožů 
a kuchyňských nástrojů se dokonale hodí pro většinu krájení či 
loupání. Pečlivě nanesená povrchová úprava čepelí z ekologicky 
ohleduplných materiálů zaručuje stylové krájení.

Nůž okrajovací 7 cm 
1016475

Nůž snídaňový 12 cm
1016472

Nůž loupací 12 cm
1016477

Nůž Santoku 16 cm 
1016474

Nůž kuchařský 20 cm 
1016478

Nůž na chléb a pečivo 
1016480 

679,-

679,-

679,-

1.099,-

1.099,-

1.099,-

Speciality vyžadují speciální nože. Nože Royal vyrobené z nejlepšího 
materiálu, který máme k dispozici, získaly řadu ocenění a patří do 
kategorie nejvybranějších nožů, jaké si kuchař může přát. Čepele 
z německé oceli prémiové kvality se ostří na brusném kotouči, aby 
byla zajištěna jejich špičková a dlouhodobá ostrost.

Nůž okrajovací 7 cm 
1016466

Nůž snídaňový 11 cm
1016462

Nůž loupací 12 cm 
1016467

Nůž kuchařský 15 cm 
1016469

Nůž Santoku 17 cm 
1016465

Nůž kuchařský 21 cm 
1016468

949,-

949,-

949,-

1.359,-

1.649,-

1.649,-

Nůž na chléb a pečivo 
1016470

1.649,-



Sety nožů s bloky

Blok na nože má oranžovou silikonovou základnu, která zamezí poškrábání pracovní desky. Do bloku lze umístit 5, nebo 7 nožů + 
nůžky.Ty lze také připnout na postranní magnet. Na boku každého z nabízených bloků na nože se nachází oranžový, velmi silný magnet 
k uchycení nože nebo nůžek.

Blok na nože z březového dřeva 
pro pohodlné a snadné ukládání nožů
1014228

1.099,-

Blok na nože z březového dřeva 
pro pohodlné a snadné ukládání 
nožů s pěti nejběžnějšími noži řady 
FunctionalForm
1014211

2.449,-

Černý blok na nože z březového dřeva 
pro pohodlné a snadné ukládání 
nožů s pěti nejběžnějšími noži řady 
FunctionalForm
1014190

2.449,-

Bílý blok na nože z březového dřeva 
pro pohodlné a snadné ukládání 
nožů s pěti nejběžnějšími noži řady 
FunctionalForm
1014209

2.449,-

Startovací set velký
1014201

1.359,-

Startovací set
1014207

799,-



StaySharpTM

Mechanická vřetenová sekačka FISKARS 1000591
Koš na trávu 1000592

Efektivnějších výsledků při sečení dosáhnete díky přídavnému koši, který lze 
snadno a bez použití nářadí připojit k sekačce. Sekačka Fiskars StaySharp™ 
je v současné době nejpokrokovější vřetenovou sekačkou na světě. V porov-
nání s tradičními vřetenovými sekačkami je snadnější ji tlačit, má větší žací 
výkon, nože zůstávají dlouho ostré a má větší rozsah nastavení výšky střihu 
trávníku. Robustní konstrukce se čtyřmi koly a velkým rozvorem zajišťuje vy-
nikající stabilitu a snadné používání. Patentovaná technologie Inertia Drive™ 
dodává dvojitý žací výkon. Patentovaný design VersaCut™ je nejlepší ve své 
třídě s extra možností nastavení výšky sekání mezi 2,5 cm - 10 cm a umožňuje 
sekat nejblíže k obrubníku. Koš je vybaven držadlem pro pohodlné vysypává-
ní. Síťka koše je z polyesteru odolného vůči UV záření a plísním.

PARAMETRY

Pracovní záběr 45 cm Výška sečení 25 - 100 mm

Počet nožů 5-ti nožové žací vřeteno Nastavení výšky střihu centrální páčkou

Hmotnost 23,5 cm Objem koše 18 l

Typ výhozu před stroj do koše Sklopná rukojeť ano

Žací vřeteno

Prostorný koš o objemu 18 l

Max. nastavení výšky střihu

Vřetenová sekačka 
StaySharpTM

1000591

Koš na trávu 
StaySharpTM 

1000592

1.250,-

7.690,-



NÁŘADÍ NA SNÍH

Shrnovač na sníh 
profesionální
1001631

Hrablo SnowXpert™
1003469

Hrablo ROLLER 
SnowXpert™
1003471

Lopata na sníh 
SnowXpert™ white
141002

Lopata na sníh a obilí 
1001637

Lehká lopata 
do auta 
1000740

Shrnovač na sníh 
skládací
1001632

Shrnovač na sníh 
SnowXpert™
1003470

Lehký shrnovač 
na sníh
1001636

Hrablo SnowXpert™
bílé
1003469

Lehký profesionální 
shrnovač na sníh
1001635

3.490,- 1.720,- 1.190,-2.150,-

1.050,- 1.050,- 1.490,-1.050,-

990,- 850,-550,-

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

Nářadí Fiskars SnowXpert™ je vybaveno novou patentovanou 
lištou s vloženým ocelovým drátem, která má trojnásobnou 
životnost proti tradičním lištám, které pruží a opotřebovávají se.

Lopata na sníh
SnowXpert™
1003468

825,-



Sety

FISKARS set Bílá Sekera – limitovaná edice
129029
Fiskars set sekera, rukavice, ostřič v bílé barvě je dodáván v dárkovém 
balení v tubusu. Sekera Fiskars A6 je určena pro štípaní třísek a menších 
polen, pro tesaře, outdoor aktivity, také do auta, na loď, nebo na chatu. 
Hmotnost perfektně rozložena pro maximální vyváženost. Zahnutý konec 
topůrka brání vyklouznutí z ruky. Lehké topůrko z kompozitního materiálu 
FiberComp™ snižuje únavu při práci. FiberComp™ je pevný materiál, 
vyztužený skelnými vlákny. Kluzná povrchová vrstva chránící proti 
korozi a snižující tření. Ostřič nožů a seker Xsharp Fiskars je navržen na 
pravidelnou údržbu seker a nožů Fiskars. Dva ostřiče v jednom. Brusný 
úhel optimalizovaný pro nože i sekery. Snadné používání. Bílé pracovní 
rukavice Fiskars mají protiskluzové a ergonomické tvarování. Rukavice 
jsou zesílené v místě zvýšeného namáhání. Velikost 10

FISKARS X17 Sekera + XA2 sapina
129027
Set Fiskars nářadí pro práci se dřevem se skládá ze střední štípací 
sekery a sapiny. Sekera se hodí na štípání středních špalků, jedná se 
o lehké topůrko z materiálu, který snižuje únavu při práci. Má zahnutý 
konec bránící vyklouznutí z ruky. Sapina je kvůli své menší velikosti 
vhodná především pro zvedání a přenášení menší kulatiny.

2.730,-

2.300,-

NÁŘADÍ DO AUTA

Lopata do auta
SnowXpert™
1019347

Škrabka na led 
a koště 
SnowXpert™
1019352

Lopata do auta 
Solid™
1019353

Lopata do auta 
Solid™, hliníková
1014820

Škrabka na led
Solid™
1019354

340,- 460,- 299,- 129,-550,-



MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

Váš prodejce:

Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárenství, vyvážející své výrobky do celého světa.

Oficiální distributor pro ČR a SR:


