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Od ponad 370 lat staramy się, by produkty Fiskars
spełniały wszelkie oczekiwania naszych Klientów.
Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście
do produkcji to filozofia naszej firmy. Właśnie dlatego
produkty Fiskars są innowacyjne, funkcjonalne,
łatwe w użytkowaniu i najwyższej jakości.
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Pielęgnacja
roślin

Sekatory jednoręczne s. 8
Sekatory dwuręczne s. 16
Nożyce do żywopłotu s. 23

Sekatory uniwersalne s. 26
Nożyczki s. 30

Wybierz
właściwy
sekator
PowerGear™X
• Opatentowany mechanizm
zwiększa siłę cięcia
3 razy w porównaniu do
standardowych mechanizmów.
• Ostrza wykonane z wyjątkowo
twardej stali odpornej na
korozję (CrMoV).
• Unikalna obrotowa rączka
ułatwia pracę całą dłonią,
zmniejszając jej obciążenie
przy zachowaniu najwyższej
efektywności.

PowerLever™
• Lekki, dzięki zastosowaniu
tworzywa FiberComp™.
• Odpowiedni do każdego
rozmiaru dłoni.
• Mechanizm PowerLever™
zwiększa siłę cięcia
zapewniając równoległy
ruch rączek.
• Powłoka PTFE gwarantuje
czyste cięcie i minimalizuje
tarcie.
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Quantum™
• Wysokiej jakości aluminiowe
rączki wykończone naturalnym
korkiem.
• Czyste i precyzyjne cięcie
dzięki systemowi TruEdge™.
• Ostrza z hartowanej stali
wzmocnione mechanizmem,
pokryte powłoką minimalizującą tarcie.

Fingerloop
• Lekkie rączki wykonane
z tworzywa FiberComp™
zaprojektowane tak, by chronić
palce podczas pracy.
• Ostrza wykonane ze stali
nierdzewnej.
• Powłoka PTFE gwarantuje
czyste cięcie i minimalizuje
tarcie.

Pro
• Wysokiej jakości ostrza ze stali
CrMoV.
• Wszystkie elementy mogą być
wymienne.
• Lekkie, tworzywo Grivory
odporne na środki chemiczne.
• Blokada ostrza.

PowerStep™
• Umożliwia rozłożenie pracy
na 3 oddzielne kroki.
• Możliwość cięcia małych
i większych gałązek.
• Mechanizm automatycznie
dostosowuje siłę potrzebną
do wykonania cięcia.

SmartFit™
• Regulacja rozstawu rączek.
• Odpowiedni do każdego
rozmiaru dłoni.
• Ergonomiczny kształt rączek.

SingleStep™
• Rączki wykonane z tworzywa.
• Mechanizm blokady ostrzy.
• Powłoka PTFE na górnym
ostrzu minimalizuje tarcie
i zapewnia czyste cięcie.
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Sekatory PowerGear™X

Sekator nożycowy PX94 PowerGear™X L
Wysokość: 40 mm

Długość: 220 mm

Szerokość: 68 mm

Waga: 245 g

1023628

Nr art.
Szt./opak. 4

Stary nr art. -

EAN

Fiskars PowerGear™X to rodzina narzędzi do cięcia, w skład której
wchodzą sekatory jednoręczne, dwuręczne i nożyce do żywopłotów.
Pracę ułatwia specjalny mechanizm, który trzykrotnie zwiększa siłę
cięcia. Rączki wykonane z lekkiego tworzywa FiberComp™ i ostrza
z wysokiej jakości stali gwarantują komfort pracy.

+!4;;?01”EEDEFE!

Sekator kowadełkowy PX93 PowerGear™X L

Nr art.

Wysokość: 40 mm

Stary nr art. -

Długość: 225 mm

Szerokość: 68 mm

Waga: 240 g

Szt./opak. 4

1023629

EAN

Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej
średnicy 26 mm. Unikalny mechanizm zwiększający siłę cięcia
3x gwarantuje lekkość pracy, a specjalna obrotowa rączka
zmniejsza obciążenie dłoni i nadgarstka, dzięki czemu sekator
jest komfortowy w użyciu. Lekka i wytrzymała konstrukcja
z tworzywa FiberComp oraz wyjątkowo twarde ostrza ze
stali (CrMoV) z powłoką PTFE na górnym ostrzu zapewniają
ektywnejsze cięcie. Polecany dla średnich i dużych dłoni.

+!4;;?01”EEDEGL!

Sekator nożycowy PX92 PowerGear™X M
Wysokość: 40 mm

Długość: 215 mm

Szerokość: 68 mm

Waga: 235 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1023630

Stary nr art. -

EAN

Zalecany do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej
średnicy 26 mm. Unikalny mechanizm zwiększający siłę cięcia
3x gwarantuje lekkość pracy, a specjalna obrotowa rączka
zmniejsza obciążenie dłoni i nadgarstka, dzięki czemu sekator
jest komfortowy w użyciu. Lekka i wytrzymała konstrukcja
z tworzywa FiberComp, wyjątkowo twarde ostrza ze stali
(CrMoV) z powłoką PTFE na górnym ostrzu oraz wytrzymałe
kowadełko zapewniają ektywnejsze cięcie. Polecany dla
średnich i dużych dłoni.

+!4;;?01”EEDEHI!

Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej
średnicy 20 mm. Unikalny mechanizm zwiększający siłę cięcia
3x gwarantuje lekkość pracy, a specjalna obrotowa rączka
zmniejsza obciążenie dłoni i nadgarstka, dzięki czemu sekator
jest komfortowy w użyciu. Lekka i wytrzymała konstrukcja
z tworzywa FiberComp oraz wyjątkowo twarde ostrza
ze stali (CrMoV) z powłoką PTFE na górnym ostrzu zapewniają
ektywnejsze cięcie. Polecany dla małych i średnich dłoni.
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Sekator nożycowy P100 Quantum™
Wysokość: 25 mm

Długość: 215 mm

Szerokość: 70 mm

Waga: 280 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1001434

Stary nr art. 111970

EAN

Sekator Quantum™

+!4;;?01”EEMKDH!

Nr art.

Sekatory profesjonalne PRO
Wysokość: mm

Długość: mm

Szerokość: mm

Waga: g

Szt./opak. ?

?

Stary nr art. -

EAN

Idealny do precyzyjnego cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej
średnicy 26 mm. Specjalnie zaprojektowany mechanizm
chroniący ostrza przed poluzowaniem. Wykończenie
z naturalnego korka.

Sekator profesjonalny PB-8 L
Wysokość: 25 mm

Długość: 210 mm

Nr art.

Szerokość: 62 mm

Waga: 196 g

Szt./opak. 4

1020203

Stary nr art. 111870

EAN

Zaprojektowane tak, by były wygodne i efektywne
podczas profesjonalnego, często całodziennego użycia.

+!4;;?01”EELKDK!

Sekator profesjonalny PB-8 M
Wysokość: 25 mm

Długość: 201 mm

Nr art.

Szerokość: 62 mm

Waga: 186 g

Szt./opak. 4

1020204

Stary nr art. 111850

EAN

Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV,
wyposażone w specjalny rowek odprowadzający soki
ciętych roślin. Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory
są odporne na środki chemiczne i posiadają odbojniki.
Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu
jednego klucza ampulowego. Blokada ostrza.

+!4;;?01”EELIDM!

Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV, wyposażone
w specjalny rowek odprowadzający soki ciętych roślin.
Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory są odporne
na środki chemiczne i posiadają odbojniki. Wszystkie
elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza
ampulowego. Blokada ostrza.

Sekator ogrodowy profesjonalny P90
Wysokość: 20 mm

Długość: 225 mm

Szerokość: 65 mm

Waga: 265 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1001530

Stary nr art. 111960

EAN

Ostrza wymienne dostępne
na str. 119

-!0:8<<0”DFMJFM!

Ostrza wzmocnione po dwóch stronach dla zapewnienia
precyzyjnego cięcia grubszych gałęzi – o maksymalnej średnicy
26 mm. Specjalne wgłębienie na ostrzu umożliwia cięcie drutu
bez niebezpieczeństwa zniszczenia ostrzy sekatora. Możliwość
regulacji docisku ostrzy dla zachowania optymalnych ustawień.
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Sekator nożycowy P68 SmartFit™
Wysokość: 25 mm

Długość: 200 mm

Szerokość: 65 mm

Nr art.
Waga: 192 g

Szt./opak. 4

1001424

Stary nr art. 111610

EAN

Sekator SmartFit™

+!4;;?01”EEJEDM!

Sekator uniwersalny, idealny do drobnych prac w ogrodzie.
Bez problemu przetnie świeże gałęzie o maksymalnej
średnicy 24 mm. Łatwy i bezpieczny w przechowaniu dzięki
zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze. Rączki pokryte
powłoką SoftGrip™.

Sekatory PowerLever™

Sekator dźwigniowy, nożycowy P56 PowerLever™

Nr art.

Wysokość: 25 mm

Stary nr art. -

Długość: 180 mm

Szerokość: 75 mm

Waga: 140g

Szt./opak. 4

1026918

EAN

Sekatory PowerLever™ wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa FiberComp™
odpowiednie są do małych i średniej wielkości dłoni. Specjalny mechanizm PowerLever™
zwiększa siłę cięcia. Narzędzia idealnie sprawdzą się w pielęgnacji roślin balkonowych
i przycinaniu niewielkich krzewów.

+!4;;?01”EIDFMI!

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy P55 PowerLever™

Nr art.

Wysokość: 25 mm

Stary nr art. -

Długość: 180 mm

Szerokość: 75 mm

Waga: 140 g

Szt./opak. 4

1026919

EAN

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy
20 mm. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™
sekator jest wyjątkowo lekki, a mechanizm PowerLever™
ułatwia cięcie.

+!4;;?01”EIDGDE!

Idealny do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej
średnicy 20 mm. Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™
sekator jest wyjątkowo lekki, a mechanizm PowerLever™
ułatwia cięcie. Kowadełko wykonane ze wzmocnionego
tworzywa gwarantuje precyzję cięcia.

Nożycowy czy
kowadełkowy?

NOŻYCOW Y
Gałąź jest przecinana przez dwa ostrza –
jedno z góry, drugie z dołu – dzięki temu
cięcie jest szybkie, precyzyjne i jej nie
uszkadza. Polecany do cięcia świeżych
gałęzi.

KOWADEŁKOW Y
Gałąź jest przytrzymywana przez dolne
kowadełko, a cięcie wykonuje górne
ostrze. Polecany do suchych i twardych
gałęzi.

PIELĘGNACJA ROŚLIN

Sekatory Fingerloop

Sekator nożycowy P44 Fingerloop
Wysokość: 30 mm

Długość: 210 mm

Szerokość: 80 mm

Nr art.
Waga: 154 g

Szt./opak. 4

1001534

Stary nr art. 111440

EAN

Linię tworzą dwa sekatory jednoręczne i nożyce wykonane z wysokiej jakości
materiałów z zachowaniem zasad ergonomii. Charakterystyczny kształt
dolnej rączki chroni dłonie podczas pracy, a powłoka SoftGrip™ zwiększa
komfort użytkowania.

+!4;;?01”MJHHDG!

Sekator kowadełkowy P43 Fingerloop
Wysokość: 25 mm

Długość: 200 mm

Szerokość: 80 mm

Waga: 149 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1001535

Stary nr art. 111430

EAN

Przeznaczony do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej
średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop gwarantują
bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłonie przed ewentualnymi
urazami. Górne ostrze pokryte specjalną powłoką ułatwiającą
czyste cięcie.

+!4;;?01”MJHGDH!

Nożyce uniwersalne SP45 Fingerloop
Wysokość: 30 mm

Długość: 200 mm

Szerokość: 80 mm

Waga: 168 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1001533

Stary nr art. 111450

EAN

Przeznaczony do cięcia suchych i twardych gałęzi
o maksymalnej średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop
gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłonie
przed ewentualnymi urazami. Zwiększona precyzja cięcia
dzięki zastosowaniu kowadełka.

+!4;;?01”MJHIDF!

Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy,
drutu i węży PCV. Rączki typu Fingerloop gwarantują
bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłonie przed ewentualnymi
urazami.
UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!
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Sekator kowadełkowy P83 PowerStep™
Wysokość: 26 mm

Długość: 190 mm

Szerokość: 85 mm

Waga: 140 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1000575

Stary nr art. 111670

EAN

Sekatory PowerStep™ i SingleStep™

+!4;;?01”EEJKDG!

Sekator nożycowy P26 SingleStep™
Wysokość: 75 mm

Długość: 200 mm

Szerokość: 60 mm

Waga: 200 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1000567

Stary nr art. 111260

EAN

Zalecany do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej
średnicy 24 mm. Rączki wykonane z lekkiego i wytrzymałego
włókna FiberComp™ pokrytego specjalną powłoką SoftGrip™,
gwarantującą komfort pracy. Kowadełko wykonane z tworzywa
wzmocnionego włóknem szklanym.

+!4;;?01”EEFJDJ!

Sekator kowadełkowy P25 SingleStep™
Wysokość: 75 mm

Długość: 198 mm

Szerokość: 60 mm

Waga: 196 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1000564

Stary nr art. 111250

EAN

Przeznaczony do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej
średnicy 22 mm. Górne ostrze pokryte specjalną powłoką
ułatwiającą czyste cięcie. Ostrza wykonane ze stali węglowej.

+!4;;?01”EEFIDK!

Nożyce uniwersalne SP28 SingleStep™
Wysokość: 25 mm

Długość: 208 mm

Szerokość: 60 mm

Waga: 200 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1000571

Stary nr art. 111280

EAN

Przeznaczony do cięcia suchych i twardych gałęzi
o maksymalnej średnicy 22 mm. Zwiększona precyzja cięcia
dzięki zastosowaniu kowadełka.

+!4;;?01”EEFLDH!

Nożyce uniwersalne do prac w domu i ogrodzie. Mocne
ząbkowane ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy,
drutu i węży PCV. Ostrza wykonane ze stali węglowej. Średnica
cięcia do 20 mm.

Nożyce SP27 SingleStep™
Wysokość: 230 mm

Długość: 195 mm

Szerokość: 60 mm

Nr art.
Waga: 196 g

Szt./opak. 4

1000570

Stary nr art. 111270

EAN

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

+!4;;?01”EEFKDI!

Przeznaczone do prac w domu i ogrodzie. Mocne ostrza
umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV.
Średnica cięcia do 20 mm.
UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!
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Sekator nożycowy P32 Solid™
Wysokość: 20 mm

Długość: 197 mm

Szerokość: 55 mm

Nr art.
Waga: 182 g

Szt./opak. 4

1020191

Stary nr art. 111180

EAN

Sekatory i nożyczki Solid™

+!4;;?01”EEELDK!

Nożyczki SP13 Solid™
Wysokość: 44,5 mm Długość: 140 mm

Nr art.
Szerokość: 19 mm

Waga: 40 g

Szt./opak. 4

1051600

Stary nr art. -

EAN

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 12 mm.
Wyjątkowo lekka i poręczna konstrukcja.

+!4;;?01”EEDLEK!

Doskonałe do cięcia roślin i kwiatów. Precyzyjne ostrza idealne
do pracy w trudno dostępnych miejscach. Ostrza wykonane ze
stali nierdzewnej. Rączki pokryte powłoką Softgrip™.

Sekator do kwiatów SP14 Solid™

Nr art.

Wysokość: 56 mm

Długość: 185 mm

Szerokość: 210 mm

Waga: 130 g

Szt./opak. 4

1051601

Stary nr art. -

EAN

ść
wo
No

+!4;;?01”EEDLFH!

Idealny do pracy z kwiatami ciętymi, a także przycinania drobnych
gałązek. Średnica cięcia do 10 mm. Specjalny otwór do oczyszczania
łodyg i obcinak do drutu.

Nożyczki SP15 Solid™

Nr art.

Wysokość: 99 mm

ść
wo
No

14

Długość: 182 mm

Szerokość: 19 mm

Waga: 80 g

Szt./opak. 4

1051602

Stary nr art. -

EAN

ść
wo
No

+!4;;?01”EEDLGE!

Idealne do precyzyjnego przycinania roślin i kwiatów.
Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Rączki pokryte powłoką
Softgrip™.
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Wybierz odpowiedni
sekator dwuręczny
Sekatory dwuręczne ułatwiają cięcie dużych gałęzi o maksymalnej
średnicy 55 mm. Wszystkie sekatory dwuręczne Fiskars zostały
zaprojektowane tak, by były lekkie i komfortowe w użyciu,
zachowując najwyższą jakość cięcia.

Różne ostrza
do różnych zadań
Ostrze nożycowe
Do cięcia świeżych gałęzi.
Ostrze kowadełkowe
Do cięcia suchych gałęzi.
Ostrze hook
Do cięcia świeżych, grubych gałęzi.
Ostrze typu nożycowego
Idealne do precyzyjnych cięć.

PIELĘGNACJA ROŚLIN

Sekator dźwigniowy, nożycowy (L) PowerGear™X

Nr art.

Wysokość: 30 mm

Stary nr art. 112490

Długość: 800 mm

Szerokość: 240 mm

Waga: 1342 g

Szt./opak. 4

1020188

EAN

Sekatory dwuręczne PowerGear™X

+!4;;?01”EFHMDJ!

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) PowerGear™X

Nr art.

Wysokość: 30 mm

Stary nr art. 112440

Długość: 800 mm

Szerokość: 270 mm

Waga: 1357 g

Szt./opak. 4

1020189

EAN

Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej
średnicy 50 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest
precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm
zwiększający siłę cięcia 3 razy.

+!4;;?01”EFHHDE!

Sekator dźwigniowy, nożycowy (M) PowerGear™X

Nr art.

Wysokość: 30 mm

Stary nr art. 112390

Długość: 640 mm

Szerokość: 200 mm

Waga: 1190 g

Szt./opak. 4

1020187

EAN

Do przycinania twardych, suchych gałęzi o maksymalnej
średnicy 55 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest
dokładne, gładkie i łatwe do wykonania. Wyższa precyzja cięcia
dzięki zastosowaniu kowadełka. Mechanizm zwiększający siłę
cięcia 3 razy.

+!4;;?01”EFGMDM!

Sekator dźwigniowy, nożycowy (S) PowerGear™X

Nr art.

Wysokość: 25 mm

Stary nr art. 112260

Długość: 570 mm

Szerokość: 215 mm

Waga: 832 g

Szt./opak. 4

1020186

EAN

Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej
średnicy 50 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest
precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm
zwiększający siłę cięcia 3 razy.

+!4;;?01”EFFJDI!

Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej
średnicy 38 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest
precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm
zwiększający siłę cięcia 3 razy.
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Sekator nożycowy, hook (L) L78 PowerGear™

Nr art.

Wysokość: 34 mm

Stary nr art. 112590

Długość: 700 mm

Szerokość: 220 mm

Waga: 1060 g

Szt./opak. 4

1000584

EAN

Sekatory dwuręczne PowerGear™

+!4;;?01”EFIMDG!

Sekator kowadełkowy (L) L77 PowerGear™
Wysokość: 35 mm

Długość: 686 mm

Szerokość: 225 mm

Waga: 1046 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1000583

Stary nr art. 112580

EAN

Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej
średnicy 50 mm. Górne ostrze wykonane z wysokiej jakości
hartowanej stali węglowej. Mechanizm przekładniowy
zwiększający siłę cięcia.

+!4;;?01”EFILDH!

Sekator nożycowy (M) L76 PowerGear™
Wysokość: 30 mm

Długość: 570 mm

Szerokość: 180 mm

Waga: 550 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1001553

Stary nr art. 112300

EAN

Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej
średnicy 50 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki
zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu
tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy
zwiększający siłę cięcia.

+!4;;?01”EFGDDL!

Sekator nożycowy, hook (M) L74 PowerGear™

Nr art.

Wysokość: 30 mm

Stary nr art. 112290

Długość: 545 mm

Szerokość: 190 mm

Waga: 550 g

Szt./opak. 4

1000582

EAN

Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy
28 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa
FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie.
Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

+!4;;?01”EFFMDF!

Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy
38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa
FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający
siłę cięcia.
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Sekator nożycowy (S) L72 PowerGear™
Wysokość: 25 mm

Długość: 460 mm

Szerokość: 155 mm

Waga: 500 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1001555

Stary nr art. 112200

EAN

PIELĘGNACJA ROŚLIN

+!4;;?01”EFFDDE!

Sekator kowadełkowy (S) L71 PowerGear™
Wysokość: 30 mm

Długość: 450 mm

Szerokość: 170 mm

Waga: 500 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1001556

Stary nr art. 112180

EAN

Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy
28 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa
FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie.
Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

+!4;;?01”EFELDJ!

Sekator nożycowy, hook (S) L70 PowerGear™

Nr art.

Wysokość: 24 mm

Stary nr art. 112190

Długość: 445 mm

Szerokość: 152 mm

Waga: 490 g

Szt./opak. 4

1002104

EAN

Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej
średnicy 38 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki
zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu
tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy
zwiększający siłę cięcia.

+!4;;?01”EFEMDI!

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (S) L31 PowerGear™

Nr art.

Wysokość: 24 mm

Stary nr art. 112170

Długość: 400 mm

Szerokość: 180 mm

Waga: 375 g

Szt./opak. 4

1000581

EAN

Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej
średnicy 38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu
tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy
zwiększający siłę cięcia.

+!4;;?03”MJEKDK!

Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej
średnicy 35 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki
zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki, wykonany
z tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy
zwiększający siłę cięcia.
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Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) L109 Quantum™

Nr art.

Wysokość: 30 mm

Stary nr art. 112610

Długość: 805 mm

Szerokość: 260 mm

Waga: 1357 g

Szt./opak. 4

1001437

EAN

Sekatory dwuręczne Quantum™

+!4;;?01”EFJEDL!

Sekator dźwigniowy, nożycowy, hook (L) L108 Quantum™

Nr art.

Wysokość: 31 mm

Stary nr art. 112630

Długość: 805 mm

Szerokość: 230 mm

Waga: 1342 g

Szt./opak. 4

1001435

EAN

Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy
55 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek
wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny
w użyciu. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu
kowadełka. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

+!4;;?01”EFJGDJ!

Sekator dźwigniowy, nożycowy, hook (M) L104 Quantum™

Nr art.

Wysokość: 25 mm

Stary nr art. 112330

Długość: 630 mm

Szerokość: 190 mm

Waga: 1190 g

Szt./opak. 4

1001438

EAN

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy
55 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek
wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny
w użyciu. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

+!4;;?01”EFGGDI!

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy
38 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek
wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki
i wygodny w użyciu. Mechanizm przekładniowy zwiększający
siłę cięcia.

Sekator nożycowy L86 SmartFit™
Wysokość: 42 mm

Długość: 665 mm

Szerokość: 246 mm

Nr art.
Waga: 1030 g

Szt./opak. 4

1013564

Stary nr art. 112500

EAN

Sekator dwuręczny SmartFit™

+!4;;?01”EFIDDF!

Do przycinania gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm.
Optymalna pozycja pracy dzięki możliwości ustawienia
długości rączek od 665 mm do 915 mm.
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Sekator kowadełkowy L85 PowerStep™
Wysokość: 30 mm

Długość: 535 mm

Szerokość: 165 mm

Waga: 690 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1000585

Stary nr art. 112850

EAN

Sekator dwuręczny PowerStep™

+!4;;?01”E285DL!

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy
40 mm. Powłoka SoftGrip™ na rączkach zwiększa komfort
pracy. Lepsza precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka.
Opatentowany mechanizm stopniowego cięcia PowerStep™.

Sekator nożycowy, hook (L) L38 SingleStep™

Nr art.

Wysokość: 25 mm

Stary nr art. 112460

Długość: 810 mm

Szerokość: 310 mm

Waga: 1300 g

Szt./opak. 4

1001426

EAN

Sekatory dwuręczne SingleStep™

+!4;;?01”EFHJDM!

Sekator kowadełkowy, hook (L) L39 SingleStep™

Nr art.

Wysokość: 25 mm

Stary nr art. 112450

Długość: 810 mm

Szerokość: 310 mm

Waga: 1340 g

Szt./opak. 4

1001430

EAN

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm.
Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką
gwarantującą czyste cięcie.

+!4;;?01”EFHIDD!

Sekator nożycowy, hook (S) L28 SingleStep™

Nr art.

Wysokość: 25 mm

Stary nr art. 112160

Długość: 495 mm

Szerokość: 180 mm

Waga: 1050 g

Szt./opak. 4

1001432

EAN

Do cięcia suchych, twardych gałęzi o maksymalnej średnicy
40 mm. Górne ostrze z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną
powłoką gwarantującą czyste cięcie. Kowadełko wykonane
z lekkiego i wytrzymałego aluminium.

+!4;;?01”EFEJDL!

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 35 mm.
Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką
gwarantującą czyste cięcie.
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Sekator kowadełkowy L85 PowerStep™
Wysokość: 30 mm

Długość: 535 mm

Szerokość: 165 mm

Waga: 690 g

Nr art.

Szt./opak. 4

1000585

Stary nr art. 112850

EAN

Nożyce
do żywopłotu

+!4;;?01”E285DL!

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy
40 mm. Powłoka SoftGrip™ na rączkach zwiększa komfort
pracy. Lepsza precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka.
Opatentowany mechanizm stopniowego cięcia PowerStep™.

Szeroka gama idealnych narzędzi do formowania, przycinania
i wyrównywania żywopłotów, sprawdzających się zarówno
w podstawowych czynnościach, jak i w zaawansowanych procesach
pielęgnacyjnych. Każdy wybierze właściwy model do swojego ogrodu.

POWERGEAR ™ X

Wyjątkowo lekkie i wygodne
narzędzie wyposażone
w mechanizm zwiększający
siłę cięcia 3 razy.

QUANTUM ™

Precyzja cięcia i komfort
użytkowania.

SMARTFIT ™

Regulowana długość rączek.

POWERLEVER ™

Mechanizm optymalizujący
siłę cięcia.

SINGLESTEP ™

Lekki i wytrzymały
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Nożyce do żywopłotu HSX92 PowerGear™X

Nr art.

Wysokość: 75 mm

Stary nr art. -

Długość: 630 mm

Szerokość: 165 mm

Waga: 840 g

Szt./opak. 4

1023631

EAN

Nożyce do żywopłotu PowerGear™

+!4;;?01”EHDDJK!

Nożyce do żywopłotu HS72 PowerGear™
Wysokość: 45 mm

Długość: 570 mm

Szerokość: 160 mm

Waga: 630 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1000596

Stary nr art. 114790

EAN

Do cięcia i przycinania żywopłotów. Wyposażone w unikalny
system zwiększający siłę cięcia 3 razy, dzięki czemu praca
przy użyciu tego narzędzia jest wyjątkowo łatwa i precyzyjna.
Dolne ostrze pokryte powłoką PTFE minimalizującą tarcie.
Lekkie i odpowiednio wyważone rączki.

+!4;;?01”EHKMDI!

Do cięcia i przycinania żywopłotów. Specjalny mechanizm
ułatwiający pracę. Wyjątkowo lekkie dzięki zastosowaniu
tworzywa FiberComp™.

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS102 Quantum™

Nr art.

Wysokość: 75 mm

Stary nr art. 114820

Długość: 631 mm

Szerokość: 180 mm

Waga: 960 g

Szt./opak. 4

1001449

EAN

Nożyce do żywopłotu Quantum™

+!4;;?01”EHLFDM!

Do cięcia i przycinania żywopłotu. Nożyce są łatwe w użyciu
bez wykorzystywania dużej siły. Rączki wykonane z wysokiej
jakości aluminium oraz naturalnego korka. Odbojniki
zabezpieczają dłonie przed przyszczypnięciem.
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Nożyce do żywopłotu HS86 SmartFit™
Wysokość: 76 mm

Długość: 680 mm

Szerokość: 240 mm

Waga: 980 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1013565

Stary nr art. 114800

EAN

Nożyce do żywopłotu SmartFit™

+!4;;?01”EHLDDE!

Do cięcia i przycinania żywopłotu. Dzięki rozsuwanym rączkom
narzędzia można używać nawet do wysokiego żywopłotu
bez potrzeby stosowania drabiny. Efektywną pracę umożliwia
duży zasięg (680-930 mm). Komfortowe rączki pokryte
antypoślizgowym tworzywem SoftGrip™.

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS52 PowerLever™

Nr art.

Wysokość: 72 mm

Stary nr art. 114750

Długość: 544 mm

Szerokość: 148 mm

Waga: 610 g

Szt./opak. 4

1001564

EAN

Nożyce do żywopłotu PowerLever™

+!4;;?01”MJKIDG!

Do cięcia i przycinania żywopłotów. Dzięki mechanizmowi
PowerLever™ zwiększającemu siłę cięcia nożyce są łatwe
w użyciu bez wykorzystywania dużej siły. Wyjątkowo lekkie
z powodu zastosowania tworzywa FiberComp™.

Nożyce do żywopłotu HS22 SingleStep™
Wysokość: 130 mm

Długość: 600 mm

Szerokość: 190 mm

Waga: 840 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1001433

Stary nr art. 114730

EAN

Nożyce do żywopłotu SingleStep™

+!4;;?01”EHKGDE!

Do cięcia i przycinania żywopłotu. Wygodne i wytrzymałe rączki
wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym
(PPGF). Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną
powłoką w celu zachowania czystego cięcia.
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Sekatory
uniwersalne
PowerGear™X
Więcej mocy tnącej
Ulepszona głowica ze zwiększoną siłą cięcia.

Teleskopowy
trzonek

6 metrów

Długotrwałość

zasięgu

Dostępne elementy wymienne.

Łatwe cięcie w różnych
kierunkach

Trzonek

Ruchoma głowica w zakresie 230°.

3,5

metra

zasięgu

Ruchoma głowica
obraca się o 230°

Zwiększona moc cięcia

Powłoka SoftGripTM
na trzonku
27
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Sekatory uniwersalne PowerGear™X
i akcesoria

Teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™X UPX86

Nr art.

Wysokość: 74 mm

Stary nr art. -

Długość: 2300 mm

Szerokość: 110 mm

Waga: 1900 g

Szt./opak. 2

1023624

EAN

Sekatory uniwersalne to narzędzia, które umożliwiają pracę nawet
w trudno dostępnych miejscach. Duży wybór długości sekatorów
pozwala na pracę wśród wysokich drzew bez użycia drabiny.

+!4;;?01”EIDEFK!

Sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™X UPX82

Nr art.

Wysokość: 70 mm

Stary nr art. -

Długość: 1640 mm

Szerokość: 140 mm

Waga: 1140 g

Szt./opak. 4

1023625

EAN

Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Regulowana
długość trzonka od 2,4–4 m pozwala na pracę w zasięgu
6 m. Głowica regulowana w zakresie 230°. Pomarańczowe
zakończenie ostrza zwiększa widoczność głowicy wśród gałęzi
drzew. Powłoka SoftGrip™ na trzonku.

+!4;;?01”EIDEGH!

Piła do gałęzi
Wysokość: 470 mm

Nr art.

Długość: 470 mm

Szerokość: 90 mm

Waga: 203 g

Szt./opak. 4

1023633

Stary nr art. -

EAN

Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Długość
trzonka umożliwia pracę w zasięgu 3,5 m. Głowica regulowana
w zakresie 230°. Pomarańczowe zakończenie ostrza zwiększa
widoczność głowicy wśród gałęzi drzew. Powłoka SoftGrip™
na trzonku.

+!4;;?01”EIDEJI!

Do cięcia gałęzi o max. średnicy 80 mm. Ostrze z hartowanej
stali. Możliwość dostosowania kąta cięcia. Może być używana
z sekatorami UPX82 i UPX86.

CIĘCIE
Cięcie następuje przy użyciu
pomarańczowej rączki, a przy
sekatorach teleskopowych poprzez
pociągnięcie za specjalną taśmę
zakończoną pomarańczowym
uchwytem.

USTAWIANIE K ĄTA PRACY
Możliwość regulacji kąta ustawienia
głowicy tnącej ułatwia odpowiednie
dostosowanie narzędzia.

PIELĘGNACJA ROŚLIN

Sekator uniwersalny Żyrafa, długi UP84
Wysokość: 74 mm

Długość: 2390 mm

Szerokość: 85 mm

Waga: 1050 g

Nr art.
Szt./opak. 2

1001557

Stary nr art. 115390

EAN

Sekatory uniwersalne i akcesoria

+!4;;?01”MJGMDE!

Sekator uniwersalny Żyrafa Junior UP53
Wysokość: 74 mm

Długość: 1610 mm

Szerokość: 118 mm

Waga: 740 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1000597

Stary nr art. 115350

EAN

Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm.
Zasięg do 4,5 m. Głowica regulowana w zakresie 230°.
Może być używany z przedłużką: 1001560 (110460).

+!4;;?01”MJGIDI!

Przedłużka do sekatora uniwersalnego Żyrafa

Nr art.

Wysokość: 56 mm

Stary nr art. 110460

Długość: 1453 mm

Szerokość: 60 mm

Waga: 450 g

Szt./opak. 4

1001560

EAN

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o średnicy do 32 mm.
Zasięg do 3,5 m. Głowica regulowana w zakresie 26°.

+!4;;?02”MJHJGE!

Zbierak do owoców
Wysokość: 75 mm

Długość: 290 mm

Nr art.
Szerokość: 155 mm

Waga: 219 g

Szt./opak. 4

1001562

Stary nr art. 110970

EAN

Zwiększa zasięg sekatora o 1,5 m. Może być używana z sekatorami:
1001558 (115360) i 1001557 (115390).

+!4;;?01”MJMKDI!

Woreczek z wytrzymałej bawełny zamocowany na ramie
z tworzywa FiberComp™. Może być używany z sekatorami:
1001558 (115360), 1001557 (115390), 1000598 (115560)
i 1001560 (110460).
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CLASSIC

Pomarańczowe
nożyczki Classic
są symbolem firmy
Fiskars i ikoną
fińskiego designu

Ostrza
Specjalnie opracowany system szlifu
gwarantuje wysoką jakość ostrzy oraz
ich długotrwałą ostrość.

Materiały
Najwyższa jakość produktów dzięki
użyciu wysokiej klasy materiałów do
produkcji nożyczek.

Higiena
Rączki montowane metodą wtryskową
bezpośrednio na ostrzach.

Kontrola jakości
Każda para nożyczek jest testowana
i weryfikowana ręcznie.

Ergonomia
Wysoka kontrola cięcia jest możliwa
dzięki opracowaniu kształtu
ułatwiającego naturalną pracę dłoni.
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Nożyczki ogrodowe

Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 25 cm S94

Nr art.

Wysokość: 310 mm

Stary nr art. 111050

Długość: 248 mm

Szerokość: 90 mm

Waga: 142 g

Szt./opak. 5

1001538

EAN

Dzięki wysokiej jakości stali i ergonomicznym rączkom nożyczki Fiskars
Classic są popularne na całym świecie. Ostrza wykonane ze stali węglowej
z łatwością tną różne materiały, począwszy od delikatnych roślin, a kończąc
na twardych materiałach takich jak drut ogrodniczy czy sznur.

+!4;;?01”EEDIDG!

Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 21 cm S90

Nr art.

Wysokość: 280 mm

Stary nr art. 111040A

Długość: 210 mm

Szerokość: 80 mm

Waga: 83 g

Szt./opak. 5

1001539

EAN

Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości
stali nierdzewnej. Wygodna rączka wykonana z wytrzymałego
tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio
na ostrzach w celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

+!4;;?01”EEDHDH!

Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 18 cm S92
Wysokość: 280 mm

Długość: 185 mm

Szerokość: 85 mm

Waga: 73 g

Nr art.
Szt./opak. 5

1000555

Stary nr art. 111030

EAN

Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości
stali nierdzewnej. Wygodna rączka wykonana z wytrzymałego
tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio
na ostrzach w celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

+!4;;?01”EEDGDI!

Nożyczki do kwiatów S28
Wysokość: 20 mm

Długość: 192 mm

Szerokość: 75 mm

Nr art.
Waga: 64 g

Szt./opak. 5

1001544

Stary nr art. 111010

EAN

Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości
stali nierdzewnej. Dolne ostrze ząbkowane, by zachować
większą kontrolę cięcia. Wygodna rączka wykonana
z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową
bezpośrednio na ostrzach u celu uzyskania większej trwałości
narzędzia.

+!4;;?01”MGFDDJ!

Do cięcia kwiatów i młodych pędów. Dolne ostrze ząbkowane,
by zachować większą kontrolę cięcia.
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Pielęgnacja
trawnika

Grabie s. 34
Nożyce do trawy s. 38

Wyrywacze do chwastów s. 40
Kosiarki bębnowe s. 46

Grabie
Grabie Fiskars przeznaczone są do wygodnego grabienia opadłych
liści, skoszonej trawy i innych odpadów ogrodowych. Dostępne są
w szerokiej gamie np.: do liści, trawy czy pielęgnacji gleby.

X ACT ™

ERGONOMIC™

SOLID™

Wysokiej jakości materiały
i ergonomiczny, aluminiowy
trzonek gwarantują wygodną pracę.

Łezkowaty przekrój trzonka i szeroka
głowica do efektywnego grabienia.

Wszechstronny wybór
grabi do pielęgnacji
trawnika i gleby.
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Grabie do liści Xact™ XXL
Wysokość: 46 mm

Długość: 1765 mm

Szerokość: 615 mm

Nr art.
Waga: 910 g

Szt./opak. 4

1027036

Stary nr art. -

EAN

Grabie Xact™

+!4;;?01”GIDLEK!

Grabie do trawnika Xact™ L
Wysokość: 44 mm

Długość: 1760 mm

Szerokość: 490 mm

Nr art.
Waga: 800 g

Szt./opak. 4

1027037

Stary nr art. -

EAN

Wyjątkowo szeroka głowica i wytrzymałe zęby umożliwiają
efektywne grabienie liści i ściętej trawy na dużej powierzchni.
Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej
wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™
dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór
do zawieszania narzędzia na haku.

+!4;;?01”GIDLFH!

Grabie do róż Xact™ S
Wysokość: 71 mm

Długość: 1655 mm

Nr art.
Szerokość: 233 mm

Waga: 790 g

Szt./opak. 4

1027038

Stary nr art.

EAN

Szeroka głowica do efektywnego zgrabiania liści i ściętej
trawy na dużej powierzchni. Lekki, aluminiowy trzonek
o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania.
Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

+!4;;?01”GIDLGE!

Grabie uniwersalne Xact™ M
Wysokość: 85 mm

Długość: 1640 mm

Szerokość: 373 mm

Nr art.
Waga: 1040 g

Szt./opak. 4

Stary nr art.

1027039

EAN

10-zębna, trwała głowica ze stali nierdzewnej do pracy
w trudno dostępnych miejscach. Grabie do efektywnego
oczyszczania i wyrównywania gleby wokół roślin, także
na małych powierzchniach. Lekki, aluminiowy trzonek
o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania.
Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

+!4;;?01”GIDLHL!

13-zębna, trwała głowica ze stali nierdzewnej do pracy
na większej powierzchni. Grabie idealne do przygotowywania
ziemi na rabatach, wyrównywania gleby i wygrabiania
zanieczyszczeń. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym
profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy.
Powłoka Softgrip™dla większego komfortu użytkowania.
Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.
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Grabie do liści, duże
Wysokość: 45 mm

Długość: 1850 mm

Nr art.
Szerokość: 580 mm

Waga: 850 g

Szt./opak. 4

1000660

Stary nr art. 135570

EAN

Grabie Ergonomic™

*!9:?56;”GGIKDI!

Duża, szeroka głowica umożliwia szybkie i efektywne grabienie
liści na dużych powierzchniach. Specjalna geometria zębów
głowicy niweluje możliwość zakleszczania się liści.

Grabie (XL) Solid™
Wysokość: 42 mm

Długość: 1750 mm

Nr art.
Szerokość: 646 mm

Waga: 800 g

Szt./opak. 5

1015645

Stary nr art. 135090

EAN

Grabie Solid™

+!4;;?01”GIDMDM!

Grabie do liści (L) Solid™
Wysokość: 50 mm

Długość: 1710 mm

Szerokość: 490 mm

Nr art.
Waga: 580 g

Szt./opak. 5

1003465

Stary nr art. 135016

EAN

Wyjątkowo szeroka głowica (65 cm) umożliwia szybkie
zgrabienie liści nawet na dużym terenie. Głowica jest wykonana
z elastycznego tworzywa, dzięki czemu liście się nie blokują.
Lekki, aluminiowy trzonek i 27 elastycznych, płaskich,
zagiętych zębów.

+!4;;?01”GIDEJM!

Grabie do liści (M) Solid™
Wysokość: 35 mm

Długość: 1700 mm

Szerokość: 415 mm

Nr art.
Waga: 560 g

Szt./opak. 5

1003464

Stary nr art. 135026

EAN

Szerokie grabie do pracy na dużym terenie. Wytrzymałe,
elastyczne zęby zaprojektowane tak, by liście nie blokowały się
w głowicy. Lekki, aluminiowy trzonek.

+!4;;?01”GIDFJL!

Średniej wielkości grabie, idealne do pracy na mniejszym
terenie, np. wokół drzew. Wytrzymałe zęby sprawdzą się
na każdym rodzaju podłoża. Lekki, aluminiowy trzonek.
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Grabie uniwersalne Solid™
Wysokość: 110 mm

Długość: 1640 mm

Szerokość: 410 mm

Nr art.
Waga: 600 g

Szt./opak. 5

1003466

Stary nr art. 135066

EAN

PIELĘGNACJA TRAWNIKA
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Trzonek Solid™
Wysokość: 30 mm

Długość: 1600 mm

Nr art.
Szerokość: 28 mm

Waga: 350 g

Szt./opak. 10

1014913

Stary nr art. 135001

EAN

Do grabienia długiej, ściętej trawy. Specjalny kształt głowicy
umożliwia wyrównywanie gleby. Lekki, aluminiowy trzonek.
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Grabie do liści, duże Solid™
Wysokość: 54 mm

Długość: 228 mm

Szerokość: 490 mm

Nr art.
Waga: 230 g

Szt./opak. 10

1014915

Stary nr art. 135014

EAN

Lekka, wytrzymała, aluminiowa konstrukcja.
Do wymiennych głowic: 1014914 (135024), 1014915 (135014)
i 1014917 (135064). Jako część zamienna do grabi:
1003465 (135016), 1003464 (135026) i 1003466 (135066).
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Grabie do liści Solid™
Wysokość: 64 mm

Długość: 212 mm

Nr art.
Szerokość: 415 mm

Waga: 196 g

Szt./opak. 10

1014914

Stary nr art. 135024

EAN

Szerokie grabie do pracy na dużym terenie. Wytrzymałe,
elastyczne zęby zaprojektowane tak, by liście nie blokowały się
w głowicy. Do trzonka: 1014913 (135001). Jako część zamienna
do grabi: 1003465 (135016).

+!4;;?01”GIDFHH!

Grabie uniwersalne Solid™
Wysokość: 114 mm

Długość: 152 mm

Szerokość: 410 mm

Nr art.
Waga: 250 g

Szt./opak. 10

1014917

Stary nr art. 135064

EAN

Średniej wielkości grabie, idealne do pracy na mniejszym
terenie, np. wokół drzew. Wytrzymałe zęby sprawdzą się
na każdym rodzaju podłoża. Do trzonka: 1014913 (135001).
Jako część zamienna do grabi: 1003464 (135026).

+!4;;?01”GIDJHD!

Do grabienia wysokiej, długiej, ściętej trawy. Specjalny kształt
głowicy umożliwia wyrównywanie gleby. Do trzonka: 1014913
(135001). Jako część zamienna do grabi: 1003466 (135066).
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Grabie do liści XL
Wysokość: mm

Długość: 1735 mm

Nr art.
Szerokość: 650 mm

Waga: 1160 g

Szt./opak. 5

1001584

Stary nr art. -

EAN

Grabie na drewnianym trzonku

(!15A==1”GIIMEH!

Grabie 12-zębne
Wysokość: mm

Długość: 1560 mm

Nr art.
Szerokość: 305 mm

Waga: 700 g

Szt./opak. 4

1014811

Stary nr art. -

EAN

Szeroka głowica (65 cm) ułatwia pracę na dużych
powierzchniach. 25 sztywnych zębów z wytrzymałego
tworzywa. Trzonek z selekcjonowanego drewna.

6411501357519

Grabie do liści
Wysokość: mm

Długość: 1670 mm

Nr art.
Szerokość: 385 mm

Waga: 600 g

Szt./opak. 5

1014812

Stary nr art. -

EAN

Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcjonowanego drewna.

6411501350220

Trzonek z selekcjonowanego drewna.
Głowica z wytrzymałego tworzywa.
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Nożyce
do trawy
Ergonomiczne nożyce do trawy wyposażone w system Servo,
dzięki któremu ostrza nie klinczują się podczas pracy.
Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.

POWERLEVER ™

SERVO-SYSTEM ™

SERVO-SYSTEM ™

Głowica ustawiana
pod kątem 270°.

Głowica ustawiana
pod kątem 360°.

Głowica ustawiana
pod kątem 360°.
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Dźwigniowe nożyce do trawy i żywopłotu GS53

Nr art.

Wysokość: 155 mm Długość: 910 mm

Stary nr art. 113710

Szerokość: 215 mm

Waga: 1376 g

Szt./opak. 4

1001565

EAN

Nożyce do trawy

+!4;;?02”MJKEDJ!

Nożyce do trawy, długie GS46 Servo-System™

Nr art.

Wysokość: 80 mm

Stary nr art. 113690

Długość: 1000 mm

Szerokość: 240 mm

Waga: 654 g

Szt./opak. 4

1000590

EAN

Do przycinania trawy, żywopłotów i małych krzaków. Średnica
cięcia – 10 mm, zasięg do 2,5 m. Głowica obracana o 270°,
długość ostrzy – 22 cm.
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Nożyce do trawy GS42 Servo-System™
Wysokość: 45 mm

Długość: 344 mm

Szerokość: 42 mm

Waga: 263 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1000589

Stary nr art. 113680

EAN

Nożyce do cięcia trawnika. Możliwość pracy jedną ręką.
Głowica obracana o 360°, długość ostrzy – 14 cm.

+!4;;?01”MJJLDG!

Nożyce do trawy SmartFit™ GS40
Długość: 380 mm

Szerokość: 34 mm

Waga: 250 g

Szt./opak. 5

Nożyce do trawy S50
Długość: 220 mm

Stary nr art. -

Nr art.
Szerokość: 47 mm

+!4;;?01”EFDEDJ!

Do przycinania trawy. Wyposażone w ergonomiczną rączkę
chroniącą palce. Ostrza z wysokiej jakości stali, pokryte
powłoką minimalizującą tarcie. Głowica obracana o 360°.

NOW Y
DESIGN

Wysokość: 10 mm

1023632

Waga: 130 g

Szt./opak. 3

1000557

Stary nr art. 111090

EAN

Wysokość: 30 mm

Nr art.

EAN

Do cięcia trawy. Głowica obracana o 360°, długość
ostrzy – 14 cm.

+!4;;?01”EEDMDM!

Do przycinania trawnika. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™
zwiększają komfort pracy. Możliwość regulacji docisku ostrzy.

PIELĘGNACJA TRAWNIKA

Innowacyjne
wyrywacze
do chwastów
Dwa modele wyrywaczy do chwastów Fiskars, wśród których
każdy znajdzie swój ulubiony. Długie, stalowe ząbki chwytają
chwast z czterech stron i z łatwością go wyrywają.

X ACT ™

SMARTFIT ™

Ergonomiczny uchwyt.

Regulowana długość
trzonka.
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Wyrywacz do chwastów Xact™
Wysokość: 100 mm

Długość: 1000 mm

Nr art.

Szerokość: 300 mm

Waga: 950 g

Szt./opak. 4

1020126

Stary nr art. 139950

EAN

Wyrywacze do chwastów

+!4;;?01”GMMIDF!

Wyrywacz do chwastów SmartFit™
Wysokość: 1190 mm Długość: 900-1190 mm Szerokość: 300 mm

Waga: 1250 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1020125

Stary nr art. 139960

EAN

Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku.
Pozwala na wyrwanie roślin wraz z korzeniami bez użycia
chemikaliów. Ergonomiczny uchwyt.

+!4;;?01”GMMJDE!

Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku.
Teleskopowy trzonek może być indywidualnie ustawiony
od 990 mm do 1190 mm. Duża rączka w kształcie litery D
gwarantuje komfort pracy.

Łatwe i szybkie usuwanie chwastów
1

Umieść pazury wyrywacza wokół
chwastu.

2

Nastąp na podpórkę stopą.
Wyjmij narzędzie z ziemi razem
z chwastem.

3

Wyrzuć chwast.

PIELĘGNACJA TRAWNIKA

Kosz Ergo PopUp S, 73 l
Wysokość: 460 mm

Szerokość: 400 mm

Nr art.
Waga: 600 g

Szt./opak. 10

1028371

Stary nr art. -

EAN

Pielęgnacja trawnika – kosze

+!4;;?01”JDDELM!

Kosz Ergo PopUp M, 175 l
Wysokość: 700 mm

Szerokość: 500 mm

Nr art.
Waga: 800 g

Szt./opak. 10

1028372

Stary nr art. -

EAN

Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych
(np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci.
• Oszczędność miejsca – składany do wysokości 3 cm.
• Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie.
• Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń.
• Łatwy w czyszczeniu.
• Wysokość po złożeniu: 30 mm, wysokość po rozłożeniu:
460 mm.

+!4;;?01”JDDEMJ!

Kosz Ergo PopUp M, 219 l
Wysokość: 700 mm

Szerokość: 560 mm

Nr art.
Waga: 1100 g

Szt./opak. 6

1028373

Stary nr art. -

EAN

Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych
(np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci.
• Oszczędność miejsca - składany do wysokości 3 cm.
• Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie.
• Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń.
• Łatwy w czyszczeniu.
• Wysokość po złożeniu: 30 mm, wysokość po rozłożeniu:
700 mm.

+!4;;?01”JDDFDF!

Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych
(np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci.
• Oszczędność miejsca - składany do wysokości 3 cm.
• Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie.
• Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń.
• Łatwy w czyszczeniu.
• Wysokość po złożeniu: 30 mm, wysokość po rozłożeniu:
700 mm.

PIELĘGNACJA TRAWNIKA

Nóż do darni Solid™
Wysokość: mm

Długość: 1090 mm

Nr art.
Szerokość: 240 mm

Waga: 1850 g

Szt./opak. 3

1011617

Stary nr art. 5371

EAN

Pielęgnacja trawnika – nóż do darni i kosze

,!3;7A9A”DGIDDG!

Kosz PopUp (56 l) Solid™
Wysokość: 30 mm

Długość: 400 mm

Średnica: 400 mm

Nr art.
Waga: 600 g

Szt./opak. 6

1015646

Stary nr art. 135041

EAN

Wykonany z wysokiej jakości stali nóż ułatwi przycinanie
i wyrównywanie krawędzi trawnika.
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Kosz PopUp (172 l) Solid™
Wysokość: 30 mm

Długość: 560 mm

Średnica: 560 mm

Nr art.
Waga: 1250 g

Szt./opak. 6

1015647

Stary nr art. 135042

EAN

Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi
się podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej
jakości tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy
w czyszczeniu.
Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie.
Wysokość po złożeniu – 80 mm, wysokość po rozłożeniu –
460 mm.
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Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi się
podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej jakości
tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy
w czyszczeniu.
Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie.
Wysokość po złożeniu – 100 mm, wysokość po rozłożeniu –
700 mm.
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Wysokość: mm

Długość: mm

Szerokość: mm

Waga: g

Nr art.
Szt./opak. ?

?

EAN

Fiskars
™
StaySharp

Stary nr art. -

Fiskars StaySharp™ to kosiarki bębnowe, które ścinają trawę
specjalnymi ostrzami w sposób podobny do cięcia nożycami.
Szybko, bezpiecznie, ekologicznie i cicho zadbasz o swój trawnik.

• Rączka z regulacją wysokości oraz
miękkim uchwytem pozwala łatwo
i szybko dostosować narzędzie.
• Specjalny system StaySharp™
redukuje siłę niezbędną do
prowadzenia kosiarki. Ostrza
nie stykają się i nie klinczują, co
dodatkowo zapewnia im długotrwałą
wydajność bez potrzeby częstego
ostrzenia.
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• Unikalny mechanizm wyrzutu
ściętej trawy do przodu
i dodatkowo mocowany pojemnik
ułatwiają sprzątnięcie ściętej trawy.

PIELĘGNACJA TRAWNIKA

Kosiarka bębnowa StaySharp™ Max
Wysokość: mm

Długość: 1400 mm

Szerokość: 500 mm

Waga: 23,5 kg

Nr art.
Szt./opak. 1

1000591

Stary nr art. 113880

EAN

Kosiarki bębnowe

+!4;;?01”EGLLDH!

Kosiarka bębnowa StaySharp™ Plus
Wysokość: mm

Długość: 1100 mm

Szerokość: 500 mm

Waga: 18,6 kg

Nr art.
Szt./opak. 1

1015649

Stary nr art. 113872

EAN

Dwa razy większa moc w porównaniu do tradycyjnych kosiarek
bębnowych. O 60% łatwiejsza do prowadzenia w porównaniu
do innych kosiarek bębnowych. Tnie trawę w zakresie
od 2 cm do 10 cm. Można zamontować do niej pojemnik
na trawę StaySharp.
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Pojemnik na trawę StaySharp™
Wysokość: mm

Długość: 540 mm

Szerokość: 500 mm

Nr art.
Waga: 1900 g

Szt./opak. 1

1000592

Stary nr art. 113883

EAN

75% więcej mocy w porównaniu do innych kosiarek
bębnowych. O 40% łatwiejsza do prowadzenia w porównaniu
do innych kosiarek bębnowych. Tnie trawę w zakresie od 4 cm
do 10 cm.
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Do stosowania z kosiarką bębnową StaySharp™ Max.
Wykonany z odpornego na promienie UV i pleśń poliestru.
Kosz zamocowany jest na wytrzymałej, stalowej ramie.
Pojemność 18 litrów.
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Pielęgnacja
gleby

Szpadle, szufle i widły s. 50
QuikDrill™ s. 57

Pielęgnacja gleby s. 58
Narzędzia do pielęgnacji
małych roślin s. 63
49

Szpadle Fiskars
Prace związane z kopaniem w ziemi są jednymi z najcięższych, dlatego
bardzo ważne jest, aby szpadel był niezawodny. Szeroka gama szpadli
Fiskars ułatwia dobranie odpowiedniego modelu do ogrodowych zadań.
Przedstawiamy narzędzia dla każdego użytkownika.

Xact™

SmartFit™

Ergonomic™

Solid™

Kopanie w twardej ziemi jest
bardzo wymagającym zadaniem.
Linia Xact™ umożliwia wybór
narzędzia odpowiedniego
do Twojego wzrostu.
Optymalny rozmiar narzędzia
gwarantuje lepsze efekty pracy.

Linia z teleskopowym trzonkiem
umożliwia różne ustawienia
narzędzia w zależności od
wzrostu pracujących nim osób.
Wysokość można regulować
od 1050 mm do 1250 mm,
dzięki czemu za każdym
razem można indywidualnie
dopasować długość trzonka.

Linia Ergonomic została
zaprojektowana tak, by podczas
pracy jak najmniej obciążać
kręgosłup. Wiadomo, że prace
związane z kopaniem w ziemi
są jednymi z najcięższych
zadań w ogrodzie, dlatego
bardzo ważna jest odpowiednia
postawa podczas pracy.
Dzięki profilowaniu trzonka
nie nadwyrężymy kręgosłupa
i odciążymy nadgarstki.

Gama funkcjonalnych narzędzi
charakteryzujących się
wyjątkową trwałością
i wytrzymałością.
Szpadle posiadają głowicę
z hartowanej stali oraz wygodną
do trzymania rączkę z tworzywa.
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Szpadel ostry (M) Xact™
Wysokość: 87 mm

Długość: 1080 mm

Szerokość: 190 mm

Nr art.
Waga: 1800 g

Szt./opak. 4

1003684

Stary nr art. 131482

EAN

Szpadle i szufla Xact™

+!4;;?01”GEHLFJ!

Szpadel ostry (L) Xact™
Wysokość: 70 mm

Długość: 1200 mm

Szerokość: 190 mm

Nr art.
Waga: 1900 g

Szt./opak. 4

1003683

Stary nr art. 131483

EAN

Przeznaczony do kopania w ciężkiej, kamienistej glebie.
Blat szpadla posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą
pracę. Zaostrzona krawędź z łatwością przebija się przez
ziemię i przecina korzenie. Idealny rozmiar szpadla dla
użytkowników o wzroście 160–175 cm.

+!4;;?01”GEHLGG!

Szpadel prosty (M) Xact™
Wysokość: 75 mm

Długość: 1080 mm

Szerokość: 190 mm

Nr art.
Waga: 1850 g

Szt./opak. 4

1003682

Stary nr art. 131480

EAN

Przeznaczony do kopania w ciężkiej, kamienistej glebie.
Blat szpadla posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą
pracę. Zaostrzona krawędź z łatwością przebija się przez
ziemię i przecina korzenie. Idealny rozmiar szpadla dla
użytkowników o wzroście 175–195 cm.

+!4;;?01”GEHLDF!

Szpadel prosty (L) Xact™
Wysokość: 105 mm

Długość: 1200 mm

Szerokość: 190 mm

Nr art.
Waga: 1950 g

Szt./opak. 4

1003681

Stary nr art. 131481

EAN

Przeznaczony do kopania i przekopywania. Blat szpadla
posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę.
Zaostrzona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie. Idealny
rozmiar szpadla dla użytkowników o wzroście 160–175 cm.

+!4;;?01”GEHLEM!

Szufla (L) Xact™
Wysokość: 167 mm

Długość: 1300 mm

Nr art.
Szerokość: 224 mm

Waga: 2100 g

Szt./opak. 4

1003688

Stary nr art. 132480

EAN

Przeznaczony do kopania i przekopywania. Blat szpadla
posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę.
Zaostrzona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie. Idealny
rozmiar szpadla dla użytkowników o wzroście 175–195 cm.

+!4;;?01”GFHLDE!

Szufla z szerokim blatem sprawdzi się idealnie podczas
przerzucania sypkich materiałów, takich jak ziemia, piach
czy nawet śnieg. Uniwersalna długość trzonka.
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Widły do kopania (M) Xact™
Wysokość: 75 mm

Długość: 1080 mm

Szerokość: 175 mm

Nr art.
Waga: 1700 g

Szt./opak. 4

1003686

Stary nr art. 133480

EAN

Widły Xact™

+!4;;?01”GGHLDD!

Widły do kopania (L) Xact™
Wysokość: 75 mm

Długość: 1200 mm

Szerokość: 175 mm

Nr art.
Waga: 1800 g

Szt./opak. 4

1003685

Stary nr art. 133481

EAN

Przeznaczone do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy
przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby
i wybierania kamieni. Idealny rozmiar wideł dla użytkowników
o wzroście 160–175 cm.

+!4;;?01”GGHLEK!

Widły do kompostu (L) Xact™
Wysokość: 114 mm Długość: 1250 mm

Szerokość: 215 mm

Nr art.
Waga: 1700 g

Szt./opak. 4

1003687

Stary nr art. 133482

EAN

Przeznaczone do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy
przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby
i wybierania kamieni. Idealny rozmiar wideł dla użytkowników
o wzroście 175–195 cm.

+!4;;?01”GGHLFH!

Przeznaczone do przerzucania siana, chwastów, liści
czy mieszania kompostu. Uniwersalna długość trzonka.

•
•
•
•
•

M
175-195 CM

Jakość, lekkość i ergonomia to cechy
wyróżniające linię Xact™.
Dopasowanie narzędzia do wzrostu
użytkownika zapewnia jeszcze
większy komfort pracy.

L

155-175 CM

Xact™

Prawidłowa postawa ciała
bez nadwyrężania mięśni
Długość M i L

Ostrzona głowica
Ergonomiczny kształt trzonka
Głowica EasyCut™
Specjalna podpora na blacie szpadla
Lekki trzonek
Kontrola i komfort użytkowania
Rączka Push-Pull pokryta
tworzywem SoftGrip™
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Teleskopowy szpadel ostry SmartFit™
Wysokość: 80 mm

Długość: 1054 mm

Szerokość: 190 mm

Waga: 1900 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1001567

Stary nr art. 131300

EAN

Szpadle i widły SmartFit™

+!4;;?03”FIFIIG!

Teleskopowy szpadel prosty SmartFit™
Wysokość: 85 mm

Długość: 1054 mm

Szerokość: 190 mm

Waga: 1950 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1000620

Stary nr art. 131310

EAN

Do kopania w ciężkiej glebie. Długość trzonka może być
regulowana między 1054 mm a 1250 mm.

+!4;;?03”FIDIIM!

Teleskopowe widły do kopania SmartFit™
Wysokość: 90 mm

Długość: 1054 mm

Szerokość: 180 mm

Waga: 1800 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1000630

Stary nr art. 133320

EAN

Idealny do wszelkich prac ogrodowych. Długość trzonka może
być regulowana między 1054 mm a 1250 mm.

+!4;;?03”GIFIID!

Do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu
kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania
kamieni. Długość trzonka może być regulowana między
1054 mm a 1250 mm.

SmartFit™
REGULOWANA DŁUGOŚĆ TRZONK A

• Idealny do użytku przy różnych zadaniach
ogrodowych.
• Optymalny komfort pracy dzięki regulacji
długości trzonka.
• Łatwy w użyciu mechanizm blokowania
trzonka.
• Duża, wygodna rączka w kształcie litery D.
• Głowica wykonana ze stali borowej.
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Szpadel ergo, ostry
Wysokość: 140 mm

Długość: 1250 mm

Nr art.
Szerokość: 195 mm

Waga: 1900 g

Szt./opak. 4

1025374

Stary nr art. 131410

EAN

Szpadle, szufla i widły Ergonomic™

6411501310088

Szpadel ergo, prosty
Wysokość: 140 mm

Długość: 1250 mm

Nr art.
Szerokość: 195 mm

Waga: 2140 g

Szt./opak. 4

1025375

Stary nr art. 131400

EAN

Przeznaczony do kopania w ciężkiej glebie. Ostro zakończona
głowica ułatwia przecinanie korzeni. Profilowany trzonek
pozwala utrzymać prawidłową postawę ciała, niwelując
obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV powłoka trzonka
ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy. Blat i trzonek
wykonane ze stali borowej.

6411501310095

Szufla ergo
Wysokość: 200 mm

Długość: 1320 mm

Nr art.
Szerokość: 235 mm

Waga: 2230 g

Szt./opak. 4

1025376

Stary nr art. 132400

EAN

Przeznaczony do kopania, sadzenia, przekopywania.
Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową postawę
ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana z PCV
powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy.
Blat i trzonek wykonane ze stali borowej.

6411501310101

Widły do kopania ergo
Wysokość: 95 mm

Długość: 1210 mm

Nr art.
Szerokość: 210 mm

Waga: 2200 g

Szt./opak. 4

1001413

Stary nr art. 133400

EAN

Do przerzucania sypkich materiałów ogrodniczych, np. piachu
czy ziemi. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową
postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana
z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy.
Blat i trzonek wykonane ze stali borowej.

*!9:?56B”MDFEDL!

Widły do kompostu ergo
Wysokość: 1350 mm Długość: 1370 mm

Szerokość: 220 mm

Nr art.
Waga: 1900 g

Szt./opak. 4

1001695

Stary nr art. 133430

EAN

Do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy przerzucaniu
kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby i wybierania
kamieni. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową
postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana
z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort
pracy. Głowica i trzonek wykonane ze stali borowej.

*!9:?56B”MDFIDH!

Do przerzucania siana, chwastów, liści czy mieszania
kompostu. Profilowany trzonek pozwala utrzymać prawidłową
postawę ciała, niwelując obciążenie kręgosłupa. Wykonana
z PCV powłoka trzonka ułatwia chwyt i zwiększa komfort pracy.
Głowica i trzonek wykonane ze stali borowej.
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Szpadel ostry Solid™
Wysokość: 135 mm

Długość: 1170 mm

Nr art.
Szerokość: 180 mm

Waga: 1820 g

Szt./opak. 4

1003455

Stary nr art. 131413

EAN

Szpadle, szufla i widły Solid™

+!4;;?01”GEHEGD!

Szpadel prosty Solid™
Wysokość: 140 mm

Długość: 1170 mm

Nr art.
Szerokość: 180 mm

Waga: 1890 g

Szt./opak. 4

1003456

Stary nr art. 131403

EAN

Idealny do kopania i usuwania korzeni. Ostro zakończona
krawędź ułatwia pracę.

+!4;;?01”GEHDGE!

Szufla Solid™
Wysokość: 187 mm

Długość: 1270 mm

Nr art.
Szerokość: 235 mm

Waga: 2150 g

Szt./opak. 4

1003457

Stary nr art. 132403

EAN

Idealny do kopania, sadzenia i przesadzania. Głowica może
być ostrzona.

+!4;;?01”GFHDGD!

Widły do kopania Solid™
Wysokość: 85 mm

Długość: 1220 mm

Szerokość: 180 mm

Nr art.
Waga: 2100 g

Szt./opak. 4

1003458

Stary nr art. 133423

EAN

Przeznaczona do przerzucania sypkich materiałów
ogrodniczych, np. piachu czy ziemi.

+!4;;?01”GGHFGK!

Widły do kompostu Solid™
Wysokość: 100 mm

Długość: 1270 mm

Szerokość: 220 mm

Nr art.
Waga: 1800 g

Szt./opak. 4

1003459

Stary nr art. 133433

EAN

Przeznaczone do kopania i przerzucania ziemi. Pomocne przy
przerzucaniu kęp trawy, podczas sadzenia czy aeracji gleby
i wybierania kamieni.

+!4;;?01”GGHGGJ!

Przeznaczone do przerzucania siana, chwastów, liści
czy mieszania kompostu.
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Szpadle i widły na drewnianym trzonku

Szpadel prosty 64
Wysokość: mm

Długość: 1165 mm

Nr art.
Szerokość: 190 mm

Waga: 1600 g

Szt./opak. 4

1014817

Stary nr art. 131423

EAN

Tradycyjna linia narzędzi na drewnianym trzonku to idealny wybór
dla osób przywiązanych do klasycznego wzornictwa, które cenią sobie
niezawodność produktów. Szpadle i widły charakteryzuje głowica
wykonana z wysokiej jakości stali oraz trzonek z selekcjonowanego
drewna zakończony wygodnym uchwytem w kształcie litery D.

6411501314239

Szpadel ostry 64s
Wysokość: mm

Długość: 1165 mm

Nr art.
Szerokość: 190 mm

Waga: 1600 g

Szt./opak. 4

1014816

Stary nr art. 131421

EAN

Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcjonowanego drewna.
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.

6411501314215

Widły do kopania, małe
Wysokość: mm

Długość: 1150 mm

Nr art.
Szerokość: 180 mm

Waga: 1550 g

Szt./opak. 4

1014819

Stary nr art. 133425

EAN

Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcjonowanego drewna.
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.

6411501334251

Hartowana głowica z wysokiej jakości stali.
Trzonek z selekcjonowanego drewna.
Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D.

56

PIELĘGNACJA GLEBY

Świdry QuikDrill™

Świder S QuikDrill™
Wysokość: mm

Długość: 1110 mm

Nr art.
Szerokość: 500 mm

Waga: 2100 g

Szt./opak. 2

1000636

Stary nr art. 134710

EAN

Fiskars QuikDrill™ ułatwia wiele prac w ogrodzie. Ten poręczny świder
przyda się nie tylko do sadzenia nowych roślin, ale również do aeracji
i napowietrzania gleby. Rączka wykonana jest z lekkiego i wytrzymałego
tworzywa FiberComp™. Narzędzie posiada stalowy trzonek, a ułożone
pod odpowiednim kątem ostrza umożliwiają efektywną pracę.

*!9:?56B”GHKEDK!

Świder M QuikDrill™
Wysokość: mm

Długość: 1110 mm

Nr art.
Szerokość: 500 mm

Waga: 2300 g

Szt./opak. 2

1000638

Stary nr art. 134720

EAN

Przeznaczony do sadzenia cebulek, aeracji i napowietrzania
gleby. Średnica powstałego otworu – 100 mm. Niezastąpiony
przy wierceniu dziur pod słupki.

*!9:?56B”GHKFDJ!

Świder L QuikDrill™
Wysokość: mm

Długość: 1110 mm

Nr art.
Szerokość: 500 mm

Waga: 2500 g

Szt./opak. 2

1000640

Stary nr art. 134730

EAN

Przeznaczony do sadzenia bylin, aeracji gleby oraz mieszania
kompostu. Średnica powstałego otworu – 150 mm.
Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.

*!9:?56B”GHKGDI!

Przeznaczony do sadzenia krzewów i małych drzew oraz
mieszania kompostu. Średnica powstałego otworu – 200 mm.
Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.

Ostrza wymienne dostępne
na str. 122
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Pielęgnacja
gleby
Narzędzia do pielęgnacji gleby przeznaczone są do sadzenia,
kultywacji, odchwaszczania i uprawy małych roślin.
Szeroki wybór narzędzi umożliwia komfortową i efektywną pracę.
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X ACT ™

ERGONOMIC™

SOLID™

Komfortowe i efektywne
narzędzia do różnych
zadań związanych
z pielęgnacją gleby.

Ergonomiczne narzędzia
dla wymagających
ogrodników.

Uniwersalne narzędzia
do codziennych prac
w ogrodzie.
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Kultywator 3-zębny Xact™
Wysokość: 116 mm

Długość: 1720 mm

Szerokość: 148 mm

Nr art.
Waga: 880 g

Szt./opak. 4

1027040

Stary nr art. -

EAN

Pielęgnacja gleby Xact™

+!4;;?01”GIDLII!

Motyka duńska Xact™
Wysokość: 40 mm

Długość: 1702 mm

Nr art.
Szerokość: 124 mm

Waga: 800 g

Szt./opak. 4

1027041

Stary nr art. -

EAN

Kultywator 3-zębny do efektywnego spulchniania
i napowietrzania gleby. Wytrzymałe zęby ze stali nierdzewnej
precyzyjnie przenikają do gleby podczas pielenia i spulchniania
gleby. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™
dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór
do zawieszania narzędzia na haku.

+!4;;?01”GIDLJF!

Odchwaszczacz Xact™
Wysokość: 116 mm

Długość: 1675 mm

Szerokość: 135 mm

Nr art.
Waga: 760 g

Szt./opak. 4

1027042

Stary nr art. -

EAN

Szybkie, łatwe i wydajne usuwanie chwastów. Ostre zęby
wykonane ze stali nierdzewnej precyzyjnie przenikają do gleby
podczas pielenia i spulchniania gleby. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej
pracy.
Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania.
Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

+!4;;?01”GIDLKM!

Skrobak do fug Xact™
Wysokość: 95 mm

Długość: 1730 mm

Nr art.
Szerokość: 29 mm

Waga: 730 g

Szt./opak. 4

1027112

Stary nr art. -

EAN

Wydajny odchwaszczacz z podwójnym ostrzem do usuwania
chwastów między roślinami lub warzywami, bez uszkadzania
roślin. Ruchoma głowica ze stali nierdzewnej. Lekki, aluminiowy
trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej
i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego
komfortu użytkowania. Wygodny otwór do zawieszania
narzędzia na haku.

+!4;;?01”GIDLLJ!

Podwójne ostrze do usuwania chwastów i mchu ze szczelin
pomiędzy płytkami chodnikowymi. Precyzyjnie wykonane
ostrze ze stali nierdzewnej. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Wygodny
otwór do zawieszania narzędzia na haku.
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Grabie 14-zębne aluminiowe
Wysokość: 70 mm

Długość: 1530 mm

Szerokość: 360 mm

Nr art.
Waga: 810 g

Szt./opak. 4

1000652

Stary nr art. 135510

EAN

Pielęgnacja gleby Ergonomic™

*!9:?56B”LDDFHH!

Kultywator aluminiowy
Wysokość: 125 mm

Długość: 1650 mm

Szerokość: 120 mm

Nr art.
Waga: 755 g

Szt./opak. 4

1001301

Stary nr art. 136510

EAN

Grabie ogrodowe idealne do przygotowania ziemi pod
nasadzenia, wygładzania powierzchni i innych zadań
ogólnoogrodowych. Specjalny otwór do zawieszania
narzędzia na haku.

,!3;7A9;”EEJJJE!

Motyka aluminiowa
Wysokość: 90 mm

Długość: 1550 mm

Nr art.
Szerokość: 185 mm

Waga: 695 g

Szt./opak. 4

1000675

Stary nr art. 136500

EAN

Przeznaczony do spulchniania i napowietrzania ziemi.
Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

,!3;7A9;”EEFJDE!

Przeznaczona do usuwania chwastów i rozdrabniania gleby.
Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Fiskars Ergonomic™
Pięknie zaprojektowane i wykonane narzędzia
Ergonomic™ dla wymagających ogrodników.
Szeroki wybór produktów do sadzenia, kultywacji,
odchwaszczania i pielęgnacji małych roślin
umożliwia komfortową i efektywną pracę.
• Trzonek w kształcie kropli zapewnia
ergonomiczną pozycję roboczą
• Specjalny otwór dla łatwego przechowywania
narzędzia na haku
• Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku
dla większego komfortu pracy
• Wytrzymała głowica wykonana ze stali borowej

PIELĘGNACJA GLEBY

Kultywator Solid™
Wysokość: 120 mm

Długość: 1660 mm

Nr art.
Szerokość: 120 mm

Waga: 680 g

Szt./opak. 4

1016034

Stary nr art. 135714

EAN

Pielęgnacja gleby Solid™

+!4;;?01”GIKEHH!

Motyka Solid™
Wysokość: 140 mm

Długość: 1640 mm

Nr art.
Szerokość: 160 mm

Waga: 620 g

Szt./opak. 4

1016035

Stary nr art. 135713

EAN

Przeznaczony do spulchniania i napowietrzania ziemi.
Głowica wykonana z hartowanej stali, a trzonek –
z wytrzymałego aluminium. Specjalny otwór do zawieszania
narzędzia na haku.

+!4;;?01”GIKEGK!

Grabie Solid™
Wysokość: 70 mm

Długość: 1530 mm

Nr art.
Szerokość: 360 mm

Waga: 670 g

Szt./opak. 4

1016036

Stary nr art. 135715

EAN

Przeznaczona do usuwania chwastów i rozdrabniania gleby.
Głowica wykonana z hartowanej stali, a trzonek –
z wytrzymałego aluminium. Specjalny otwór do zawieszania
narzędzia na haku.

+!4;;?01”GIKEIE!

Grabie ogrodowe idealne do przygotowania ziemi pod
nasadzenia, wygładzania powierzchni i innych zadań
ogólnoogrodowych. Głowica wykonana z hartowanej stali,
a rączka – z wytrzymałego aluminium. Specjalny otwór
do zawieszania narzędzia na haku.

Motyka
Wysokość: mm

Nr art.
Długość: 1600 mm

Szerokość: 170 mm

Waga: 700 g

Szt./opak. 4

1014815

Stary nr art. -

EAN

Motyka na drewnianym trzonku

6411501357120

Przeznaczona do usuwania chwastów, spulchniania
i rozdrabniania gleby. Trzonek z selekcjonowanego drewna.
Głowica z hartowanej stali.
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Narzędzia
do pielęgnacji
małych roślin
Ergonomicznie zaprojektowane narzędzia do przesadzania,
kultywacji i sadzenia małych roślin. Zaokrąglone krawędzie
produktów minimalizują uszkodzenia korzeni podczas pracy.

X ACT ™

PREMIUM PLANTERS ™

SOLID ™

Doskonałe narzędzia
o najwyższej wydajności
do wszystkich zadań związanych
z pielęgnacją roślin.

Ergonomiczne połączenie
wytrzymałej stali i lekkiego
tworzywa.

Lekka, trwała konstrukcja
z tworzywa wzmocnionego
włóknem szklanym.
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Łopatka Xact™
Wysokość: 50 mm

Długość: 375 mm

Nr art.
Szerokość: 83 mm

Waga: 280 g

Szt./opak. 4

1027043

Stary nr art. -

EAN

Pielęgnacja małych roślin Xact™

+!4;;?01”GIDLMG!

Grabie Xact™, małe
Wysokość: 40 mm

Długość: 443 mm

Nr art.
Szerokość: 125 mm

Waga: 200 g

Szt./opak. 4

1027044

Stary nr art. -

EAN

Doskonała łopatka do sadzenia i przesadzania roślin, nawet
w twardym podłożu. Duża głowica ze stali nierdzewnej z ostrymi krawędziami, dzięki czemu szybciej wbija się w ziemię i łatwo
przecina twardą darń. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™
dla większego komfortu użytkowania. Dłuższy uchwyt
dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno
dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania
narzędzia na haku.

+!4;;?01”GIEDEF!

Skrobak do fug Xact™, mały
Wysokość: 94 mm

Długość: 338 mm

Szerokość: 30 mm

Nr art.
Waga: 270 g

Szt./opak. 4

1027045

Stary nr art. -

EAN

Idealne narzędzie do wygrabiania liści i usuwania chwastów
z niewielkich rabat w trudno dostępnych miejscach. 7-zębna
głowica wykonana ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta
powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania.
Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach,
także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór
do zawieszania narzędzia na haku.

+!4;;?01”GIEDFM!

Odchwaszczacz Xact™
Wysokość: 36 mm

Długość: 396 mm

Szerokość: 43 mm

Nr art.
Waga: 260 g

Szt./opak. 4

1027046

Stary nr art. -

EAN

Podwójne ostrze do usuwania mchu i chwastów ze szczelin
pomiędzy płytkami chodnikowymi. Precyzyjnie wykonane ostrze
ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™
dla większego komfortu użytkowania. Dłuższy uchwyt
dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno
dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania
narzędzia na haku.

+!4;;?01”GIEDGJ!

Kultywator Xact™
Wysokość: 62 mm

Długość: 323 mm

Nr art.
Szerokość: 92 mm

Waga: 260 g

Szt./opak. 4

1027047

Stary nr art. -

EAN

Doskonały do usuwania chwastów wraz z korzeniami. Ostre
i długie ostrze ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką
Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Dłuższy
uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także
w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór
do zawieszania narzędzia na haku.

+!4;;?01”GIEDHG!

Trwały i funkcjonalny kultywator do spulchniania i napowietrzania
gleby oraz usuwania chwastów. Ostre i długie zęby ze stali
nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy
w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach.
Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.
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Pielęgnacja małych roślin Premium Planters™

Łopatka Premium Planters™
Wysokość: 57 mm

Długość: 270 mm

Szerokość: 85 mm

Nr art.
Waga: 143 g

Szt./opak. 4

1000726

Stary nr art. 137200

EAN

Narzędzia Premium Planters™ to małe, poręczne i ergonomiczne
produkty do sadzenia, pielenia czy kultywacji gleby. Specjalnie
zaprojektowane zaokrąglone brzegi nie uszkodzą korzeni podczas pracy.

+!4;;?01”GKFDDD!

Łopatka wąska Premium Planters™
Wysokość: 40 mm

Długość: 270 mm

Szerokość: 60 mm

Waga: 109 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1000727

Stary nr art. 137210

EAN

Doskonała do sadzenia i przesadzania, nawet w twardym
podłożu.

+!4;;?01”GKFEDM!

Kultywator Premium Planters™
Wysokość: 50 mm

Długość: 250 mm

Szerokość: 78 mm

Nr art.
Waga: 154 g

Szt./opak. 4

1000728

Stary nr art. 137220

EAN

Doskonała do sadzenia i przesadzania roślin, nawet w twardej
glebie. Sprawdzi się idealnie podczas pracy w rabatach
i donicach.

+!4;;?01”GKFFDL!

Widełki Premium Planters™
Wysokość: 49 mm

Długość: 250 mm

Szerokość: 80 mm

Nr art.
Waga: 124 g

Szt./opak. 4

1000729

Stary nr art. 137230

EAN

Przeznaczony do aeracji i rozluźniania gleby.

+!4;;?01”GKFGDK!

Przeznaczone do przesadzania i odchwaszczania.
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Łopatka Solid™
Wysokość: 47 mm

Długość: 290 mm

Nr art.
Szerokość: 85 mm

Waga: 96 g

Szt./opak. 16

1000694

Stary nr art. 137000

EAN

Pielęgnacja małych roślin Solid™

+!4;;?03”HJDEDE!

Łopatka wąska Solid™
Wysokość: 42 mm

Długość: 290 mm

Szerokość: 55 mm

Nr art.
Waga: 82 g

Szt./opak. 16

1000695

Stary nr art. 137010

EAN

Sprawdzi się przy sadzeniu i przesadzaniu roślin.
Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ łopatka
jest wyjątkowo lekka i wytrzymała. Otwór do zawieszania
narzędzia na haku.

+!4;;?03”HJDFDD!

Kultywator Solid™
Wysokość: 50 mm

Długość: 270 mm

Nr art.
Szerokość: 76 mm

Waga: 89 g

Szt./opak. 16

1001600

Stary nr art. 137020

EAN

Sprawdzi się przy sadzeniu i przesadzaniu roślin,
w szczególności podczas prac na rabatach i w donicach.
Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ łopatka jest
wyjątkowo lekka i wytrzymała. Otwór do zawieszania narzędzia
na haku.

+!4;;?03”HJDGDM!

Widełki Solid™
Wysokość: 40 mm

Długość: 260 mm

Nr art.
Szerokość: 80 mm

Waga: 89 g

Szt./opak. 16

1000696

Stary nr art. 137030

EAN

Do aeracji i rozluźniania gleby. Dzięki zastosowaniu tworzywa
FiberComp™ kultywator jest wyjątkowo lekki i wytrzymały.
Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

+!4;;?02”HJDHDM!

Motyczka Solid™
Wysokość: 75 mm

Długość: 323 mm

Nr art.
Szerokość: 200 mm

Waga: 168 g

Szt./opak. 16

1001601

Stary nr art. 137040

EAN

Do przesadzania i odchwaszczania. Dzięki zastosowaniu
tworzywa FiberComp™ widełki są wyjątkowo lekkie
i wytrzymałe. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

+!4;;?02”HJDIDL!

Idealna do różnych zadań podczas sadzenia roślin.
Dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™ motyczka
jest wyjątkowo lekka i wytrzymała. Otwór do zawieszania
narzędzia na haku.
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Fiskars
™
QuikFit

Połącz i sięgaj dalej s. 71
Połącz i posprzątaj s. 73
Połącz i piel s. 76

Innowacyjne
rozwiązania
Fiskars QuikFit™ to szeroka gama narzędzi,
charakteryzująca się możliwością dowolnego łączenia
trzonków i głowic przeznaczonych do różnych zadań.
Łatwy w obsłudze mechanizm łączenia umożliwia
szybką zmianę głowicy.

Teleskopowy
trzonek

6 metrów
zasięgu

Trzonek

3,5

metra

zasięgu

Połącz i sięgaj dalej

Połącz i posprzątaj

Połącz i piel

Połącz i sięgaj dalej to grupa produktów,
dzięki którym bez problemu sięgniesz
jeszcze wyżej. Poprzez połączenie głowic
z trzonkiem teleskopowym możemy
zyskać zasięg nawet 6 m! Wymienne
głowice umożliwią cięcie gałęzi,
czyszczenie rynien czy nawet zbieranie
owoców bez użycia drabiny.

W skład grupy narzędzi Połącz
i posprzątaj wchodzą przede wszytkim
szczotki i grabie o różnym przeznaczeniu.
Sprzątanie ogrodu będzie łatwiejsze dzięki
użyciu jedynie kilku wybranych głowic,
a do tego wszystkie je możemy połączyć
z jednym trzonkiem, oszczedzając tym
samym miejsce do przechowywania.

Połącz i piel to grupa produktów
przeznaczonych do uprawy i pielęgnacji
roślin. Szeroki wybór głowic umożliwia
dobór odpowiedniego narzędzia
do każdej wielkości ogrodu.
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Sekator QuikFit™
Wysokość: 70 mm

Długość: 400 mm

Nr art.
Szerokość: 100 mm

Waga: 480 g

Szt./opak. 6

1001410

Stary nr art. 136525

EAN

QuikFit™: Połącz i sięgaj dalej

+!4;;?01”GJIFII!

Do cięcia gałęzi w trudno dostępnych miejscach.

Piła z hakiem QuikFit™
Wysokość: 35 mm

Długość: 540 mm

Szerokość: 95 mm

Nr art.
Waga: 330 g

Szt./opak. 6

1000691

Stary nr art. 136527

EAN

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M
lub trzonek teleskopowy L.

*!9:?56B”GJIFKM!

Piła z hakiem wykonana z hartowanej stali, długość ostrza –
360 mm. Haczykowate zakończenie piły uniemożliwia zsunięcie
się ostrza z gałęzi, gwarantując precyzję cięcia. Nóż u nasady
ostrza zapewnia czyste wykończenie cięcia.

Piła prosta QuikFit™
Wysokość: 40 mm

Długość: 550 mm

Nr art.
Szerokość: 53 mm

Waga: 295 g

Szt./opak. 6

1000692

Stary nr art. 136528

EAN

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M
lub trzonek teleskopowy L.

*!9:?56B”GJIFLJ!

Uniwersalna piła do różnych prac w ogrodzie. Głowica
wykonana z hartowanej stali. Długość ostrza – 345 mm.

Zbierak do owoców QuikFit™
Wysokość: 90 mm

Długość: 300 mm

Szerokość: 170 mm

Nr art.
Waga: 250 g

Szt./opak. 6

1000693

Stary nr art. 136950

EAN

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M
lub trzonek teleskopowy L.

*!9:?56B”GJMIDI!

Ułatwia zrywanie owoców z wysokich gałęzi. Kształt narzędzia
gwarantuje, że owoc wpadnie bezpośrednio do woreczka.
Stelaż wykonany z lekkiego tworzywa, a woreczek
z wytrzymałej bawełny – można prać.

Szczotka do rynien QuikFit™
Wysokość: 70 mm

Długość: 310 mm

Szerokość: 160 mm

Nr art.
Waga: 330 g

Szt./opak. 6

1001414

Stary nr art. 136042

EAN

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M
lub trzonek teleskopowy L.

*!9:?56B”GIIHFG!

Połączenie szczotki i skrobaka gwarantuje kompleksowe
czyszczenie rynny. Możliwość regulowania kąta nachylenia
szczotki i skrobaka.
Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M
lub trzonek teleskopowy L.
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Trzonek teleskopowy (M) QuikFit™
Wysokość: 30 mm

Długość: 1400 mm

Szerokość: 70 mm

Waga: 1000 g

Nr art.
Szt./opak. 6

1000666

Stary nr art. 136042

EAN

QuikFit™: Połącz i sięgaj dalej

*!9:?56B”GJDHFK!

Trzonek teleskopowy (L) QuikFit™
Wysokość: 40 mm

Długość: 2280 mm

Szerokość: 70 mm

Nr art.
Waga: 1670 g

Szt./opak. 4

1000665

Stary nr art. 136032

EAN

Lekki aluminiowy trzonek przeznaczony do pracy
na wysokości do 4 m. Podwójny system blokowania
w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy.
Regulowana wysokość od 1400 mm do 2400 mm.

*!9:?56B”GJDGFL!

Lekki aluminiowy trzonek przeznaczony do pracy
na wysokości do 6 metrów. Podwójny system blokowania
w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy.
Regulowana wysokość od 2280 mm do 4000 mm.
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Grabie do liści z tworzywa QuikFit™
Wysokość: 60 mm

Długość: 320 mm

Szerokość: 500 mm

Waga: 290 g

Nr art.
Szt./opak. 6

1000642

Stary nr art. 135013

EAN

QuikFit™: Połącz i posprzątaj

+!4;;?01”GIDEGL!

Szerokie grabie do liści i skoszonej trawy. 25 elastycznych
zębów wykonanych z wysokiej jakości tworzywa PBT,
wytrzymałego
na wygięcia.

Grabie do liści metalowe QuikFit™
Wysokość: 130 mm

Długość: 500 mm

Szerokość: 430 mm

Nr art.
Waga: 445 g

Szt./opak. 6

1000644

Stary nr art. 135201

EAN

Polecany trzonek: trzonek L.

+!4;;?01”GIFDEM!

Idealne do usuwania mchu i skoszonej trawy z trawnika.
22 elastyczne, stalowe zęby.

Grabie do trawnika QuikFit™
Wysokość: 125 mm

Długość: 160 mm

Szerokość: 570 mm

Nr art.
Waga: 1017 g

Szt./opak. 2

1000656

Stary nr art. 135514

EAN

Polecany trzonek: trzonek L.

*!9:?56B”IHDGGE!

Wykonane z hartowanej stali grabie do trawnika
przeznaczone do zbierania liści oraz skoszonej trawy.

Skareator QuikFit™
Wysokość: 90 mm

Długość: 360 mm

Nr art.
Szerokość: 365 mm

Waga: 961 g

Szt./opak. 2

1000655

Stary nr art. 135513

EAN

Polecany trzonek: trzonek L.

*!9:?56B”IHDGFH!

Do usuwania mchu i filcu z darni.
Głowica wykonana ze stali węglowej.

Grabie do liści, małe QuikFit™
Wysokość: 70 mm

Długość: 305 mm

Szerokość: 220 mm

Nr art.
Waga: 170 g

Szt./opak. 6

1000659

Stary nr art. 135551

EAN

Polecany trzonek: trzonek L.

+!4;;?01”GIIIEI!

Wygodne, małe grabie do liści sprawdzą się idealnie na małych
powierzchniach wokół drzew czy w innych trudno dostępnych
miejscach. 11 elastycznych zębów wykonanych z wysokiej
jakości tworzywa PBT.
Polecany trzonek: trzonek M lub L.
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Grabie do liści metalowe, małe QuikFit™
Wysokość: 30 mm

Długość: 400 mm

Szerokość: 120 mm

Waga: 210 g

Nr art.
Szt./opak. 6

1001412

Stary nr art. 135552

EAN

QuikFit™: Połącz i posprzątaj

+!4;;?01”GIIIFF!

Idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz do
pielęgnacji małych roślin. Wytrzymała głowica z wysokiej
jakości stali. Szerokość głowicy – 13 cm.

Nóż do darni QuikFit™
Wysokość: 28 mm

Długość: 260 mm

Nr art.
Szerokość: 195 mm

Waga: 398 g

Szt./opak. 6

1000690

Stary nr art. 136526

EAN

Polecany trzonek: trzonek S lub M.

*!9:?56B”IHDHIH!

Do odcinania od powierzchni darni. Do wyrównywania
krawędzi poprzez wbicie narzędzia przy krawędzi i odcięcie
zbędnego materiału. Wykonany z hartowanej stali borowej.

Szczotka QuikFit™
Wysokość: 65 mm

Długość: 205 mm

Nr art.
Szerokość: 260 mm

Waga: 340 g

Szt./opak. 6

1001417

Stary nr art. 135532

EAN

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

*!9:?56B”GIIGFH!

Wielofunkcyjna szczotka wyposażona w specjalne włosie
typu Fiskars PowerClean™ dla większej efektywności pracy.

Szczotka szeroka QuikFit™
Wysokość: 65 mm

Długość: 215 mm

Szerokość: 380 mm

Nr art.
Waga: 380 g

Szt./opak. 6

1001416

Stary nr art. 135533

EAN

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

*!9:?56B”GIIGGE!

Do czyszczenia takich powierzchni jak taras, patio, drewniane
deski czy konglomerat. Szeroka głowica z miękkim włosiem
wykonana z wysokiej jakości tworzywa.

Szczotka wąska QuikFit™
Wysokość: 65 mm

Długość: 290 mm

Szerokość: 260 mm

Nr art.
Waga: 375 g

Szt./opak. 6

1001415

Stary nr art. 135534

EAN

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

*!9:?56B”GIIGHL!

Długie włosie umożliwia zamiatanie odpadków i liści.
Polecany trzonek: trzonek M lub L.
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Szczotka do czyszczenia chodnika QuikFit™

Nr art.

Wysokość: 35 mm

Stary nr art. 135522

Długość: 200 mm

Szerokość: 120 mm

Waga: 160 g

Szt./opak. 6

1000657

EAN

QuikFit™: Połącz i posprzątaj

*!9:?56B”GIIFFI!

Do usuwania mchu i chwastów ze szczelin między płytkami
chodnikowymi. Ostrze do czyszczenia oraz włosie wykonane
ze stali. Lekka konstrukcja dzięki użyciu tworzywa FiberComp™.

Skrobak do fug QuikFit™
Wysokość: 35 mm

Długość: 240 mm

Szerokość: 80 mm

Nr art.
Waga: 136 g

Szt./opak. 6

1000687

Stary nr art. 136521

EAN

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

*!9:?56B”IHDGMG!

Do usuwania mchu i chwastów ze szczelin między płytkami
chodnikowymi. Ostrze z wysokiej jakości stali borowej.
Polecany trzonek: trzonek M lub L.
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Grabie 14-zębne QuikFit™
Wysokość: 70 mm

Długość: 175 mm

Szerokość: 360 mm

Nr art.
Waga: 428 g

Szt./opak. 6

1000653

Stary nr art. 135511

EAN

QuikFit™: Połącz i piel

*!9:?56B”IHDGDD!

Do grabienia i wyrównywania większych powierzchni.
Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Grabie 16-zębne QuikFit™
Wysokość: 70 mm

Długość: 175 mm

Szerokość: 410 mm

Nr art.
Waga: 493 g

Szt./opak. 6

1000654

Stary nr art. 135512

EAN

Polecany trzonek: trzonek L.

*!9:?56B”IHDGEK!

Do grabienia i wyrównywania większych powierzchni.
Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Grabie uniwersalne QuikFit™
Wysokość: 120 mm Długość: 153 mm

Szerokość: 410 mm

Nr art.
Waga: 260 g

Szt./opak. 6

1000643

Stary nr art. 135051

EAN

Polecany trzonek: trzonek L.

+!4;;?01”GIDIED!

Do grabienia trawy, przygotowywania podściółki oraz
wyrównywania ziemi i piasku. 12-zębna głowica wykonana
z tworzywa FiberComp™. Specjalny kształt głowicy umożliwia
wyrównywanie gleby.

Grabie do róż QuikFit™
Wysokość: 70 mm

Długość: 213 mm

Szerokość: 247 mm

Nr art.
Waga: 233 g

Szt./opak. 6

1000651

Stary nr art. 135501

EAN

Polecany trzonek: trzonek L.

*!9:?56B”IHDGII!

Unikalny kształt głowicy umożliwia pracę wśród delikatnych
roślin bez ich uszkodzenia. Idealne do pracy w trudno
dostępnych miejscach. 10-zębna głowica wykonana
z hartowanej stali borowej.

Kultywator QuikFit™
Wysokość: 120 mm

Długość: 310 mm

Nr art.
Szerokość: 120 mm

Waga: 417 g

Szt./opak. 6

1000680

Stary nr art. 136511

EAN

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

*!9:?56B”IHDHFG!

Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi
oraz przygotowania terenu do nasadzeń. Głowica wykonana
z hartowanej stali węglowej.
Polecany trzonek: trzonek L.
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Kultywator z motyką QuikFit™
Wysokość: 180 mm

Długość: 310 mm

Szerokość: 120 mm

Nr art.
Waga: 507 g

Szt./opak. 6

1000681

Stary nr art. 136512

EAN

QuikFit™: Połącz i piel

*!9:?56B”IHDHEJ!

Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi
oraz przygotowania terenu do sadzenia. Głowica wykonana
z hartowanej stali węglowej.

Pazurki QuikFit™
Wysokość: 120 mm

Długość: 270 mm

Nr art.
Szerokość: 90 mm

Waga: 320 g

Szt./opak. 6

1000685

Stary nr art. 136517

EAN

Polecany trzonek: trzonek L.

*!9:?56B”GJIEKD!

Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi.
Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Motyka QuikFit™
Wysokość: 90 mm

Długość: 235 mm

Nr art.
Szerokość: 185 mm

Waga: 254 g

Szt./opak. 6

1000677

Stary nr art. 136503

EAN

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

*!9:?56B”IHDGKM!

Narzędzie do usuwania chwastów między roślinami oraz
do rozbijania gleby. Głowica wykonana z hartowanej stali
węglowej.

Odchwaszczacz QuikFit™
Wysokość: 60 mm

Długość: 245 mm

Szerokość: 160 mm

Nr art.
Waga: 358 g

Szt./opak. 6

1000738

Stary nr art. 139970

EAN

Polecany trzonek: trzonek L.

*!9:?56B”IHDHDM!

Narzędzie do usuwania chwastów między roślinami poprzez
przeciąganie go do przodu i do tyłu. Głowica wykonana
z hartowanej stali węglowej.

Motyka 3-funkcyjna QuikFit™
Wysokość: 30 mm

Długość: 327 mm

Szerokość: 130 mm

Nr art.
Waga: 241 g

Szt./opak. 6

1000682

Stary nr art. 136513

EAN

Polecany trzonek: trzonek L.

*!9:?56B”IHDHGD!

Do pracy w trudno dostępnych miejscach. Głowica zaostrzona
z trzech stron, aby umożliwić używanie jej pod różnym kątem.
Wykonana z hartowanej stali borowej.
Polecany trzonek: trzonek L.
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Motyka duńska QuikFit™
Wysokość: 40 mm

Długość: 300 mm

Szerokość: 125 mm

Nr art.
Waga: 241 g

Szt./opak. 6

1000676

Stary nr art. 136502

EAN

QuikFit™: Połącz i piel

*!9:?56B”IHDGJF!

Ostre narzędzie do usuwania chwastów i mchu, rozbijania
gleby, przygotowania rabat do obsiewu. Głowica wykonana
z hartowanej stali borowej.

Aerator obrotowy QuikFit™
Wysokość: 100 mm

Długość: 305 mm

Szerokość: 205 mm

Nr art.
Waga: 512 g

Szt./opak. 2

1000689

Stary nr art. 136524

EAN

Polecany trzonek: trzonek L.

+!4;;?01”GJIFHL!

Do spulchniania i napowietrzania mniejszych powierzchni.
Ułatwia substancjom odżywczym przenikanie w głąb trawnika.
Pozwala na lepsze dotarcie nawozu, wody, powietrza oraz
światła wprost do korzeni. Głowica wykonana z hartowanej
stali.

Pazurki QuikFit™
Wysokość: 120 mm Długość: 290 mm

Nr art.
Szerokość: 55 mm

Waga: 235 g

Szt./opak. 6

1000683

Stary nr art. 136515

EAN

Polecany trzonek: trzonek L.

*!9:?56B”GJIEIJ!

Do aeracji i rozluźniania gleby. Ułatwia przenikanie substancji
odżywczych. Głowica wykonana ze stali.

Motyczka QuikFit™
Wysokość: 55 mm

Długość: 180 mm

Nr art.
Szerokość: 150 mm

Waga: 220 g

Szt./opak. 6

1000734

Stary nr art. 137562

EAN

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

*!9:?56B”GKIJFM!

Do pielenia, spulchniania i rozdrabniania gleby. Głowica
wykonana z wysokiej jakości stali.

Motyczka z widełkami QuikFit™
Wysokość: 55 mm

Długość: 180 mm

Szerokość: 150 mm

Nr art.
Waga: 205 g

Szt./opak. 6

1000735

Stary nr art. 137572

EAN

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

*!9:?56B”GKIKFL!

Dwustronna głowica. Do spulchniania i rozdrabniania gleby
oraz pielenia. Głowica wykonana z wysokiej jakości stali.
Polecany trzonek: trzonek S, M lub L.
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Widełki QuikFit™
Wysokość: 50 mm

Długość: 295 mm

Nr art.
Szerokość: 78 mm

Waga: 215 g

Szt./opak. 6

1000733

Stary nr art. 137552

EAN

QuikFit™: Połącz i piel

*!9:?56B”GKIIFD!

Do aeracji gleby, przesadzania i pielenia.
Głowica wykonana ze stali borowej.

Łopatka QuikFit™
Wysokość: 50 mm

Długość: 315 mm

Nr art.
Szerokość: 75 mm

Waga: 260 g

Szt./opak. 6

1000730

Stary nr art. 137512

EAN

Polecany trzonek: trzonek S lub M.

*!9:?56B”GKIEFH!

Do sadzenia i przesadzania.
Głowica wykonana ze stali borowej.

Odchwaszczacz QuikFit™
Wysokość: 30 mm

Długość: 335 mm

Szerokość: 40 mm

Nr art.
Waga: 225 g

Szt./opak. 6

1000731

Stary nr art. 137522

EAN

Polecany trzonek: trzonek S lub M.

*!9:?56B”GKIFFG!

Do pielenia i usuwania długich korzeni.
Głowica wykonana ze stali borowej.

Trzonek (L) QuikFit™
Wysokość: 35 mm

Długość: 1560 mm

Nr art.
Szerokość: 35 mm

Waga: 475 g

Szt./opak. 6

1000661

Stary nr art. 136001

EAN

Polecany trzonek: trzonek S lub M.

*!9:?56B”IHDHJE!

Trzonek (M) QuikFit™
Wysokość: 30 mm

Długość: 845 mm

Nr art.
Szerokość: 35 mm

Waga: 290 g

Szt./opak. 6

1000664

Stary nr art. 136022

EAN

Trzonek wykonany z aluminium, pokryty powłoką SoftGrip™
dla zwiększenia komfortu pracy. Łezkowaty przekrój
gwarantuje większą wytrzymałość narzędzia. Łatwy
w obsłudze mechanizm mocowania głowicy. Otwór do
zawieszania narzędzia na haku.

*!9:?56B”GJDFFM!

Średniej długości trzonek, idealny w połączeniu z głowicami
do kultywacji i pielęgnacji małych roślin. Trzonek wykonany
z tworzywa pokrytego powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia
komfortu pracy. Łezkowaty przekrój gwarantuje większą
wytrzymałość narzędzia. Łatwy w obsłudze mechanizm
mocowania głowicy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.
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Trzonek S QuikFit™
Wysokość: 35 mm

Długość: 298 mm

Nr art.
Szerokość: 32 mm

Waga: 95 g

Szt./opak. 6

1000663

Stary nr art. 136012

EAN

QuikFit™

*!9:?56B”GJDEFD!

Uniwersalny adapter QuikFit™
Wysokość: 50 mm

Długość: 171 mm

Szerokość: 30 mm

Nr art.
Waga: 71 g

Szt./opak. 6

1000617

Stary nr art. 130000

EAN

Krótki trzonek idealny w połączeniu z głowicami do pielęgnacji
małych roślin. Trzonek wykonany z lekkiego tworzywa
FiberComp™ pokryty powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia
komfortu pracy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

+!4;;?01”GDDDDG!

Sprawdzi się jako połączenie trzonka QuikFit™ z wieloma
różnymi głowicami innych producentów narzędzi ogrodniczych.
Lekka konstrukcja z tworzywa FiberComp™.

Łatwe łączenie

QUIKFIT™
TRZONEK

ŁĄCZY GŁOWICE
INNYCH PRODUCENTÓW

QUIKFIT™
ADAPTER UNIWERSALNY
ŁĄCZY GŁOWICE
INNYCH PRODUCENTÓW

Obróbka
drewna

Ponad 300 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji siekier.
Pośród fińskich lasów leży mała wioska Fiskars, gdzie ponadczasowa
tradycja wytwarzania najwyższej jakości ręcznych narzędzi jest
przekazywana z pokolenia na pokolenie, nieprzerwanie już od 1649 r.

Siekiery s. 84
WoodXpert™ s. 91
Piły s. 93

Narzędzia leśne s. 96
Noże s. 98

Norden

Siekiery Norden
Fiskars powraca do swoich korzeni dzięki siekierom Norden.
Najwyższej jakości drewno hikorowe, wykorzystywane do produkcji
trzonka, nadaje mu autentycznego i naturalnego charakteru tradycyjnych
drewnianych siekier. Podobnie jak we wszystkich swoich siekierach, Fiskars
kładzie ogromny nacisk na najwyższą jakość produktu. Liczne i dokładne
testy dają pewność, że połączenie głowicy z trzonkiem jest wyjątkowo trwałe,
co gwarantuje niezrównaną wytrzymałość i wydajność.
Fiskars Norden.
Najwyższa jakość wykonania.
1

2

7

3

8

4

6
Najwyższe standardy bezpieczeństwa
1 Trwałe i pewne połączenie pomiędzy głowicą
i trzonkiem.
2 Lekka, odporna na pęknięcia i wstrząsy osłona
na trzonku wykonana z tworzywa FiberComp™.
3 Trzonek o haczykowatym zakończeniu zapewnia
pewny i bezpieczny chwyt.
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Niezrównana wytrzymałość
4 Wyjątkowo ostre ostrze o wysokiej odporności
na tępienie. Podwójnie hartowane ostrze, gwarantujące
niezawodność, nawet podczas najbardziej wymagających
zadań. Precyzyjnie szlifowana krawędź. Powłoka
zmniejszająca siłę tarcia.
5 Idealne wyważenie siekiery.
6 Optymalna konstrukcja ostrza, zarówno w siekierach
ciesielskich, jak i rozłupujących.
Wysokiej jakości materiały
7 Trzonek wykonany z wysokiej jakości drewna
hikorowego.
8 Ostrze ze stali węglowej.

OBRÓBKA DREWNA

Siekiera ciesielska N7
Długość: 33 mm

Szerokość: 172 mm

Waga: 800 g

Szt./opak. 4

ść
wo
No

Szerokość: 194 mm

Waga: 1210 g

Szt./opak. 4

+!4;;?01”KDEEFE!

Stary nr art. -

+!4;;?01”KDEEGL!

Doskonała do prac ciesielskich i leśnych oraz drobnych prac
budowlanych wokół domu. Trzonek o długości 35,5 cm pozwala
na wygodną pracę jedną ręką.

Siekiera rozłupująca N12
ść
wo
No

1051143

EAN

Długość: 35 mm

Nr art.

ść
wo
No

Wysokość: 526 mm

Stary nr art. -

Mała, uniwersalna siekiera przeznaczona do prac ciesielskich
i leśnych. Kompaktowy rozmiar sprawia, że siekiera doskonale
nadaje się na camping, do użytku podczas obozów wędrownych
i aktywnego wypoczynku.

Siekiera ciesielska N10
Wysokość: 476 mm

1051142

Długość: 35 mm

Szerokość: 194 mm

Nr art.
Waga: 1300 g

Szt./opak. 4

1051144

Stary nr art. -

EAN

Wysokość: 386 mm

Nr art.

EAN

Siekiery Norden

+!4;;?01”KDEEHI!

Idealna do łatwego rozłupywania małych pieńków o średnicy
do ok. 20 cm. Trzonek o długości 50 cm doskonale nadaje się
również do obsługi oburęcznej.
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Siekiery X
Czwarta generacja siekier X to jeszcze lepsze rozwiązania
technologiczne stworzone po to, by każdy pieniek był rozbity
już przy pierwszym uderzeniu. Specjalna geometria ostrzy, lekki,
wytrzymały trzonek i idealne wyważenie siekiery są gwarancją
Twojego sukcesu. Wybierz odpowiedni model i bierz się do pracy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

	
Głowica siekiery rozłupującej jest ostrzona pod kątem 35°.
Specjalny wypukły profil ostrza gwarantuje wytrzymałość
i łatwość rozłupywania drewna o różnych strukturach.
	
Idealne wyważenie siekiery zapewnia bezpieczeństwo pracy
bez ryzyka utraty kontroli nad narzędziem.
	
Poszerzona strefa chwytu umożliwia komfortową pracę
oburącz i większą kontrolę nad narzędziem.
	
Wyjątkowo lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™
zwiększa komfort pracy.
	
Specjalna powłoka.
	
Trzonek mocowany metodą wtryskową bezpośrednio
na głowicy dodatkowo wzmacnia konstrukcję siekiery.
	
Plastikowy pokrowiec na ostrze ułatwia bezpieczne
przechowywanie siekiery.
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SIEKIERY CIESIELSKIE

SIEKIERY ROZŁUPUJĄCE

< 3–10cm

< 3–10cm

< 3–10cm

10–20cm

20-30cm

20-30cm

> 30cm

> 30cm

X5

X7

X10

X11

X17

X21

X25

X27

Ciesielska lub rozłupująca
Siekiery ciesielskie

Siekiery rozłupujące

Kolejna generacja siekier ciesielskich sprawdzi się przy różnych pracach
stolarskich i leśnych. Gładkie ostrze siekiery jest wyjątkowo ostre, a szlif
pod kątem 30° gwarantuje precyzję pracy. Specjalna, nieprzywieralna,
czarna powłoka na głowicy narzędzia minimalizuje tarcie i ułatwia pracę.

Kolejna generacja siekier rozłupujących to szeroka gama narzędzi
niezastąpionych przy rąbaniu drewna na opał i rozłupywaniu pni.
Specjalna profilowana głowica ułatwia rozbijanie drewna już
w pierwszym uderzeniu.Lekki, antypoślizgowy, trzonek i idealne
wyważenie siekiery gwarantują bezpieczeństwo pracy bez ryzyka
wyślizgnięcia się narzędzia z dłoni.
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Siekiera rozłupująca S – X11
Wysokość: 32 mm

Długość: 442 mm

Szerokość: 150 mm

Nr art.
Waga: 1160 g

Szt./opak. 4

1015640

Stary nr art. 122443

EAN

Siekiery rozłupujące

+!4;;?01”FFHHGM!

Siekiera rozłupująca M – X17
Wysokość: 32 mm

Długość: 593 mm

Szerokość: 165 mm

Nr art.
Waga: 1614 g

Szt./opak. 4

1015641

Stary nr art. 122463

EAN

Do rozłupywania małych pieńków <20 cm. Struktura trzonka
zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po
zarejestrowaniu na stronie internetowej.

+!4;;?01”FFHJGK!

Siekiera rozłupująca L – X21
Wysokość: 32 mm

Długość: 705 mm

Szerokość: 165 mm

Nr art.
Waga: 2100 g

Szt./opak. 2

1015642

Stary nr art. 122473

EAN

Do rozłupywania średnich pieńków >20 cm. Struktura trzonka
zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po
zarejestrowaniu na stronie internetowej.

+!4;;?01”FFHKGJ!

Siekiera rozłupująca XL – X25
Wysokość: 40 mm

Długość: 723 mm

Szerokość: 190 mm

Nr art.
Waga: 2580 g

Szt./opak. 2

1015643

Stary nr art. 122483

EAN

Model siekiery o optymalnym wyważeniu. Do rozłupywania
średniej wielkości pieńków. 25-letnia gwarancja po
zarejestrowaniu na stronie internetowej.

+!4;;?01”FFHLGI!

Siekiera rozłupująca XXL – X27
Wysokość: 40 mm

Długość: 913 mm

Szerokość: 190 mm

Nr art.
Waga: 2600 g

Szt./opak. 2

1015644

Stary nr art. 122503

EAN

Do rozłupywania dużych pieńków >30 cm. Struktura trzonka
zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja po
zarejestrowaniu na stronie internetowej.

+!4;;?01”FFIDGD!

Do rozłupywania bardzo dużych pieńków >30 cm. Struktura
trzonka zwiększa bezpieczeństwo pracy. 25-letnia gwarancja
po zarejestrowaniu na stronie internetowej.
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Siekiera ciesielska XXS – X5
Wysokość: 27 mm

Długość: 230 mm

Szerokość: 130 mm

Nr art.
Waga: 480 g

Szt./opak. 4

1015617

Stary nr art. 121123

EAN

Siekiery ciesielskie

+!4;;?01”FEEFGE!

Siekiera ciesielska XS – X7
Wysokość: 32 mm

Długość: 355 mm

Szerokość: 130 mm

Nr art.
Waga: 640 g

Szt./opak. 4

1015618

Stary nr art. 121423

EAN

Idealna do przygotowywania drewna na opał podczas
campingu. Pokrowiec zapewnia lepsze zabezpieczenie
podczas transportu. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na
stronie internetowej.

+!4;;?01”FEHFGF!

Siekiera ciesielska S – X10
Wysokość: 32 mm

Długość: 442 mm

Szerokość: 150 mm

Nr art.
Waga: 980 g

Szt./opak. 4

1015619

Stary nr art. 121443

EAN

Idealna do przygotowywania drewna na opał podczas
campingu. Pokrowiec zapewnia lepsze zabezpieczenie
podczas transportu. 25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na
stronie internetowej.

+!4;;?01”FEHHGD!

Ostrzałka do siekier i noży Xsharp™
Wysokość: 40 mm

Długość: 165 mm

Szerokość: 45 mm

Nr art.

Waga: 90 g

Szt./opak. 4

1000601

Stary nr art. 120740

EAN

Do wszelkich prac ciesielskich i leśnych. Pokrowiec zapewnia
lepsze zabezpieczenie podczas transportu. 25-letnia
gwarancja po zarejestrowaniu na stronie internetowej.

+!4;;?01”FDKHDE!

Do łatwego i szybkiego ostrzenia siekier oraz noży Fiskars.
Ceramiczne kamienie szlifierskie ustawione pod odpowiednim
kątem zapewniają zachowanie długotrwałej jakości ostrzy.
Silikonowe nóżki zapobiegają przesuwaniu się ostrzałki
podczas ostrzenia narzędzi.

Wybierz właściwy rozmiar siekiery
1

2

1. TEST DŁUGOŚCI
Chwyć siekierę przy samej głowicy
i ułóż ją wzdłuż wyciągniętej ręki.
Jeśli koniec trzonka sięga aż
do Twojej pachy, oznacza to,
że siekiera jest zbyt długa.

2. TEST WAGI
Chwyć siekierę za końcówkę
trzonka i pozwól jej luźno wisieć.
Unieś siekierę do pozycji pionowej,
używając jedynie siły nadgarstka,
potraktuj łokieć jak dźwignię.
Jeśli nie możesz unieść siekiery
w ten sposób, sięgnij po mniejszy
rozmiar.

Pełen proces
obróbki drewna
Szeroka gama produktów Fiskars ułatwi każdy z elementów prawidłowego procesu
obróbki drewna na opał – od obalenia drzewa po przygotowanie małych pieńków.

1

2 Karczowanie gałęzi		

3 Cięcie

4 Przenoszenie dużych pni

5 Układanie drewna		

6 Podnoszenie małych pieńków

7

8 Przygotowanie małych pieńków
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Obalanie drzewa

Rozłupywanie drewna

OBRÓBKA DREWNA

Narzędzia leśne WoodXpert™

Tasak karczownik XA3 WoodXpert™
Wysokość: 550 mm

Długość: 550 mm

Szerokość: 140 mm

Waga: 450 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1003609

Stary nr art. 126004

EAN

Fiskars WoodXpert™ to linia produktów zaprojektowana specjalnie
dla posiadaczy siekier. Narzędzia wspierają wszelkie zadania
związane z obróbką drewna, ułatwiając pracę i zmniejszając wysiłek.
Podstawowe cechy wyróżniające linię WoodXpert™ to lekkość,
ergonomia użytkowania i najwyższa jakość ostrzy. Dzięki tym
narzędziom każdy może zostać prawdziwym WoodXpertem.

+!4;;?01”FJDDHL!

Tasak karczownik XA23 WoodXpert™
Wysokość: 943 mm

Długość: 945 mm

Szerokość: 140 mm

Waga: 990 g

Nr art.
Szt./opak. 2

1003621

Stary nr art. 126005

EAN

Do okrzesywania i przycinania małych drzew. Sprawdzi się
podczas korowania ściętych pni.

+!4;;?01”FJDDII!

Capina XA2 WoodXpert™
Wysokość: 367 mm

Długość: 370 mm

Szerokość: 120 mm

Nr art.
Waga: 310 g

Szt./opak. 4

1003622

Stary nr art. 126006

EAN

Do okrzesywania i przycinania większych drzew. Sprawdzi się
podczas korowania ściętych pni.

+!4;;?01”FJDDJF!

Capina XA22 WoodXpert™
Wysokość: 35 mm

Długość: 780 mm

Szerokość: 230 mm

Nr art.
Waga: 880 g

Szt./opak. 2

1003623

Stary nr art. 126007

EAN

Do podnoszenia i przenoszenia mniejszych pni.

+!4;;?01”FJDDKM!

Do podnoszenia i przenoszenia większych pni.
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Hak do pni WoodXpert™
Wysokość: 40 mm

Długość: 240 mm

Szerokość: 193 mm

Nr art.
Waga: 610 g

Szt./opak. 4

1003624

Stary nr art. 126021

EAN

OBRÓBKA DREWNA
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Kleszcze do pni WoodXpert™
Wysokość: 40 mm

Długość: 303 mm

Szerokość: 180 mm

Nr art.
Waga: 780 g

Szt./opak. 4

1003625

Stary nr art. 126031

EAN

Do podnoszenia i przenoszenia pni. Sprawdzi się podczas
obalania drzew. Wyposażony w plastikowy ochraniacz
z możliwością montażu na pasie do narzędzi.

+!4;;?01”FJDGEH!

Pas na narzędzia WoodXpert™
Wysokość: 45 mm

Długość: 570 mm

Szerokość: 90 mm

Nr art.
Waga: 320 g

Szt./opak. 4

1003626

Stary nr art. 126009

EAN

Do podnoszenia i przenoszenia pni. Wyposażone w plastikowy
ochraniacz z możliwością montażu na pasie do narzędzi.

+!4;;?01”FJDDMG!

Dźwignia-obracak (M) WoodXpert™
Wysokość: 86 mm

Długość: 710 mm

Szerokość: 240 mm

Waga: 2160 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1015438

Stary nr art. 126051

EAN

Pas, do którego można podpiąć m.in. hak i kleszcze do pni.
Ergonomiczny kształt zapewnia podparcie kręgosłupa.
Solidne, podwójne zapięcie.

+!4;;?01”FJDIEF!

Dźwignia-obracak (L) WoodXpert™
Wysokość: 86 mm

Długość: 1200mm

Szerokość: 240 mm

Waga: 2867 g

Nr art.
Szt./opak. 2

1015439

Stary nr art. 126052

EAN

Pomocna podczas obalania mniejszych drzew oraz przy
podnoszeniu i przenoszeniu pni. Wytrzymały i lekki trzonek
wykonany ze specjalnej stali. Głowica zrobiona z kutej
hartowanej stali. Mechanizm łączenia z hakiem lub kleszczami.

+!4;;?01”FJDIFM!

Pomocna podczas obalania większych drzew oraz przy
podnoszeniu i przenoszeniu pni. Wytrzymały i lekki trzonek
wykonany ze specjalnej stali. Głowica zrobiona z kutej
hartowanej stali. Mechanizm łączenia z hakiem lub kleszczami.
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Piły Fiskars
Aby piłowanie drewna było szybkie i efektywne, potrzebne są niezawodne
narzędzia. Ważne jest dobranie odpowiedniego ostrza do wykonywanych
zadań – jeden rodzaj zębów piły będzie odpowiedni do gałęzi, a jeszcze
inny do drewnianych desek. Szeroki wybór pił Fiskars gwarantuje
optymalny wybór narzędzia.

Piły Xtract™
Unikalny szlif ostrza, system blokady
i klips do zawieszania narzędzia na
pasku. Ostrza wykonane ze stali
nierdzewnej, a rękojeść pokryta
powłoką SoftGrip.

Piła ze stałym ostrzem
Pokrowiec na ostrze zabezpiecza piłę
podczas przenoszenia. Hartowane
ostrze i ergonomicznie zakrzywiona
rękojeść gwarantują komfort pracy.

Piły kabłąkowe
Idealna do cięcia drewna.
Wymienne ostrza.
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Piły
Specjalnie profilowane ostrza gwarantują szybkie i czyste cięcie, umożliwiając
pracę w różnego rodzaju trudnych pozycjach. Lekka rękojeść i unikalny
mechanizm blokowania ostrza zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.
Piły Xtract™ są dodatkowo wyposażone w element umożliwiający przypięcie ich
do pasa na narzędzia. Piły profesjonalne mają wymienne elementy oraz specjalną
pochwę zabezpieczającą ostrze.

Piła do gałęzi (L) SW75 Xtract™
Wysokość: 40 mm

Długość: 550 mm

Szerokość: 55 mm

Nr art.
Waga: 230 g

Szt./opak. 4

1000614

Stary nr art. 123880

EAN

Piły Xtract™

+!4;;?01”FGLLDE!

Piła do gałęzi (S) SW73 Xtract™
Wysokość: 275 mm

Długość: 350 mm

Szerokość: 50 mm

Nr art.
Waga: 130 g

Szt./opak. 4

1000613

Stary nr art. 123870

EAN

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 220 mm.
Długość ostrza – 255 mm.

+!4;;?01”FGLKDF!

Piła do drewna SW72 Xtract™
Wysokość: 35 mm

Długość: 350 mm

Szerokość: 50 mm

Nr art.
Waga: 127 g

Szt./opak. 4

1000612

Stary nr art. 123860

EAN

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 120 mm.
Długość ostrza – 160 mm.

+!4;;?01”FGLJDG!

Zęby piły przystosowane do cięcia drewnianych desek.
Maksymalna średnica cięcia 120 mm. Długość ostrza – 160 mm.
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Piła profesjonalna SW-330
Wysokość: 49 mm

Długość: 490 mm

Szerokość: 98 mm

Nr art.
Waga: 230 g

Szt./opak. 4

1020199

Stary nr art. 123330

EAN

Piła profesjonalna

+!4;;?01”FGGGDE!

Ostrze wykonane ze stali węglowej SK5, połączone z rączką
z lekkiego tworzywa Grivory, jest odporne na środki
chemiczne. Wymienne ostrza o różnym przeznaczeniu.
Narzędzie bardzo wytrzymałe i wyjątkowo lekkie – 230 g.
Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego
klucza ampulowego. Pochwa na ostrze w zestawie.

Piła profesjonalna SW-240
Wysokość: 49 mm

Długość: 400 mm

Szerokość: 98 mm

Nr art.
Waga: 200 g

Szt./opak. 4

1020200

Stary nr art. 123240

EAN

Elementy wymienne dostępne
na str. 116 i 117

+!4;;?01”FGFHDG!

Ostrze wykonane ze stali węglowej SK5, połączone z rączką
z lekkiego tworzywa Grivory, jest odporne na środki
chemiczne. Wymienne ostrza o różnym przeznaczeniu.
Narzędzie bardzo wytrzymałe i wyjątkowo lekkie – 200 g.
Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego
klucza ampulowego. Pochwa na ostrze w zestawie.

Wysokość: 25 mm

Długość: 520 mm

Szerokość: 110 mm

Nr art.
Waga: 410 g

Szt./opak. 4

1001620

Stary nr art. 123840

EAN

Piła ze stałym ostrzem SW84

+!4;;?01”FGLHDI!

EAN

Elementy wymienne dostępne
na str. 116 i 117

*!7:<26>”EHEDDH!

Długość ostrza – 320 mm.
Średnica cięcia – 150 mm.

Piła kabłąkowa
Piła kabłąkowa 21” SW30
Wysokość: 19 mm

Długość: 620 mm

Szerokość: 220 mm

Nr art.
Waga: 575 g

Szt./opak. 4

1001621

Stary nr art. 124800

Idealna do cięcia drewna o średnicy 100–200 cm.
Wymienne ostrza.
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Piła kabłąkowa 24” SW31
Wysokość: 19 mm

Długość: 700 mm

Szerokość: 223 mm

Nr art.
Waga: 635 g

Szt./opak. 4

1000615

Stary nr art. 124810

EAN

OBRÓBKA DREWNA
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Idealna do cięcia drewna o średnicy powyżej 200 mm.
Wymienne ostrza.

Młot dwuręczny L
Wysokość: 56 mm

Długość: 770 mm

Nr art.
Szerokość: 140 mm

Waga: 3900 g

Szt./opak. 4

1001619

Stary nr art. 120040

EAN

Inne narzędzia leśne

+!4;;?01”FDDHDF!

Młot dwuręczny XL
Wysokość: 60 mm

Długość: 900 mm

Nr art.
Szerokość: 150 mm

Waga: 5180 g

Szt./opak. 2

1001431

Stary nr art. 120030

EAN

Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia
powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot
wyposażony jest w element zabezpieczający przed
dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia.
Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem
szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową
rączką.

+!4;;?01”FDDGDG!

Młot dwuręczny XXL
Wysokość: 70 mm

Długość: 900 mm

Nr art.
Szerokość: 163 mm

Waga: 6130 g

Szt./opak. 2

1001618

Stary nr art. 120028

EAN

Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia
powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot
wyposażony jest w element zabezpieczający przed
dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek
wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym,
zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.

+!4;;?01"FDDFLD!

Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia
powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot
wyposażony jest w element zabezpieczający przed
dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia.
Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem
szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową
rączką.
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Klin obrotowy SAFE-T
Wysokość: 65 mm

Długość: 250 mm

Nr art.
Szerokość: 65 mm

Waga: 2400 g

Szt./opak. 4

1001615

Stary nr art. 120021

EAN

OBRÓBKA DREWNA
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Poliamidowa nakładka
Wysokość: 45 mm

Długość: 65 mm

Szerokość: 65 mm

Nr art.
Waga: 300 g

Szt./opak. 1

1001616

Stary nr art. 122151

EAN

Dzięki zastosowaniu klina obrotowego pień rozłupuje się dużo
łatwiej niż przy zastosowaniu tradycyjnej wersji. Wytrzymała
nakładka poliamidowa wykończona metalowym pierścieniem.

(!15A==1”FFEIEJ!

Klin
Wysokość: 52 mm

Nr art.
Długość: 150 mm

Szerokość: 45 mm

Waga: 70 g

Szt./opak. 4

1001614

Stary nr art. 120010

EAN

Wymienna nakładka do klina obrotowego SAFE-T
(120021 | 1001615)

+!4;;?03”EJHJDG!

Klin obrotowy
Wysokość: 60 mm

Długość: 200 mm

Nr art.
Szerokość: 40 mm

Waga: 2200 g

Szt./opak. 4

1000600

Stary nr art. 120020

EAN

Pomocny przy rozłupywaniu pieńków.
Wykonany z kutej stali.

+!4;;?01”FDDFDH!

Dzięki zastosowaniu klina obrotowego pień rozłupuje się dużo
łatwiej niż przy użyciu tradycyjnej wersji. Specjalnie profilowany
kształt zabezpiecza klin przed uszkodzeniami w trakcie pracy.
Żłobienia na kantach uniemożliwiają cofnięcie się klina,
zarazem ułatwiają jego wkręcanie się w pień. Wykonany z kutej
stali.
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Nóż uniwersalny K40
Wysokość: 222 mm

Długość: 225 mm

Nr art.
Szerokość: 50 mm

Waga: 70 g

Szt./opak. 4

1001622

Stary nr art. 125860

EAN

Noże

+!4;;?02”LKDJFL!

Sierpak K62
Wysokość: 12 mm

Długość: 170 mm

Nr art.
Szerokość: 25 mm

Waga: 50 g

Szt./opak. 4

1001623

Stary nr art. 125880

EAN

Nóż wielofunkcyjny z plastikową pochwą do przechowywania.
Ergonomiczna rękojeść ze specjalną ochroną na palce.
Ostrze o długości 100 mm wykonane ze stali nierdzewnej.

-!0:8<<0”DFDHKG!

Okulizak K60
Wysokość: 12 mm

Długość: 170 mm

Nr art.
Szerokość: 25 mm

Waga: 50 g

Szt./opak. 4

1001625

Stary nr art. 125900

EAN

Nóż przeznaczony do obcinania gałęzi i pędów oraz
wygładzania ran powstałych po cięciu piłą. Ostrze wykonane
ze stali nierdzewnej połączone mosiężnym nitem z rączką
zrobioną z wtórnie przetworzonego tworzywa.

-!0:8<<0”DFDHMK!

Nóż do wełny mineralnej K20
Wysokość: 18 mm

Długość: 420 mm

Szerokość: 38 mm

Nr art.
Waga: 160 g

Szt./opak. 4

1001626

Stary nr art. 125870

EAN

Do szczepienia roślin metodą okulizacji, czyli oczkowania.
Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej połączone mosiężnym
nitem z rączką zrobioną z wtórnie przetworzonego tworzywa.

+!4;;?02”LKMDFK!

Przeznaczony do cięcia wełny mineralnej. Ergonomiczna
rączka ze specjalną osłoną na palce. Ostrze wykonane ze stali
nierdzewnej.
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0%
Wysiłku
100% Szczęścia
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Porządki
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Szczotki
TM
Solid
Ulepszone szczotki Solid są jeszcze lżejsze
i jeszcze bardziej komfortowe w użyciu.
Długie trzonki i profilowane głowice ułatwią
zamiatanie patio, tarasu czy chodnika
przy domu. Wyjątkowy design,
funkcjonalność i wysoka jakość produktu.

Łatwe w przechowaniu
Specjalny otwór w trzonku umożliwia
zawieszenie szczotki na haku.
Wysokiej jakości materiały
Materiały odporne na wodę,
dostosowane do użytku outdorowego.
Efektywne w użyciu
Optymalne połączenie dwóch rodzajów
włosia zapewnia efektywność pracy
na różnych powierzchniach.
Lekkie aluminiowe trzonki są
wyjątkowo komfortowe w użyciu.
Nowoczesny design
Prosty kształt trzonka i profilowana
głowica to wszystko czego potrzeba
w dobrze zaprojektowanej szczotce.
Minimalistyczny design sprawdzi się
w każdym otoczeniu.
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PORZĄDKI

Szczotka uniwersalna Solid™ (M)
Wysokość: 125 mm

Długość: 1620 mm

Szerokość: 380 mm

Nr art.
Waga: 630 g

Szt./opak. 4

1025921

Stary nr art. -

EAN

Szczotki uniwersalne Solid™

+!4;;?01”GEDGKL!

Szczotka uniwersalna Solid™ (L)
Wysokość: 125 mm

Długość: 1720 mm

Szerokość: 480 mm

Nr art.
Waga: 871 g

Szt./opak. 2

1025926

Stary nr art. -

EAN

Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni.
Zastosowanie systemu Fiskars PowerCleanTM, czyli
specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje
efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki
ułatwia zamiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek
aluminiowy.

+!4;;?01”GEDGLI!

Głowica szczotki uniwersalnej Solid™ (M)
Wysokość: 200 mm

Długość: 380 mm

Szerokość: 105 mm

Waga: 390 g

Nr art.
Szt./opak. 6

1025930

Stary nr art. -

EAN

Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni.
Zastosowanie systemu Fiskars PowerCleanTM, czyli
specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje
efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki
ułatwia zamiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek
aluminiowy.

+!4;;?01”GEDHFF!

Wymienna głowica do szczotki uniwersalnej (1025921).
Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni.
Zastosowanie systemu Fiskars PowerCleanTM, czyli
specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje
efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki
ułatwia zamiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek
aluminiowy.

Głowica szczotki uniwersalnej Solid™ (L)
Wysokość: 480 mm

Długość: 470 mm

Szerokość: 105 mm

Waga: 562 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1025931

Stary nr art. -

EAN

Do trzonka 1014913.
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Wymienna głowica do szczotki uniwersalnej (1025926).
Uniwersalna szczotka do sprzątania różnych powierzchni.
Zastosowanie systemu Fiskars PowerCleanTM, czyli
specjalnego połączenia dwóch rodzajów włosia, gwarantuje
efektywność i łatwość pracy. Profilowana głowica szczotki
ułatwia zamiatanie w kierunku do siebie. Lekki trzonek
aluminiowy.

Trzonek Solid™
Wysokość: 30 mm

Długość: 1575 mm

Nr art.
Szerokość: 28 mm

Waga: 310 g

Szt./opak. 10

1014913

Stary nr art. 135001

EAN

Do trzonka 1014913.
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Lekka, wytrzymała, aluminiowa konstrukcja.
Do wymiennych głowic:
1014914 (135024), 1014915 (135014), 1014917 (135064),
1025930 i 1025931.
Jako część zamienna do grabi:
1003465 (135016), 1003464 (135026) i 1003466 (135066).
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Fiskars
narzędzia
do odśnieżania
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NARZĘDZIA DO ODŚNIEŻANIA

Łopata samochodowa SnowXpert™
Wysokość: 105 mm

Długość: 630 mm

Szerokość: 220 mm

Waga: 520 g

Nr art.
Szt./opak. 6

1019347

Stary nr art. 143072

EAN

Narzędzia do odśnieżania

+!4;;?01”HGDKFH!

Skrobaczka do szyb ze szczotką SnowXpert™

Nr art.

Wysokość: 92 mm

Stary nr art. 143062

Długość: 670 mm

Szerokość: 95 mm

Waga: 220 g

Szt./opak. 6

1019352

EAN

Wysokiej jakości tworzywo jest lekkie i odporne na warunki
atmosferyczne. Dodatkowa stalowa listwa zabezpiecza
łopatkę przed uszkodzeniami, tym samym zwiększając
efektywność pracy.

+!4;;?01”HGDJFI!

Saperka składana
Wysokość: 65 mm

Długość: 245 mm

Nr art.
Szerokość: 155 mm

Waga: 1016 g

Szt./opak. 4

1000621

Stary nr art. 131320

EAN

Dwuelementowy zestaw: szczotka i skrobaczka do szyb.
Oba elementy mogą być używane oddzielnie lub połączone
w jedno narzędzie. Włosie szczotki wykonane z silikonu.

+!4;;?03”FKIDEM!

Łopatka aluminiowa
Wysokość: 120 mm

Długość: 710 mm

Nr art.
Szerokość: 255 mm

Waga: 750 g

Szt./opak. 3

1000740

Stary nr art. 141020

EAN

Składana, poręczna saperka idealna na camping lub
do zabrania w podróż. Wykonana z hartowanej stali borowej,
hartowanego aluminium i tworzywa wysokiej jakości.
Wyposażona w brezentowe etui zabezpieczające narzędzie
podczas podróży.

,!3;7A9>”GEDDDH!

Łopatka aluminiowa
Wysokość: 130 mm

Długość: 700 mm

Nr art.
Szerokość: 255 mm

Waga: 479 g

Szt./opak. 6

1001574

Stary nr art. 131520

EAN

Łopatka z ergonomicznym trzonkiem wykończonym powłoką
PCV. Głowica wykonana z wysokiej jakości hartowanego
aluminium.

+!4;;?03”FKDDDK!

Lekka, aluminiowa łopatka idealna do zabrania na camping.
Specjalna konstrukcja trzonka sprawia, że narzędzie jest
niezatapialne i odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

105

Saperka Solid™
Wysokość: 105 mm

Długość: 800 mm

Nr art.
Szerokość: 195 mm

Waga: 1400 g

Szt./opak. 4

1014809

Stary nr art. 131417

EAN

NARZĘDZIA DO ODŚNIEŻANIA

+!4;;?01”GEHEKL!

Łopata samochodowa Solid™
Wysokość: 90 mm

Długość: 630 mm

Szerokość: 220 mm

Nr art.
Waga: 500 g

Szt./opak. 6

1019353

Stary nr art. 143073

EAN

Wielofunkcyjna łopatka do prac ogrodniczych i zadań
sezonowych. Świetnie sprawdzi się również jako podręczna
łopatka na camping lub podczas podróży samochodowej.

+!4;;?01”HGDKGE!

Skrobaczka Solid™
Wysokość: 58 mm

Długość: 215 mm

Nr art.
Szerokość: 95 mm

Waga: 70 g

Szt./opak. 8

1019354

Stary nr art. 143063

EAN

Wysokiej jakości tworzywo jest lekkie i odporne na warunki
atmosferyczne. Łopata sprawdzi się idealnie np. przy
odgarnianiu śniegu wokół samochodu.

+!4;;?01”HGDJGF!

Wytrzymała konstrukcja z wysokiej jakości tworzywa.
krobaczka przeznaczona do szyb samochodowych,
wyposażona podwójny element skrobiący.
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Narzędzia
do odśnieżania
SnowXpert™
Szeroka gama narzędzi do odśnieżania Fiskars to m.in.: szufle, odgarniacze
i pługi śnieżne. Wykonano je z najwyższej jakości materiałów. Charakteryzują się
pomarańczowymi trzonkami i opatentowanym systemem głowic, które są
trzy razy bardziej wytrzymałe od tradycyjnych narzędzi. Umieszczone na nich
specjalne, wyjątkowo trwałe ostrza stanowią dodatkowe zabezpieczenie.

Nowa, ergonomiczna rękojeść
Lepszy chwyt dzięki zastosowaniu
rękojeści w kształcie litery D.
Powłoka na trzonku
Pomarańczowa, antypoślizgowa
powłoka.
3 razy bardziej wytrzymała
głowica
Opatentowana, stalowa listwa
wzmacniająca głowicę.
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Szufla SnowXpert™
Wysokość: 1310 mm Długość: 1310 mm

Nr art.
Szerokość: 350 mm

Waga: 1400 g

Szt./opak. 3

1003468

Stary nr art. 141001

EAN

SnowXpert™

+!4;;?01”HEDDEJ!

Odgarniacz SnowXpert™
Wysokość: 90 mm

Długość: 1570 mm

Szerokość: 520 mm

Nr art.
Waga: 1600 g

Szt./opak. 3

1003469

Stary nr art. 143001

EAN

Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa. Lekki,
aluminiowy trzonek pokryty powłoką PCV gwarantuje komfort
pracy. Wielkość szufli umożliwia łatwe i szybkie odgarnięcie
śniegu np. z werandy czy wokół samochodu.

+!4;;?01”HGDDEH!

Pług śnieżny SnowXpert™
Wysokość: 275 mm

Długość: 1490 mm

Szerokość: 740 mm

Nr art.
Waga: 4050 g

Szt./opak. 6

1003470

Stary nr art. 143021

EAN

Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa. Lekki,
aluminiowy trzonek pokryty powłoką PCV gwarantuje komfort
pracy. Sprawdzi się np. przy odgarnianiu śniegu ze ścieżek.

+!4;;?01”HGDFEF!

Profesjonalny pług śnieżny
Wysokość: 330 mm

Długość: 1480 mm

Szerokość: 830 mm

Nr art.
Waga: 7000 g

Szt./opak. 6?

1001631

Stary nr art. 143040

EAN

Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa i wykończona
stalową, cynkowaną listwą. Stalowy uchwyt wyposażony
w taśmy odblaskowe.

+!4;;?03”FGKMIJ!

Skuwacz do lodu
Wysokość: 40 mm

Długość: 1475 mm

Nr art.
Szerokość: 175 mm

Waga: 1400 g

Szt./opak. 4

1001639

Stary nr art. 140000

EAN

Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa i wykończona
stalową, cynkowaną listwą. Stalowy uchwyt wyposażony
w taśmy odblaskowe.

+!4;;?03”FGMMDI!

Narzędzie do rozbijania lodu z chodnika czy patio. Solidna
głowica wykonana z hartowanej stali borowej i drewniany
trzonek.
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Szufla do śniegu i ziarna
Wysokość: 200 mm

Długość: 1280 mm

Szerokość: 310 mm

Nr art.
Waga: 1400 g

Szt./opak. 4

1001637

Stary nr art. 142000

EAN

NARZĘDZIA DO ODŚNIEŻANIA

+!4;;?03”FGIFLD!

Odgarniacz aluminiowy
Wysokość: 125 mm

Długość: 1535 mm

Szerokość: 440 mm

Nr art.
Waga: 1600 g

Szt./opak. 4

1001636

Stary nr art. 143060

EAN

Głowica wykonana z wysokiej jakości aluminium. Trzonek
z selekcjonowanego drewna, zakończony wygodną rączką
z tworzywa.

*!9:?56B”LDDHGI!

Wysokiej jakości trzonek pokryty tworzywem PCV. Głowica
wykonana z hartowanego aluminium.

Szufla Solid™
Wysokość: mm

Długość: 1400 mm

Nr art.
Szerokość: 350 mm

Waga: 1400 g

Szt./opak. 3

1052525

Stary nr art. -

EAN

Solid™

6411501410177

Odgarniacz Solid™
Wysokość: mm

Długość: 1540 mm

Nr art.
Szerokość: 530 mm

Waga: 1600 g

Szt./opak. 3

1052526

Stary nr art. -

EAN

Doskonała do odgarniania śniegu na wąskich i szerokich powierzchniach. Ultralekkie narzędzie z aluminiowym trzonkiem i ergonomiczną
rączką z tworzywa. Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa.
Struktura powierzchni szufli uniemożliwia przywieranie śniegu
do powierzchni narzędzia co ułatwia pracę. Listwa aluminiowa
na krawędzi szufli ułatwia wbijanie w śnieg.

6411501410184

Doskonała do odgarniania śniegu na szerokich powierzchniach. Ultralekkie narzędzie z aluminiowym trzonkiem i ergonomiczną rączką
z tworzywa. Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa.
Struktura powierzchni szufli uniemożliwia przywieranie śniegu
do powierzchni narzędzia co ułatwia pracę. Listwa aluminiowa
na krawędzi szufli ułatwia wbijanie w śnieg.
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Akcesoria,
konserwacja
i części zamienne

Akcesoria s. 115
Konserwacja i części zamienne s. 116

114

AKCESORIA

Rękawice męskie, rozmiar 10
Wysokość: 15 mm

Długość: 240 mm

Szerokość: 105 mm

Nr art.
Waga: 80 g

Szt./opak. 10

1003477

Stary nr art. 160004

EAN

Akcesoria

+!4;;?01”JDDDHF!

Rękawice damskie, rozmiar 8
Wysokość: 15 mm

Długość: 220 mm

Szerokość: 95 mm

Nr art.
Waga: 75 g

Szt./opak. 10

1003478

Stary nr art. 160005

EAN

Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych.
Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach, np. przy
rozłupywaniu drewna.

+!4;;?01”JDDDIM!

Rękawice zimowe
Wysokość: 20 mm

Długość: 255 mm

Nr art.
Szerokość: 110 mm

Waga: 102 g

Szt./opak. –

1015447

Stary nr art. 160007

EAN

Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych.
Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach, np. przy
rozłupywaniu drewna.

+!4;;?01”JDDDKG!

Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych.
Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach, np. przy
rozłupywaniu drewna. Miękka powłoka poliuretanowa jest
odporna na wilgoć i zapewnia dobrą przyczepność.
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CZĘŚCI ZAMIENNE

Zestaw do konserwacji
Wysokość: 33 mm

Długość: 104 mm

Szerokość: 197 mm

Nr art.
Waga: 135 g

Szt./opak. 4

1001640

Stary nr art. 110990

EAN

Konserwacja i części zamienne

+!4;;?01”MJMMDG!

Długość: –

Szerokość: –

Waga: –

Szt./opak. 4

1020202

Stary nr art. 123332

EAN

Wysokość: 22 mm

Nr art.

+!4;;?01”FGGGFI!

EAN

Wymienna rączka do piły profesjonalnej

+!4;;?01”FGGGEL!

EAN

Podstawowy zestaw do pielęgnacji narzędzi Fiskars.
W komplecie pilnik diamentowy, oliwa i szczegółowa
instrukcja dotycząca konserwacji narzędzi.

+!4;;?01”FGGGJG!

Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)

Pochwa do piły profesjonalnej
Wysokość: 55 mm

Długość: –

Szerokość: –

Nr art.
Waga: –

Szt./opak. 4

1020201

Stary nr art. 123331
Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)

Wymienne ostrze z hakiem CC33
Wysokość: 3 mm

Długość: 434 mm

Szerokość: 71 mm

Nr art.
Waga: 100 g

Szt./opak. 4

1020193

Stary nr art. 123336

Wymienne ostrze do gałęzi SC33
Wysokość: 3 mm

Długość: 434 mm

Szerokość: 71 mm

Nr art.
Waga: 80 g

Szt./opak. 4

1020195

Stary nr art. 123337

EAN

Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)
• Do różnych ogólnych zastosowań
• Rozstaw zębów co 4 mm

Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)
• Do różnych ogólnych zastosowań
• Do odcinania gałęzi
• Rozstaw zębów co 4 mm
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+!4;;?01”FGGGKD!

Szerokość: 71 mm

Waga: 90 g

Szt./opak. 4

EAN

Stary nr art. 123338

Długość: 434 mm

+!4;;?01”FGGGLK!

EAN

Wysokość: 3 mm

1020197

+!4;;?01”FGFHJI!

EAN

Nr art.

+!4;;?01”FGFHKF!

EAN

Wymienne ostrze do drzew owocowych SF33

+!4;;?01”FGFHLM!

EAN

CZĘŚCI ZAMIENNE

%!046561”EDDJKH!

Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)
• Do drzew owocowych
• Rozstaw zębów co 2,5 mm

Wymienne, zakrzywione ostrze CC24
Wysokość: 3 mm

Długość: 340 mm

Szerokość: 53 mm

Waga: 60 g

Nr art.
Szt./opak. 4

1020194

Stary nr art. 123246
Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)
• Do drzew owocowych
• Rozstaw zębów co 4 mm

Wymienne ostrze do korzeni SC24
Wysokość: 3 mm

Długość: 340 mm

Szerokość: 53 mm

Nr art.
Waga: 60 g

Szt./opak. 4

1020196

Stary nr art. 123247
Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)
• Do korzeni
• Rozstaw zębów co 4 mm

Wymienne ostrze do drzew owocowych SF24

Nr art.

Wysokość: 3 mm

Stary nr art. 123248

Długość: 340 mm

Szerokość: 53 mm

Waga: 70 g

Szt./opak. 4

1020198

Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)
• Do drzew owocowych
• Rozstaw zębów co 2,5 mm

Wymienne ostrze do piły kabłąkowej SW30
Wysokość: 1 mm

Długość: –

Szerokość: –

Waga: –

Nr art.
Szt./opak. 5

1001706

Stary nr art. 124807

Do piły kabłąkowej 21’’ SW30 (1001621 | 124800)

117

Waga: –

Szt./opak. 5

Stary nr art. 124817

EAN

Szerokość: –

%!046561”EDDJLE!

EAN

Długość: –

1001707

+!4<>:02”DDLHME!

EAN

Wysokość: 1 mm

Nr art.

+!4<>:02”DDLIDK!

EAN

Wymienne ostrze do piły kabłąkowej SW31

+!4<>:02”DDLIEH!

EAN

CZĘŚCI ZAMIENNE

+!4<>:02”DDLIFE!

Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)
• Do drzew owocowych
• Rozstaw zębów co 2,5 mm

Ostrze, sworzeń, śruba PX92
Wysokość: 270 mm

Długość: 104 mm

Szerokość: 40 mm

Nr art.
Waga: 5,5 g

Szt./opak. 4

1026275

Stary nr art. Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)
• Do drzew owocowych
• Rozstaw zębów co 4 mm

Ostrze, sworzeń, śruba PX93
Wysokość: 270 mm Długość: 102 mm

Szerokość: 40 m

Nr art.
Waga: 5,1 g

Szt./opak. 4

1026276

Stary nr art. Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)
• Do korzeni
• Rozstaw zębów co 4 mm

Ostrze, sworzeń, śruba PX94
Wysokość: 270 m

Długość: 102 mm

Szerokość: 40 mm

Nr art.
Waga: 5,1 g

Szt./opak. 4

1026277

Stary nr art. Do piły:
• SW-330 (1020199)
• SW-240 (1020200)
• Do drzew owocowych
• Rozstaw zębów co 2,5 mm

Ostrze, sprężyna, nit, śruba P90
Wysokość: 270 mm

Długość: –

Szerokość: –

Nr art.
Waga: –

Szt./opak. 4

1026278

Stary nr art. -

Do piły kabłąkowej 21’’ SW30 (1001621 | 124800)
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–

Szt./opak. 4

Stary nr art. -

EAN

–

+!4<>:02”DDLIGL!

EAN

Długość: –

1026279

+!4<>:02”DDLIHI!

EAN

Wysokość: 270 mm

Nr art.

+!4<>:02”DDLIIF!

EAN

Ostrze, sprężyna, śruba P100

+!4<>:02”DDLIJM!

EAN

CZĘŚCI ZAMIENNE

+!4<>:02”DDLIKJ!

Do sekatora:
• Quantum P100 (1001434)

Ostrze, blokada, śruba PB-8 M i L
Wysokość: 270 mm

Długość: –

–

Nr art.
–

Szt./opak. 4

1026280

Stary nr art. Do sekatora:
• Pro PB-8 M (1020204),
• Pro PB-8 L (1020203)

Ostrze PTFE PB-8 M i L
Wysokość: 270 mm

Długość: –

–

Nr art.
–

Szt./opak. 4

1026281

Stary nr art. Do sekatora:
• Pro PB-8 M (1020204),
• Pro PB-8 L (1020203)

Rączka PB-8 M
Wysokość: 270 mm

Długość: –

Nr art.
–

–

Szt./opak. 4

1026282

Stary nr art. Do sekatora:
• Pro PB-8 M (1020204)

Rączka PB-8 L
Wysokość: 270 mm

Długość: 25 mm

Nr art.
Szerokość: 170 mm

Waga: 9 g

Szt./opak. 4

1026283

Stary nr art. Do sekatora:
• Pro PB-8 L (1020203)
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Wysokość: 270 mm

Długość: –

–

Nr art.
–

Szt./opak. 4

1026284

Stary nr art. -

EAN

Ostrze, śruba L102, L72, L76

+!4<>:02”DDLILG!

EAN

CZĘŚCI ZAMIENNE

+!4<>:02”DDLIMD!

Do sekatora:
• Quantum L102 (1001436),
• PowerGear L72 (1001555),
• PowerGear L76 (1001553)

Ostrze, śruba L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98

Nr art.

Wysokość: 270 mm

Stary nr art. -

Długość: –

–

–

Szt./opak. 4

1026285

Wysokość: 270 mm Długość: –

Stary nr art. -

–

–

Szt./opak. 4

1026286

EAN

Nr art.

+!4<>:02”DDLJDJ!

EAN

Ostrze, kowadełko, śruba L109, LX99, L93, L99

+!4<>:02”DDLJFD!

EAN

Do sekatora:
• Quantum L104 (1001438), L108,
• PGX LX94 (1020187), LX98 (1020188),
• PowerGear L78 (1000584),
• PowerGear L94 (1001549), L98 (1001548)

+!4<>:02”DDLJHH!

Do sekatora:
• Quantum L109 (1001437),
• PGX LX99 (1020189),
• PowerGear L93 (1001550),
• PowerGear L99 (1001547)

Ostrze, śruba L70, L74, L90, L92, LX92
Wysokość: 270 mm

Długość: –

–

–

Nr art.
Szt./opak. 4

1026288

Stary nr art. Do sekatora:
• PowerGear L70 (1002104),
• PowerGear L74 (1000582),
• PowerGear L90 (1001552),
• PowerGear L92 (1001551),
• PGX LX92 (1020186)

Ostrze, kowadełko, śruba L71
Wysokość: 270 mm

Długość: –

–

Nr art.
–

Szt./opak. 4

1026290

Stary nr art. Do sekatora:
• PowerGear L71 (1001556)
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–

Szt./opak. 4

Stary nr art. -

EAN

–

+!4<>:02”DDLJJL!

EAN

Długość: –

1026292

+!4<>:02”DDLJKI!

EAN

Wysokość: 270 mm

Nr art.

+!4<>:02”DDLJMM!

EAN

Ostrze, kowadełko, śruba L77

+!4<>:02”DDLKDI!

EAN

CZĘŚCI ZAMIENNE

+!4<>:02”DDLKEF!

Do sekatora:
• PowerGear L77 (1000583)

Ostrze, śruba, ogniwa łączące do sekatorów uniwersalnych

Nr art.

Wysokość: 270 mm

Stary nr art. -

Długość: –

–

–

Szt./opak. 4

1026293

Do sekatora uniwersalnego:
• UP82 (1001558)
• UP84 (1001557)
• UP 86 (1000598)
• UPX82 (1023625)
• UPX86 (1023624)

Wymienna głowica UPX82, UPX86
Wysokość: 240 mm

Długość: –

–

Nr art.
–

Szt./opak. 4

1026295

Stary nr art. Do sekatora uniwersalnego:
• PGX UPX82 (1023625)
• PGX UPX86 (1023624)

Rączka i linka UPX86
Wysokość: 240 mm

Długość:–

Nr art.
–

–

Szt./opak. 4

1026296

Stary nr art. Do sekatora uniwersalnego:
• PGX UPX86 (1023624)

Rączka i linka UPX82
Wysokość: 240 mm

Długość: –

Nr art.
–

–

Szt./opak. 4

1026297

Stary nr art. Do sekatora uniwersalnego:
• PGX UPX82 (1023625)
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Długość: 100 mm

Szerokość: 40 mm

Waga: 140 g

Szt./opak. 2

1000637

Stary nr art. 134717

EAN

Wysokość: 20 mm

Nr art.

*!9:?56B”GHKEKJ!

EAN

Ostrza zapasowe (S) QuikDrill™

*!9:?56B”GHKFKI!

EAN

CZĘŚCI ZAMIENNE

*!9:?56B”GHKGKH!

Średnica – 100 mm.

Ostrza zapasowe (M) QuikDrill™
Wysokość: 20 mm

Długość: 150 mm

Szerokość: 70 mm

Nr art.
Waga: 320 g

Szt./opak. 2

1000639

Stary nr art. 134727
Średnica – 150 mm.

Ostrza zapasowe (L) QuikDrill™
Wysokość: 20 mm

Długość: 200 mm

Szerokość: 100 mm

Nr art.
Waga: 58 g

Szt./opak. 2

1000641

Stary nr art. 134737
Średnica – 200 mm.
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100%
Szczęścia
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Dobór odpowiedniego
narzędzia
SEK ATORY
sekator SingleStep™
1000567

Ø 16 mm

sekator Fingerloop
1001534

Ø 16 mm

sekator PowerLever™
1026918

Ø 20 mm

sekator PowerGear™ X
1023630

Ø 26 mm

SEK ATORY UNIWERSALNE
sekator uniwersalny
PowerGear™ X 1023625

Idealne do cięcia w trudno dostępnych
miejscach

Ø 32 mm

SEK ATORY DWURĘCZNE
Przeznaczone do cięcia grubych gałęzi

sekator dwuręczny PowerGear™ (S)
1000581

Ø 35 mm

sekator dwuręczny PowerGear™ X (M)
1020187

Ø 50 mm

sekator dwuręczny PowerGear™ X (L)
1020188

Ø 50 mm

piła Xtract™ L
1000614

Ø 50 mm

SIEKIERY I PIŁY
Piły polecane są do cięcia gałęzi
o średnicy do 5 cm
Siekiery służą do ociosywania
większych gałęzi i rozłupywania pni

siekiera rozłupująca X25
1015643
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Ø 220 mm

NOTATKI

Notatki

NOTATKI

Notatki
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Fiskars od 1649 roku wciąż udoskonala produkty i poszerza ofertę. Nasze
nożyczki przecięły już miliony metrów materiałów, nasze siekiery rozłupały
miliony pieńków, a nasze noże ucięły miliony kromek chleba – wszystko
z doskonałym rezultatem
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