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“Fiskars minôség – 1649-óta”

A szigorú finn tervezési szabványoknak megfelelôen a Fiskars a legjobb eredmény elérése 
érdekében hagyományosan kizárólag exkluzív minôségû, tartós anyagokat használ. A for-
galomba kerülés elôtt minden terméket kiterjedt mûködési teszteknek vetnek alá. A gyakran 
használt termékek legjobb teljesítményét, állapotuknak megôrzését élezôk és karbantartó 
készletek biztosítják. A Fiskars nyugodt szívvel garantálja minden termékének minôségét.

Elkötelezettség a minôség iránt egy életen át.
A minôség mindig is a Fiskars egyik alapelve volt, amelyhez a vállalat hû marad a kirendelt-
ségein és termékek életciklusán keresztül is. Egy jó minôségû termék biztosítása alapvetô 
ahhoz, hogy a partnerek és a vásárlók a legjobb szolgáltatást kapják. 

Fiskars MINÔSÉG
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Új termÉkek

Új
részletek 
61. oldal

Új
részletek 
47. oldal

erGoPlus CsAlád
Kerti villa 133401

Ültetôk
Ültetô kanál 137210

Új
részletek 
36. oldal

Új
részletek 
53. oldal

Új
részletek 
33. oldal

Új
részletek 
11. oldal

Új GeNeráCiÓs FejszÉk
X25 122480

QuikFit CsAlád 
Lombseprû - nagy- 135013
Grafit nyél - 136001

kÉzi FûNYírÓ
MomentumTM 
113880

metszôollÓ 
SingleStep™ metszôolló 111260



A „miNôsÉG tÖrtÉNete” 1649- tôl

Christina, svéd királynô 1649-ben engedélyt adott Peter Thorwöste
holland kereskedônek öntöttvas és kovácsoltvas termékek gyártá-
sára, így felépíthetett egy vasolvasztót a dél-finn Fiskars faluban. 
Vállalkozása – és a falu is – gyorsan híressé vált a jó minôségû 
acélról és az abból készült termékekrôl.
 
A Fiskars már a 19. század elején is gyártott ollókat, de a híres 
narancssárga nyelû olló 1967–ben látta meg a napvilágot. Az ergo-
nomikus kivitel és az innovatív kialakítású pengék révén sokkal 
pontosabban, kényelmesebben lehetett vele vágni, mint más kora-
beli ollókkal. Napjainkban, minden háztartás kötelezô, klasszikus 
kelléke a narancssárga nyelû olló a Fiskars jó minôségû és forma-
tervezett termékek gyártása iránti elkötelezettségét szimbolizálja. 

Napjainkra a Fiskars a nyugati világ egyik legöregebb cégeként,
már egy több mint 40 országban, 4 kontinensen jelenlevô multina-
cionális vállalattá fejlôdött, de a cég lelke és gyökerei még mindig 
a Fiskars faluban vannak. Ott, ahonnan alig 10 kilométerre történik 
a kerti szerszámok gyártása az igen szigorú minôségi szabványok-
nak megfelelôen. Követve azt a hagyományt, hogy a termékek hasz-
nálatával csökken az erôráfordítás, a kimerültség és a fájdalomérzet, 
a Fiskars ergonomikus, könnyû és mégis erôteljes szerszámokat arra 
tervezték, hogy elvégezzék a nehéz feladatokat is és pozitív élmény-
nyé tegyék a kertészkedést. 
Ennek köszönhetô a Fiskars piaci részesedésének folyamatos növe-
kedése és ezek tették a Fiskarst egy vezetô, globális márkává, amely 
elsô a kerti kézi szerszámok között Észak-Amerikában, Ausztráliában 
és Európa jelentôs részén.
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metszôollÓk
iNNoVáCiÓ
erGoNÓmiA
desiGN

PTFE bevonat a felsô pengén

A PowerStep™ technológia lehetôvé teszi,
hogy a kertészek 1,2 vagy 3 lépésben 
vágjanak

SoftouchTM 
markolat a 
biztosabb
fogáshoz
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METSZÔOLLÓK
Az ergonomikus Fiskars metszôollók használata egyszerû és kényelmes. Sok kertész és szakértô szerint ka-
tegóriájukban a legjobbak értékben és teljesítményben egyaránt. Az ergonomikus kialakítású nyél extra tartós 
üvegszál erôsítésû mûanyagból készül. A rozsdamentes acél pengék védelme érdekében könnyen kezelhetô 
zárszerkezettel rendelkeznek. A sorozatban megtalálhatók a biztonságos fogású ujjvédô metszôollók, a karcsú 
kivitelû PowerLever™ párhuzam metszôollók, melyek kifejezetten hölgyek, illetve kisméretû kézzel rendelkezô 
urak számára készülnek, valamint az egyedülálló PowerGear™ metszôollók, melyekben a forgó nyél és a penge 
egy fogaskerék áttétellel kapcsolódik egymáshoz, lehetôvé téve ezzel azt, hogy minden ujj egyszerre fejtsen ki 
erôt. 
A PowerStep™ technológia segítségével a kertészek 1, 2 vagy 3 lépésben vághatják el az ágakat. A szerszám 
automatikusan kiválasztja a megfelelô beállítást, hogy csökkentse a vágásokhoz szükséges erôt. A forradalmian 
új mechanizmus megkönnyíti a munkafolyamatot a fiataloknak és az idôsebbeknek is, kiküszöböli a fájdalmat és 
növeli ezzel a kertészkedés örömét.

PowerStep™ METSZÔOLLÓ

Megnevezés: P83 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz      EAN Kód

PowerStep™ metszôolló 111670 140 g 180 mm 24 mm 4

<  a Powerstep™ technológia lehetôvé 
     teszi, hogy a kertészek 1, 2 vagy 3 

lépésben vágják el az ágakat. 
     A szerszám automatikusan kiválasztja 

a megfelelô beállítást, az elvágandó ág 
vastagságától függôen

<  PtFe bevonatú penge
<  zárszerkezet
<   jobb- és balkezesek is használhatják

24

PowerGear™ METSZÔOLLÓK

Megnevezés: P94 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ kúpkerekes metszôolló 111540 272 g 207 mm 26 mm 4

<  a forgó nyél révén minden ujj egyszer-
re segít a vágásban

<  a fogaskerekes megoldás maximálisra 
növeli a vágóerôt

<  a nyél nyílásszöge kicsi, közepes és 
nagy tenyérhez is állítható

<  PTFE bevonatú CrMoV krómacél felsô 
penge

<  biztonsági záróretesz
<  pótpenge kapható

26
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Megnevezés: P92 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ forgónyelû metszôolló 
S-M

111520 192 g 200 mm 20 mm 4

<  a nyél forgó mozgása következtében 
minden ujj egyszerre fejt ki erôt

<  egyedülálló fogaskerekes megoldás 
maximálisra növeli a vágóerôt

<  PTFE bevonatú CrMoV krómacél 
felsô penge

<  biztonsági záróretesz
<  szerszám nélkül cserélhetô penge
 

20

Megnevezés: P91 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EA N Kód

PowerGear™ Forgónyelû metszôolló, 
rávágó S-M 

111510 192 g 192 mm 20 mm 4

<  a nyél forgó mozgása következtében 
minden ujj egyszerre fejt ki erôt

<  egyedülálló fogaskerekes megoldás 
maximálisra növeli a vágóerôt

<  PTFE bevonatú CrMoV krómacél felsô 
penge

<  biztonsági záróretesz
<  szerszám nélkül cserélhetô penge
<  az üllô üvegszál erôsítésû mûanyag

20

PROFESSZIONÁLIS METSZÔOLLÓ

Megnevezés: P90 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Professzionális metszôolló 111960 265 g 230 mm 26 mm 4

<  kézhezálló markolat, közel vághat az 
ágtôhöz

<  ütközô bak
<  a kar izmai kevésbé fáradnak el
<  a speciálisan edzett penge cserélhetô
<  drótvágó horony
<  a pengék elôfeszítése állítható
<  PTFE bevonatos felsô penge, kisebb 

súrlódás
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PowerLever™ PÁRHUZAM METSZÔOLLÓK

Megnevezés: P54 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerLever™ Párhuzam metszôolló 111340 132 g 173 mm 20 mm 4

<  friss, zöld ágak metszésére alkalmas
<  egészen közel is vághat az ágtôhöz
<  nyíró kivitel
 

20

Megnevezés: P53 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerLever™ Rávágó párhuzam 
metszôolló

111330 128 g 173 mm 20 mm 4

<  kemény, száraz ágak metszésére 
alkalmas

<  hosszantartó metszési munkák elvég-
zéséhez ajánlott

<  rávágó kivitel

20

UJJVÉDÔ METSZÔOLLÓK

Megnevezés: P43 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Rávágó ujjvédô metszôolló 111430 149 g 188mm 20 mm 4

<  nagy erôt igénylô vágásnál ajánlott
<  elsôsorban kemény, száraz gallyak 

vágására alkalmas

Megnevezés: P44 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Ujjvédô metszôolló 111440 154 g 201 mm 20 mm 4

 <  egészen közel is vághat az ágtôhöz
 <  friss hajtások, zöld ágak metszésére 

alkalmas

20

20



Megnevezés: SP45 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Általános ujjvédô metszôolló 111450 168 g 218 mm 4

<  az erôs pengékkel vékony fémlemezt, 
mûanyagot, tubust, kötelet és vezeté-
ket is vághat

<  nem javasolt faágak vágásához

LEVER METSZÔOLLÓK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Lever metszôolló - nagy 111730 211 g 225 mm 22 mm 4

<  innovatív mechanizmus
<  PTFE bevonatos felsô penge
<  nyíró kivitel a friss ágak vágásához

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Lever metszôolló - közepes 111720 191 g 200 mm 15 mm 4

<  innovatív mechanizmus
<  PTFE bevonatos felsô penge
<  nyíró kivitel a friss ágak vágásához

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Lever rávágó metszôolló 111710 195 g 195 mm 15 mm 4

<  innovatív mechanizmus
<  PTFE bevonatos penge
<  rávágó kivitel a száraz és kemény 

gallyak vágásához

SingleStep™ METSZÔOLLÓK

Megnevezés: P25 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

SingleStep™ Metszôolló, rávágó 111250 196 g 200 mm 22 mm 4

ÚJ

<  száraz és kemény gallyak vágására 
megfelelô

<  robusztus  nyél, kényelmes fogás
<  a kisebb súrlódás érdekében a felsô penge 

PTFE bevonatos 
<  jobb- és balkezesek is használhatják
<  luk a csuklópánt felhelyezéséhez  
 

22



[ Metszôollók ] 11

Megnevezés: SP45 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Általános ujjvédô metszôolló 111450 168 g 218 mm 4

<  az erôs pengékkel vékony fémlemezt, 
mûanyagot, tubust, kötelet és vezeté-
ket is vághat

<  nem javasolt faágak vágásához

LEVER METSZÔOLLÓK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Lever metszôolló - nagy 111730 211 g 225 mm 22 mm 4

<  innovatív mechanizmus
<  PTFE bevonatos felsô penge
<  nyíró kivitel a friss ágak vágásához

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Lever metszôolló - közepes 111720 191 g 200 mm 15 mm 4

<  innovatív mechanizmus
<  PTFE bevonatos felsô penge
<  nyíró kivitel a friss ágak vágásához

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Lever rávágó metszôolló 111710 195 g 195 mm 15 mm 4

<  innovatív mechanizmus
<  PTFE bevonatos penge
<  rávágó kivitel a száraz és kemény 

gallyak vágásához

SingleStep™ METSZÔOLLÓK

Megnevezés: P25 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

SingleStep™ Metszôolló, rávágó 111250 196 g 200 mm 22 mm 4

<  száraz és kemény gallyak vágására 
megfelelô

<  robusztus  nyél, kényelmes fogás
<  a kisebb súrlódás érdekében a felsô penge 

PTFE bevonatos 
<  jobb- és balkezesek is használhatják
<  luk a csuklópánt felhelyezéséhez  
 

Megnevezés: P26 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

SingleStep™ metszôolló 111260 200 g 208 mm 22 mm 4

ÚJ

<  friss ágak vágására alkalmas
<  robusztus  nyél, kényelmes fogás
<  a kisebb súrlódás érdekében a felsô 

penge PTFE bevonatos 
<  jobb- és balkezesek is használhatják
<  luk a csuklópánt felhelyezéséhez 

22

Megnevezés: SP27 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

SingleStep™ általános olló 111270 196 g 206 mm 4

ÚJ

<  a kertben elôforduló sokféle anyag vágá-
sához: vékony fémlap, mûanyag, tubus, 
flakonok, tömlô ..stb.

<  vékony fémpenge
<  robusztus  nyél, kényelmes fogás
<  a kisebb súrlódás érdekében a felsô 

penge PTFE bevonatos 
<  jobb- és balkezesek is használhatják
<  luk a csuklópánt felhelyezéséhez
<  nem javasolt faágak és gallyak vágására

HOSSZÚNYELÛ METSZÔOLLÓK

Megnevezés: P58 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerLever™ Hosszúnyelû metszôolló (L) 111620 475 g 636 mm 22 mm 4

<  távolabbra vagy magasabbra ér el 
nyújtózkodás nélkül

<  a párhuzamos szerkezet miatt kevés-
bé veszi igénybe az izmokat

<  karcolás, sérülés nélkül dolgozhat a 
lombok belsejében

22

Megnevezés: P56 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerLever™ Hosszúnyelû metszôolló 
(M) 111640 315 g 403 mm 22 mm 4

<  távolabbra vagy magasabbra ér el 
nyújtózkodás nélkül

<  a párhuzamos szerkezet miatt kevés-
bé veszi igénybe az izmokat

<  karcolás, sérülés nélkül dol-
gozhat a lombok belsejében

22
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METSZÔOLLÓ PÓTALKATRÉSZEK

JO9613
rugó 111130, 
111140
és 111150-hez

111526
penge és csavar
111520-hoz *6411501115263*

JO9644
rugó 111430, 
111440, 111450,
111510 és 
111520-hoz

111546
penge, csavar és
állítócsavar 
111540-hez

*6411501115461*

JO9654
rugó 111540-hez

111338
penge, rugó és 
szegecs a
111330-hoz

*6411501113382*

111966
rugó 111960-hoz *8008220019453*

111348
penge, rugó és 
szegecs a
111340-hez

*6411501113481*

111516
penge és csavar
111510-hez

*6411501115164*
111967
penge 111960-hoz *8008220019446*

111711
penge, tengely-
csavar, 3 állít-
ható csavar és 
rugó a 111710 
metszôollóhoz

111721
penge, tengely-
csavar, 3 állítható 
csavar és rugó a
111720 
metszôollóhoz

111731
penge, tengely-
csavar, 3 állít-
ható csavar és 
rugó a 111730 
metszôollóhoz

111965
penge, csapszeg, 
alj és anyacsa-
var, csavar és 
rugó a 111960 
metszôollóhoz



kerti ollÓk
kitûNô VáGás
& NYírás

Ergonomikus markolat

Recézett penge, 
biztosabb vágás



KERTI OLLÓK 
Az ollók nem csupán a konyha nélkülözhetetlen kellékei, de kiváló segítséget nyújtanak mindenfajta vágó, nyíró 
kerti feladat elvégzéséhez is. Számos kicsi, pontos vágást igénylô munkához legjobb, ha kerti ollót használ. 

NÖVÉNY ÉS VIRÁGOLLÓK

Megnevezés: S94 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Univerzális kerti olló, 24cm 111050 142 g 248 mm 5

<  virágok és zöld növények vágására

 

Megnevezés: S90 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Univerzális kerti olló, 21cm 111040 83 g 212 mm 5

<  virágok és zöld növények vágására

 

Megnevezés: S92 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Univerzális kerti olló, 18cm 111030 73 g 185 mm 5

<  virágok és zöld növények vágására
<  recézett penge, biztosabb vágás
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Megnevezés: S50 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Bukszus olló 111090 131 g 260 mm 5

<  jobb- és balkezes szerszám
<  megerôltetés mentes vágás, mivel a 

kényelmes Softouch® nyél elnyeli a 
nyomást.

<  könnyen kezelhetô zárszerkezet
<  a pengék feszítése csavarral  állítható
<  az erôráfordítás jelentôs mértékben 

megtakarítható, mivel a rugós mecha-
nizmus segítségével a nyél simán, 
egyenletesen nyílik a vágások után

<  ideális eszköz a bukszus, tiszafa és 
sövények formázására, finom, precíz 
vágásaira

Megnevezés: S28 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Virágvágó olló 111010 64 g 192 mm 5

<  a penge recézett felülete  
hatékonyabbá teszi a vágást

<  virágok, fiatal hajtások levágására  
alkalmas

 

Megnevezés: S23 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Növényolló 111000 30 g 152 mm 5

<  virágok és fûszernövények vágására

 

Megnevezés: S10 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Virágolló 111160 58 g 143 mm 5

<  használata virágok, lágyszárú növé-
nyek és gallyak vágásánál ideális

<  a mûanyag szorító megtartja a levá-
gott szárat, így különösen tövises, 
szúrós növények vágásánál javasoljuk
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BONSAI OLLÓK

Megnevezés: S36 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Bonsai Olló 111080 70 g 180 mm 5

<  kis növények pl.:bonsai, 
fûszernövények, kerti virágok és szo-
banövények vágására

 

Megnevezés: S34 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Bonsai nyesô olló 111070 50 g 153 mm 5

<  kis növények pontos vágására való
<  kifejezetten ajánlott fûszernövények 

és bonsai fák vágására
<  a Softouch™ markolat kényelmes 

fogást biztosít 

 

Megnevezés: S30 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Bonsai ritkító olló 111060 25 g 125 mm 5

<  éles hegyû olló a fûszernövények és 
bonsai fák pontos vágására

 

A japánok számára a Bonsai fa ápolása a kreativitás kifejezôje, mûvészet, aktív meditációs állapot, 
mely összekapcsolja az embert és a természetet. A keleti életfilozófia szerint a bonsai fák tartása és 
gondozása felszabadítja az elmét és a testet, így harmóniába kerülhetünk a természettel. A Fiskars 
Bonsai ollócsalád három ollót tartalmaz. két speciális olló az ágak, míg a harmadik olló a levelek 
vágására alkalmas. ezekkel a Fiskars ollókkal a lehetô legpontosabban végezheti el a Bonsai fa 
metszését. A pengékkel lehetôség nyílik a kis növények pontos vágására, míg az ergonomikus nyél 
kényelmes fogást biztosít.

ÁLTALÁNOS OLLÓ

Megnevezés: SP15 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Kerti általános olló 111150 143 g 200 mm 10

<  különféle kerti anyagok vágásánál (pl. 
vékony fémlemez, mûanyag, tubus, 
drót stb.) hasznos

<  nem javasolt faágak vágásához
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áGVáGÓk
eGYedi 
erôátViteli 
meCHANizmus

A PowerStep™  
technológia lehetôvé teszi, 
hogy a kertészek
1, vagy több 
lépésben vágjanak

Rávágó kivitel, 
száraz és kemény 
ágakhoz

Softouch™ markolat a kényelmes 
fogáshoz



ÁGVÁGÓK
A Fiskars ágvágók többféle kerti feladatra is alkalmasak, akár 50mm átmérôig. Az egyedülálló PowerGear™ 
mechanizmus megnöveli, és egyenletesen osztja szét a vágóerôt a vágási folyamat során. A PoweStep™ tech-
nológia révén 1 vagy több lépésben vághatnak. Így kevesebb erô szükséges a vágáshoz a fiatal vagy öregebb 
kertészeknek egyaránt. Ez a technológia csökkenti a fájdalmat és a fáradást és növeli a kertészkedés nyújtotta 
örömöt. A könnyû súly és a tartósság érdekében az ágvágók üvegszál erôsítésû mûanyagból készülnek. A vágó-
penge PTFE bevonatú a kisebb súrlódás érdekében. Az ágvágók 3 fajtája: rávágó; nyíró hegyes vagy nyíró hor-
gos kivitel. A rávágó ágvágók száraz és kemény ágak vágására kiválóak. A Fiskars nyíró, horgos ágvágó a friss 
ágak nagy erejû vágására, a hegyes kivitel pedig a pontos vágásra (vágóél hegyével is akár) a legalkalmasabb.

PowerStep™ ÁGVÁGÓ

Megnevezés: L85 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerStep™ Ágvágó 112850 690 g 570 mm 40 mm 4

<  rávágó kivitel a száraz és kemény 
ágak vágásához

<  a PowerStep™ technológia lehetôvé 
teszi, hogy az ellenállás függvényé-
ben a kertészek 1, vagy több lépés-
ben vágják el az ágakat

*6411501128508*

1 1-2 1-2-3

PowerGear™  ÁGVÁGÓ

Megnevezés : L98 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ Ágvágó (L) 112470 1200 g 800 mm 55 mm 4

<  kis fák és vastag ágak vágására
<  a penge kialakítása horgos, így 

optimálisan befogja az ágat

55
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PowerGear™ II ÁGVÁGÓK

Megnevezés : L31 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ II Fogaskerekes ágvágó (S) 112170 375 g 387 mm 35 mm 4

<  a fogaskerekes szerkezettel a vágási 
erô növekszik: 2,3 : 1

<  különlegesen könnyû termék
 

35

Megnevezés : L71 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ II Ágvágó, kicsi, rávágó (S) 112180 500 g 450 mm 38 mm 4

<  száraz és kemény ágak vágására 
alkalmas

38

Megnevezés : L70 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ II Ágvágó, kicsi, horgos (S) 112190 490 g 460 mm 38 mm 4

<  a horgos fejforma miatt friss ágak     
vágására alkalmas

<  közel vág az ágtôhöz

38

Megnevezés : L72 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ II Ágvágó, kicsi, hegyes (S) 112200 500 g 460 mm 28 mm 4

<  hegyes fej a pontos vágáshoz
<  közel vág az ágtôhöz

28

[ Ágvágók] 19



73Megnevezés : L73 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ II Ágvágó, közepes, rávágó (M) 112280 550 g 545 mm 38 mm 4

<  száraz és kemény ágak vágására 
alkalmas

38

Megnevezés : L74 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ II Ágvágó, közepes, horgos (M) 112290 550 g 545 mm 38 mm 4

<  a horgos fejforma miatt friss ágak 
vágására alkalmas

<  közel vág az ágtôhöz

38

Megnevezés : L76 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ II Ágvágó, közepes, hegyes (M) 112300 550 g 557 mm 28 mm 4

<  ollószerû fej a pontos vágáshoz
<  közel vág az ágtôhöz

28

Megnevezés : L77 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ II Ágvágó, nagy, rávágó (L) 112580 1046 g 686 mm 50 mm 4

<  száraz és kemény ágak vágására alkal-
mas

<  a csekély súly az izmok túlterhelése nél-
kül, hosszantartó munkát tesz lehetôvé

<  Softouch™ markolat a kényelmesebb 
fogáshoz

50
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Megnevezés : L78 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ II Ágvágó, nagy, horgos (L) 112590 1060 g 692 mm 50 mm 4

<  a horgos fejforma miatt friss ágak 
vágására alkalmas

<  közel vág az ágtôhöz
<  a csekély súly az izmok túlterhelése 

nélkül, hosszantartó munkát tesz 
lehetôvé

<  Softouch™ markolat a kényelmesebb 
fogáshoz

50

ÁGVÁGÓ PÓTALKATRÉSZEK

112277
Penge 112190,
112290,112250 
és 112270-hez

*6411502962590*
112487
Penge, üllô és 
csavar 112380 
és 112480-hoz

*6411502963894*

112307
Penge 112200
és 112300-hoz *6411501123077*

112587
Penge és üllô 
112580 *6411501125873*

112477
Penge 112590, 
112370
és 112470-hez *6411502964396*

112488
Markolat, 
sövénynyírókhoz,
gyomkiszedôhöz
(csak 139910) és 
ágvágókhoz
(kivéve: 112580 
és 112590)

*6411501124883*

112287
Penge és üllô 
112180 és
112280-hoz

*6411501122872*

Az áttételes fogaskerekes szerkezet (PowerGear™ és Power-Gear™ II) segít az erôelosztásban,
hogy éppen akkor növelje meg a vágóerôt, amikor arra a leginkább szükség van:
1. A vágási folyamat elején, amikor a használó karjai a legtávolabb esnek egymástól 
    (ekkor nehéz a nyelek összenyomása)
2. Késôbb, amikor az ágak közepén halad keresztül a penge (amit normál esetben nehezebb átvágni, 

mint a külsô részeket).
•  ebben a két helyzetben a fogaskerekek fogai átgördülnek a fogaskerék hegyen, ami egy extra 

lökést ad a használó vágóerejének
•  az említett két helyzet között sokkal könnyebb a vágás, így kevesebb segítséget igényel a 

fogaskerekes rendszertôl (ekkor a fogaskerék fogai a „kerék- völgyeken” haladnak keresztül, 
     ami nem fokozza a használó saját erejét)

[ Ágvágók ] 21



UNIVERZÁLIS
ÁGVÁGÓK
tÖbbfUNKcIÓS ESZKÖZÖK

Ergonomikus kialakítású, 
SoftGrip™ húzómarkolat

A vágófej 230°–ban 
elforgatható,hogy 
a megfelelô pozí-
ciót vehesse fel

Vágási magasság 
akár 3,5m, magas 
sövényekhez és 
bokrokhoz is ideális:
elkerülhetô a létra 
használata, vagy a 
helytelen testtartás
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UNIVERZÁLIS ÁGVÁGÓK
A Fiskars univerzális ágvágók többfunkciós eszközök, melyekkel elérhetô a fa lombkoronája és a sûrû bokrok is.
Vágjon fejmagasság felett létra használata, vagy a talajszinten hajlongás, és térdelés nélkül. Aktiválja a fogaskere-
kes vágószerkezetet a narancs markolat egyetlen húzásával, vagy maximális magasságban történô vágás esetén 
a narancs húzógombbal. Amennyiben nagyon magas ágakat kell elérnie, próbálja ki a teleszkópos verziót. Az állít-
ható fej és a könnyû vágási mechanizmus gyors, egyszerû és biztonságos metszést tesz lehetôvé.

UNIVERZÁLIS ÁGVÁGÓK - NYÍRÓ KIVITEL

Megnevezés: UP86 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Teleszkópos ágvágó 115560 1900 g 2416 mm 32 mm 2

6,5 m

<  az elérhetô metszési magasság kb. 6,5 m
<  a nyél hosszúsága 2,4 - 4,1 m között 

állítható
<  biztonságos zárószerkezet
<  230° -ban állítható vágási szög 

32

Megnevezés : UP84 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Univerzális ágvágó, 230 cm 115390 1200 g 2322 mm 32 mm 2

4 m

<  elérhetô vágási magasság kb. 4 m
<  ágfûrész és gyümölcsszedô is csatla-

koztatható
<  nyélhosszabbítóval is használható 

(rendelési száma:110460)
<  230°-ban állítható vágási szög

32

Megnevezés : UP82 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Univerzális ágvágó 115360 870 g 1580 mm 32 mm 4

3,5 m

<  elérhetô vágási magasság kb. 3,5m
<  230°-ban állítható vágási szög
<  nyélhosszabbítóval is használható 

(rendelési száma: 110460)

32
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Megnevezés: UP80-asokhoz kiegészítô Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Nyélhosszabbító rúd 110460 530 g 1453 mm 4

<  könnyen csatlakoztatható az univer-
zális ágvágóhoz (115360,115390 és 
115400)

<  más szerszámra csatlakoztatva az 
elérhetô metszési magasság kb. 5 m

Megnevezés: UP80-asokhoz kiegészítô Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Ágfûrész 110950 203 g 455 mm 100 mm 4

<  csatlakoztatható a 115360, 115390, 
115410, 110460 és 115560-hoz

<  a fûrész szöge állítható, a penge 
fogazása növeli a fûrészelés 
hatékonyságát

<  a fogazott felület hossza 380 mm

Megnevezés: UP80-asokhoz kiegészítô Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Gyümölcsszedô 110970 219 g 290 mm 155 mm 4

<  csatlakoztatható a 115360, 115390, 
115410 és 115560-hoz

<  gyorsan, könnyen, szerszám nélkül 
szerelhetô

<  a zsák tartós vászonból, a keret 
poliamidból készül

<  átmérôje 15,5 cm

UNIVERZÁLIS SÖVÉNYNYÍRÓ

Megnevezés: UP83 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Univerzális sövénynyíró 115400 1020 g 1664 mm 4

3,5 m

<  elérhetô vágási magasság kb. 3,5 m
<  hosszú penge
<  230° -ban állítható vágási szög
<  nyélhosszabbítóval is használható
    (rendelési száma: 110460)
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UNIVERZÁLIS ÁGVÁGÓK - RÁVÁGÓ KIVITEL

Megnevezés: UP57 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Teleszkópos ágvágó, rávágó 115550 1700 g 2250 mm 32 mm 2

6 m

<  elérhetô vágási magasság kb. 6m
<  26°-ban állítható vágási szög 
     (két állás)
<  rávágó kivitel
<  a nyél hossza 2250-3400mm között 

állítható

32

Megnevezés: UP55 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Hosszú univerzális ágvágó, rávágó 115370 950 g 2260 mm 32 mm 2

4 m

<  elérhetô vágási magasság kb. 4m
<  26°-ban állítható vágási szög 
    (két állás)
<  rávágó kivitel

32

*6411501153708*

Megnevezés: UP53 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Univerzális ágvágó, rávágó 115350 780 g 1610 mm 32 mm 4

3,5 m

<  elérhetô vágási magasság kb. 3,5m
<  26°-ban állítható vágási szög

32

UNIVERZÁLIS ÁGVÁGÓ PÓTALKATRÉSZEK

115364
Softouch™ mar-
kolat és sárga 
húzógomb 115360
és 115400–hoz.

*641 1501153647*
115366
Belsô zsinór és 
fûzôszalag
115360 és 
115400-hoz

*6411501153661*

115565
Markolat és sárga
húzógomb 
115560-hoz.

*6411501155658*
115568
Belsô zsinór és 
fûzôszalag
115560-hoz

*6411501155689*

115367
Penge, rugó és 
lánckapocs
115360, 115390 
és 115560-hoz

*6411502963696*

VÁ
G

Ó
 ES

ZK
Ö

ZÖ
K

9636F 
Pótfej



fÛNYÍRÓK
ERGoNÓMIKUS DESIGN 
KÖNNYÛ SÚLY

Könnyû, FiberComp™ anyagú nyél

A Servo-System™ megakadályozza a 
pengék szorulását, mellévágását
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FÛNYÍRÓK 
A Fiskars fûnyíró ollók az ügyes Servo-System™ rendszert használják, mely megakadályozza a pengéknél a fû beszoru-
lását, így hatékonyan, megszakítás nélkül vághat velük. Az ergonomikus kivitelû, könnyû szerszámok használata kényel-
mes és felhasználóbarát. A vágófej 360°-ban állítható, így bármilyen szögben egyszerûen vághat. A pengék anyaga edzett 
rozsdamentes acél, a nyél üvegszál erôsítésû mûanyag. A fûnyíró ollókon hüvelykujjal mûködtethetô zárszerkezet található. 

FÛNYÍRÓK

Megnevezés: GS46 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Servo-System™ Hosszúnyelû fûnyíró olló 113690 654 g 1120 mm 4

<  a fej 360°-ban forgatható
<  hüvelykujjal mûködtethetô zár-

szerkezet
<  optimális testtartás használat 

közben

 360°

Megnevezés: GS42 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Servo-System™ Fûnyíró olló 113680 263 g 322 mm 4

<  a fej 360°-ban forgatható
<  a zár hüvelykujjal mûködtethetô
<  kényelmes a használata

 360°

Megnevezés: GS53 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

PowerLever™ Fû- és sövénynyíró olló 113710 1376 g 899 mm 4

<  10mm átmérôjû ágat is elvág a penge 
tövénél

<  újszerû és könnyû
<  fû, sövény és kisebb bokrok nyírására
<  az áttételes szerkezet miatt optimális 

az erôátvitel
<  a fej 270°-ban elforgatható
<  a legnagyobb nyírási távolság 2,5 m
<  penge hosszúság: 220 mm
<  nyél hosszúság: 160 mm

A fiskars hosszúnyelû fûnyírói lehetôvé teszik, hogy a helyes, függôleges testtartásban 
végezze a kerti munkát és elkerülje a fölösleges izomlázat és hátfájást.

[ Fûnyírók ] 27
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SÖVÉNYNYÍRÓK
KÖNNYÛ SÚLY ÉS 
KÉZREÁLLÓ DESIGN

Könnyû, FiberComp™
nyél és fogaskerekes szerkezet

Rozsdamentes acél 
pengék PTFE bevonattal 
a felsô pengén a súrlódás
csökkentése érdekében

PowerGear™ II kettôs fogaskerekes 
szerkezet, az egyik továbbítja az erôt, 
a másik stabilizálja a szerkezetet
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SÖVÉNYNYÍRÓK
A Fiskars nagyszerû sövénynyíróival körbenyesheti a bokrokat, szegélyeket, formára vághatja a sövényeket, stb. 
A fogaskerekes mechanizmus és az áttételes rendszer lehetôvé teszi a nagy erejû vágást. A könnyû és sima kivitel 
megkönnyíti és egyszerûsíti a vágást. A nyél üvegszál erôsítésû polyamidból, a markolat üvegszálas mûanyagból 
(PP) készül.

SÖVÉNYNYÍRÓK

Megnevezés: HS92 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ Fogaskerekes sövénynyíró olló 114770 730 g 588 mm 4

<  az acélból, PTFE bevonattal készült 
felsô penge kevésbé tapad

<  a fogaskerekes szerkezet erôátviteli 
aránya 3,5:1

<  gumi ütközôk védik a kéz ízületeit
<  a nyél hossza 160 mm

Megnevezés: HS72 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

PowerGear™ II Fogaskerekes sövénynyíró olló 114790 630 g 570 mm 4

<  a különleges fogaskerekes szerkezet 
erôátviteli aránya 3,0:1

<  könnyû súlyú
<  rozsdamentes acél penge, a felsôn 

PTFE bevonattal a kisebb súrlódás 
érdekében

Megnevezés: HS52 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

PowerLever™ Áttételes sövénynyíró olló 114750 630 g 544 mm 4

<  az olló erôátviteli aránya 2,5:1
<  könnyû

Hasznos tanács: sövénynyíró olló vásárlásakor a „ceruza-teszt” elvégzése a leggyorsabb és 
legegyszerûbb arra, hogy kiderítse, melyik a legjobb eszköz: próbáljon meg elvágni egy ceruzát 
a penge legvégével és így hasonlítsa össze a különbözô sövénynyírók hatékonyságát. Meglátja, 
nem túl sok szerszám megy át a teszten… A fiskars sövénynyírók a penge teljes hosszában 
vágnak, a vágóerô végig megvan. Ezzel nagyon sok energiát és erôfeszítést spórolhat meg a 
ritkítási, formálási munkálatoknál.
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GYoMKISZEDÔK
KIVEtÔ SZERKEZEt A tISZtA 
ÉS HAtÉKoNY MUNKÁÉRt

Mélyre hatoló, rozsdamentes acél karmok

Állítható hosszúság
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GYOMKISZEDÔK
A Fiskars gyomkiszedô egy remek találmány a pitypang és más gyomok gyors és környezetbarát eltávolításá-
ra. Az eszköz használata kényelmes és egyszerû, nem szükséges rossz testtartásban hajlongania vagy ásnia. 
A gyomkiszedô rozsdamentes acél karmai több irányból megragadják a gyomok gyökerét mélyen a talajban, 
majd gyökerestôl húzzák ki a gazt, így nincs szükség vegyi anyagok használatára. A kézi kivetôvel hatékonyan 
távolíthatja el a kitépett gyomot a karmok közül. A teleszkópos gyomkiszedô hosszát a szerszámot használó 
magasságához lehet igazítani. Így a család minden felnôtt tagja dolgozhat ugyanazzal a szerszámmal. 

GYOMKISZEDÔK

Megnevezés: W82 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Teleszkópos gyomkiszedô 139920 1700 g 990 mm 4

<  a rozsdamentes acél karmok gyökerestôl 
húzzák ki a gazt

<  a karmok a föld alatt fogják meg a 
gyomot, így csökken a beszakadás 
veszélye

<  a kivetô szerkezet eltávolítja a gyomot
<  nem kell vegyszereket használni a 

kertben
<  kényelmes testhelyzetben dolgozhat
<  hossza állítható

*6411501399205*

Megnevezés: W52 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Gyomkiszedô 139910 917 g 998 mm 4

<  a rozsdamentes acél karmok gyöke-
restôl húzzák ki a gazt

<  a karmok a föld alatt fogják meg a 
gyomot, így csökken a beszakadás 
veszélye

<  a kivetô szerkezet eltávolítja a gyomot
<  nem kell vegyszereket használni a kertben
<  kényelmes testhelyzetben dolgozhat

A gyomkiszedôk folyóvízzel könnyen 
és egyszerûen tisztíthatók.

4 karom
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KÉZI fÛNYÍRÓ
fEjLEtt DESIGN
foRRADALMI tELjESÍtMÉNY

A MomentumTM 

kézi fûnyírót 
könnyû tolni, 
nagyszerû a 
vágóereje és 
tökéletes a vágási 
terjedelme 
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MOMENTUMTM KÉZI FÛNYÍRÓ
 
A kézi fûnyíró mindig okos választás. Jót tesznek a gyepnek, az Ön egészségének és a környezetnek is.

A Fiskars új, Momentum™ fûnyírója megoldást kínál a korábbi fûnyírók problémáira. A Fiskars Momentum™ 
egyesíti a szabadalmazás alatt lévô technológiát a magas szintû ergonómiával és így alkotja meg kategóriájá-
ban legjobb vágóteljesítményt, ad egy magasabb szintû fûnyírási élményt. A hagyományos fûnyírókhoz képest, 
a Momentumot könnyû tolni, nagyobb a vágóereje, StaySharpTM pengéi vannak, nagy vágási terjedelme van, 
közelebb vághat a szegélyekhez, ergonomikus és könnyû beállítani. Valójában a Momentum mindezen fontos 
területeken jobb a többi fûnyírónál.

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

MomentumTM kézi fûnyíró 113880 23,5 kg 1220 mm 1

Új

<  az exkluzív StaySharpTM vágási 
mechanizmussal a pengék úgy vágják 
le a füvet, hogy egymást nem is érin-
tik, ezzel segítik a szükséges tolóerô 
csökkentését 30%-kal a magas fû 
vágásakor, valamit tartós teljesítményt 
tesz lehetôvé az éves élezés nélkül.

<  a szabadalmaztatás alatt álló 
InertiaDriveTM technológia kétszeres 
vágóerôt biztosít, hogy át tudjon 
haladni a gallyacskákon, gyomokon 
és tömör területeken, melyek elakasz-
tanának más fûnyírókat

<  a szabadalmaztatás alatt álló 
VersaCutTM technológia kategóriájá-
ban a legjobb vágási kapacitást pro-
dukálja - a vágási magasság 2,5cm 
és 10cm közötti, valamint a szegé-
lyekhez is közelebb vághat, mint más 
fûnyíróval

<  A kényelmi funkciók a következôkbôl 
állnak: ergonomikus, állítható magas-
ságú tolókar párnázott fogásfelülettel; 
gyors és egyszerû, egyetlen érintéssel 
beállítható vágási magasság szabá-
lyozó; valamint elôre irányuló fûkivetô 
a tiszta mûködéshez
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fEjSZÉK & 
KIEGÉSZÍtÔK
Új GENERÁcIÓS fEjSZÉK

A fej és a nyél egyensúlya tökéletes.
Biztonságos és hatékony hasogatás és 
gallyazás.

Ultrakönnyû FiberCompTM 
nyél a tartósság érdekében

A különleges és biztonságos fej - 
és nyélillesztés garantálja, hogy a 
fej nem fog leválni, kilazulni

SoftGrip™ nyél a  
biztos fogásért
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FEJSZÉK ÉS KIEGÉSZÍTÔK
A Fiskars új generációs fejszék 20 év tapasztalata, javított folyamatok és a részletekre történô odafigyelés 
alapján készültek. Javítottunk a fej geometriáján és biztosítottuk a tökéletes egyensúlyt a fej és a nyél között a 
lehetô legbiztonságosabb és legkényelmesebb használat érdekében. Minden fejszét könnyen be lehet azono-
sítani, hiszen mostantól a termékek száma a nyélre van nyomva. Az ultrakönnyû és tartós FiberCompTM nyél 
minimalizálja az anyagfáradást és gyakorlatilag törhetetlenné teszi a fejszét. Az optimalizált “rázkódáselnyelô” 
felületstruktúra kényelmes, biztos fogást ad. A nyél visszahajló vége megakadályozza, hogy a fejsze kicsúsz-
szon: a kéz csúszhat a nyélen, ahol kell, de biztosan megáll a végén. Az új fejgeometria és a kerekített szélek 
révén hasításkor könnyebben távolítható el a fejsze a rönkbôl. Míg a gallyazó fejszék élszöveg 30º maradt, 
addig a hasítófejszék élszöge 35º lett a konvex vágószögnél. A konvex forma megerôsíti a széleket és így ke-
vésbé hajlamos a szerszáma a fáradásos törésre.

KEMPINGFEJSZÉK
MINDENFÉLE FAMEGMUNKÁLÁSI, ÁCS, METSZÉSI, VÁGÁSI ÉS DARABOLÁSI FELADATRA

mindenféle famegmunkálási, ács, metszési, vágási és darabolási feladatra

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

X5 - Kis kempingfejsze 121121 480 g 228 mm 4

Új

<  minden túrázónak, hegymászónak és 
szabadtéri aktivitások kedvelôinek

<  kicsi, könnyû fejsze, ami könnyen 
hordható hátiszákban vagy az övön

<  fej súlya: 390g
<  vászontokkal
 

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

X7 - Kempingfejsze 121420 640 g 355 mm 4

Új

<  univerzális vágási feladatokhoz
<  kempingezôk, hegymászók szabad-

téri aktivitások kedvelôinek praktikus, 
vagy az autóban, csónakban, nyaraló-
ban

<   fej súlya: 470g 
<  könnyû szállítás és tárolás, mûanyag 

tokkal
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X10 - Ácsfejsze 121440 760 g 440 mm 4

Új

 

 <  kifejezetten ácsoknak, építkezési 
munkálatokhoz, családi házban  
élôknek tervezve

<  fej súlya: 980g

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

X15 - Általános fejsze 121460 1520 g 599 mm 4

Új

<  speciálisan erdészeti munkákhoz 
tervezve

<  széles és karcsú fej segít az élôfa 
ágainak és a lombkorona vágásánál

<  könnyû szállítás és tárolás, mûanyag 
tokkal 

HASÍTÓFEJSZÉK
RÖNKÖK HASÍTÁSÁHOZ, TÛZIFA KÉSZÍTÉSÉHEZ. KüLÖNBÖZÔ MÉRETBEN A KüLÖNBÖZÔ MÉRETÛ 
RÖNKÖKHÖZ.

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

X11 - Kis hasítófejsze 122440 1075 g 443 mm 4

Új

 

<  kicsi rönkök hasításához és tûzifa, 
gyújtós hasogatásához

<  egy kézzel is könnyen megtartható
<  fej súlya: 840g
<  könnyû szállítás és tárolás, mûanyag 

tokkal

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

X17 - Közepes hasítófejsze
122460 1570 g 599 mm 4

Új

<  közepes méretû rönkök hasításához
<  a fej súlya: 1086g
<  könnyû szállítás és tárolás, mûanyag 

tokkal
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Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

X25 - Rönkhasító fejsze 122480 2430 g 722 mm 2

Új

<  nagy rönkök hasításához
<  a fej súlya: 1830g
<  könnyû szállítás és tárolás, mûanyag 

tokkal

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

X27 - Rönkhasító fejsze 122500 2600 g 915 mm 2

Új

<  hosszabb nyél a még nagyobb erejû 
hasításhoz

<  a fej súlya 1830g
<  könnyû szállítás és tárolás, mûanyag 

tokkal  

KIEGÉSZÍTÔK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Hasítóék 120010 700 g 153 mm 4

<  könnyû, kovácsolt hasítóék a nehezen 
darabolható rönkökhöz

<  a Rönkhasító fejszével együttes hasz-
nálatra tervezték

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Csavart hasítóék 120020 2200 g 220 mm 4

<  csavart formája miatt még könnyeb-
ben hasítja a fát. Nem szükséges 
több éket használni

<  lekerekített fej, az anyag letörésének 
elkerüléséért

<  kovácsolt acél: C40, keménység: 36-
42 HRC
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Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Safe-T csavart hasítóék 120021 2400 g 240 mm 4

<  ellenálló polyamid felület és fém gyûrû
<  csökken a hasításkor felszálló fa-

darabok száma: nem szükséges az 
ütési felület kezelése

<  csökkenti az RSI (ismétlôdô megter-
helés okozta sérülések) veszélyét, 
mivel elnyeli a rezgéseket

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Pótfej „Safe-T” ékhez 122151 300 g 650 mm 1

<  cserélhetô fej a 120021-es csavart 
hasítóékhez

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

X3 Gallyazó kés 126003 450 g 505 mm 4

Új

<  gallyazásra és sûrû ágak ritkítására
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KIEGÉSZÍTÔK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Görgôs fejszeélezô 120000 63 g 160 mm 4

<  rendszeres használatával szakszerûen 
tarthatja karban fejszéit; kések élezé-
séhez is használható

TIP: Fiskars fejsze és késélezô
A szabadalmaztatott fiskars élezôvel könnyedén élezhetôk a fejszék, kések és gallyazók. Helyezze az élezôt egyenes, sima 
felületre, majd tegye a pengét a nyílásba és mozgassa a szerszámot oda-vissza enyhe nyomás alatt. Megjegyzés: az élezô 
rendszeres használatával a fejszék élesen és biztonságosan tarthatók.
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fÛRÉSZEK 
& KERtI KÉSEK
ExtRA ÉLESSÉG
oPtIMÁLIS fÛRÉSZELÉSI HAtÉKoNYSÁG

Övre akasztható,
könnyû tárolni és szállítani

Ujjvédelem az extra biztonságért

Az edzett acél penge
hosszú élettartamú

Könnyû, FiberComp™ nyél



[ Fûrészek és kerti kések ] 41

FÛRÉSZEK ÉS KERTI KÉSEK
Fiskars fûrészek többféle kivitelben és méretben léteznek. Elsôsorban 5 cm-nél nagyobb átmérôjû ágak levá-
gásához használják ôket. Az edzett acél penge a hosszú élettartam biztosítéka. A keretes, pengeéles fogazatú 
fûrész a húzó és a toló mozdulat közben is vág, így optimális hatékonysággal fûrészelhet.

FÛRÉSZEK

Megnevezés: SW84 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Kerti fûrész 123840 410 g 490 mm 120 mm 4

<  nagy vágási teljesítmény (120mm-ig)
<  hatékony fogazatkialakítás biztosítja a 

gyors és megfelelô vágást
<  puha fogás, ergonomikus kialakítás
<  a húzó mozdulatnál vág
<  penge hossza 33mm
<  mûanyag tokkal

120

Megnevezés : SW65 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Hosszú fûrész, behúzható pengével 123850 201 g 556 mm 120 mm 4

<  max. 120 mm vastag ág elvágására 
alkalmas

<  255 mm hosszú penge, mint sok más 
rögzített pengéjû fûrész esetében

120

Megnevezés : SW63 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Fûrész, behúzható pengével 123830 95 g 355 mm 70 mm 4

<  nagyobb fogai miatt a lágyabb zöld 
ágakhoz javasolt

<  penge hossza 160 mm

70

HASZNOS TANÁCS: A könnyû és biztonságos szállítás érdekében húzza be a pengét és                             
                                   rögzítse.
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Megnevezés: SW62 Cikkszám Súly Hossz ø DB/Doboz EAN Kód

Barkácsfûrész, behúzható pengével 123820 99 g 355 mm 70 mm 4

<  finom fogazású penge száraz, ke-
mény ágakhoz, deszkákhoz

<  penge hossza 160 mm

70

KERETES FÛRÉSZEK

Megnevezés: SW30 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Keretes fûrész, 53cm (21”) 124800 575 g 620 mm 4

<  hajlított formája nehéz pozícióban is 
lehetôvé teszi a vágást

<  az egyedülálló fogazásnak 
köszönhetôen a húzó és a toló mozgás 
közben is vág

<  mûanyag élvédô, a biztonságos szállí-
táshoz és tároláshoz

Megnevezés: SW31 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Keretes fûrész, 61cm (24”) 124810 635 g 695 mm 4

<  kiválóan alkalmas rönkök és vastag 
ágak elfûrészelésére

<  az egyedülálló fogazásnak 
köszönhetôen a húzó és a toló mozgás 
közben is vág

<  mûanyag élvédô, a biztonságos szállí-
táshoz és tároláshoz

FÛRÉSZ PÓTALKATRÉSZEK

124807
Penge 124800-hoz

124817
Penge 124810-hez



[ Fûrészek és kerti kések ] 43

KÉSEK

Megnevezés: K40 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Kerti kés 125860 70 g 218 mm 4

<  általános használatú kés, övre akaszt-
ható mûanyag tokkal

<  a kés mûanyag markolata üreges, 
ezért felúszik a víz színére

<  a penge rozsdamentes acél, hossza 
100 mm

 

Megnevezés: K62 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Kacorkés 125880 50 g 170 mm 4

<  általános metszési munkáknál hasz-
nálható

<  jó minôségû rozsdamentes acél pen-
ge

<  szegecselt nyél újrahasznosított 
mûanyagból

 

Megnevezés: K61 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Kacorkés, kicsi 125890 50 g 170 mm 4

<  általános metszési munkáknál hasz-
nálható

<  jó minôségû rozsdamentes acél 
penge

<  szegecselt nyél újrahasznosított 
mûanyagból

 

Megnevezés: K60 Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Oltókés 125900 50 g 170 mm 4

<  oltáshoz és szemzéshez
<  jó minôségû rozsdamentes acél penge
<  szegecselt nyél újrahasznosított 

mûanyagból
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GEREbLYE
&LoMbSEPRÛK
KÖNNYÛ, ALUMÍNIUM NYÉL
tÖbb, KüLÖNbÖZÔ fEj

A szárnyakat könnyû le- 
és felcsatolni

Könnyû, tartós alapanyag

A „szárnyaknak” köszönhetôen 
nem akadnak meg a fogak a 
földben
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GEREBLYE - LOMBSEPRÛK 
A Fiskars találékony, cserélhetô gereblye összeállításában egy könnyû alumínium nyélhez többféle fej - szárnyas 
gereblye, közepes és széles lombseprû - csatlakoztatható. A nyél és a fej csatlakoztatása egyszerû és biztonsá-
gos. A széles lombseprû fogait aprólékos tanulmányozással úgy tervezték, hogy se ágak, se levelek ne ragad-
janak közéjük. A cserélhetô gereblye összeállítás könnyen szállítható, tisztítható és tárolható, a fejek üvegszál 
erôsítésû mûanyagból készülnek.

GEREBLYE - LOMBSEPRÛK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Szárnyas gereblye 135050 270 g 175 mm 410 mm 10

<  12 fog, szárnyak, hogy könnyen mozog-
jon a fûben

<  a talaj rendezésére vagy magas fû ge-
reblyézésére

<  a szárnyakat könnyû le- és felcsatolni
<  pót szárnyak (rendelési száma: 135057)

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Lombseprû, széles 135010 230 g 228 mm 511 mm 15

<  egyszerre nagy felület gereblyézését 
teszi lehetôvé

<  a fogak formájának köszönhetôen nem 
akad el a lombban és a bokrokban

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Lombseprû 135020 196 g 212 mm 415 mm 10

<  25 hosszú, rugalmas és sûrû fog a 
hatékony munkát szolgálja

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Alumínium nyél 135000 350 g 1600 mm 10

<  felfüggesztve tárolható 

GEREBLYE PÓTALAKTRÉSZ

135057
Pótszárnyak a 
135050-hez
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üLtEtÔK 
KÖNNYÛ 
ERGoNoMIKUS DESIGN

Extra tartós FiberCompTM anyag

Lekerekített szélek, hogy elkerülje 
a gyökerek és a föld fölösleges 
károsítását

Könnyû, ergonomikus kivitel
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ÜLTETÔK  
A Prémium ültetôknek könnyû, FiberCompTM kerete és nyele, valamint rozsdamentes acél feje van. 
Ez kiváló funkcionalitást kölcsönöz az eszközöknek, melyet a SoftGripTM anyagú markolat koro-
náz meg. A FiberCompTM ültetôk súlya csekély, az ültetôk belsején egy mutatós grafika található. A 
mûanyag ültetôk extrém hôtûréssel rendelkeznek (-40 és +150 fok) és 100%-ban újrahasznosíthatók. 

PREMIUM üLTETÔK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

ültetô kanál 137200 143 g 278 mm 4

Új

<  ültetéshez és átültetéshez használható, 
még kemény talajban is

<  robusztus, rozsdamentes acél fej
<  a nyél végén luk található, hogy fel-

akasztva, könnyen tárolható legyen 

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

ültetô kanál, keskeny 137210 109 g 280 mm 4

Új

<  ültetéshez, palántázáshoz és gyomlálás-
hoz, még kemény talajban is.

<  praktikus a keskeny ágyásoknál, vagy 
ha balkonládát használ

<  robusztus, rozsdamentes acél fej
<  a nyél végén luk található, hogy fel-

akasztva, könnyen tárolható legyen

 

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Talajlazító 137220 154 g 256 mm 4

Új

<  a talaj levegôztetésére és lazítására
<  praktikus a kis területek tisztításánál és 

egyelésénél
<  robusztus, rozsdamentes acél fej
<  a nyél végén luk található, hogy fel-

akasztva, könnyen tárolható legyen
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Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

ültetô villa 137230 124 g 242 mm 4

Új

<  a gyökereket védô ültetéshez és gyom-
láláshoz

<  robusztus, rozsdamentes acél fej
<  a nyél végén luk található, hogy fel-

akasztva, könnyen tárolható legyen

üLTETÔK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

ültetô kanál 137000 96 g 291 mm 4

<  tartós, nem hajlik el
<  élesíthetô
<  felakasztható
<  a kanál 82mm széles
 

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

ültetô kanál 137010 82 g 291 mm 4

<  tartós, nem hajlik el
<  élesíthetô
<  felakasztható
<  a kanál 56mm széles

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

ültetô kapa 137040 168 g 322 mm 4

<  tartós, nem hajlik el
<  élesíthetô
<  felakasztható
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Egyedülálló, cserélhetô szerszámfej rendszer

fiskars QuikfittM

KAPcSoLÓDÁS EGYSZERÛEN



Fiskars QuikFitTM

Az innovációról és funkcionalitásáról híres Fiskars elkötelezett az olyan kerti terméke gyártására, melyek új 
szabványokat teremtenek az ágazatban. Erôs, könnyû, nagy teljesítményû eszközök produktívabbá teszik a kerti 
munkát, mely révén több idô jut a  kreativitásra és a szabadidô élvezetére. A Fiskars QuikFitTM a lehetôségek 
teljes sorozatát kínálja egyetlen nyélhez, mivel a különálló fejek elláthatják az egyes speciális feladatokat.

TIPP: Fiskars QuikFitTM rendszer - a RedDot 2010 Product Design díj nyertese. A QuikFitTM mecha-
nizmus segítségével megerôltetés nélkül cserélhetô a gereblye, kultivátor, kapa, gyomláló, fûrész,..stb. 
fej. A fejet rögzíti a nyélhez és máris használatra kész a szerszám.

FEJEK - KULTIVÁTOROK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Kultivátor 136511 417 g 305 mm 125 mm 6

<  a talaj egyelésére, fellazítására, 
levegôztetésére és feltörésére. Alkal-
mas vetôágy elôkészítésére és karban-
tartására.

<  a fej edzett acél

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Pengés talajlazító 136512 507 g 305 mm 125 mm 6

<  kettôs szerszám a talaj egyelésére, fel-
lazítására, levegôztetésére és feltöré-
sére. Alkalmas vetôágy elôkészítésére 
és karbantartására.

<  a penge edzett acél

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Gyomláló 139970 358 g 250 mm 155 mm 6

<  gyomláláshoz: meglazítja a talajt 
egyszerûen a  húzó-toló mozgatással

<  szénacél fej

Új

Új

Új
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Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Csillagkapa 136524 512 g 305 mm 205 mm 2

<  kisebb gyepterület levegôztetésére 
használatos, ahol kicsi a hely. Ezáltal 
a tápanyag, mûtrágya, magok, víz és 
levegô bekerülhet a földbe és könnyeb-
ben eléri a fû gyökerét.

<  a fej edzett acél

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Kapa 136503 254 g 250 mm 185 mm 6

<  hatékony eszköz a növénysorok közötti 
gyomok eltávolításához, vagy a talaj 
feltöréséhez

<  a fej rozsdamentes acél

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Gyomláló kapa 136513 241 g 315 mm 130 mm 6

<  a tövek közelében és szûk helyen történô 
munkavégzéshez

<  A penge 3 oldalon élezett, így különbözô 
szögekben is használható

<  a fej edzett acél

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Holland kapa (130 mm) 136502 241 g 295 mm 125 mm 6

<  éles gyomláló penge a gaz eltávolításá-
hoz, talaj feltöréséhez, magágy kiala-
kításához, vagy a teraszkôrôl a moha 
eltávolításához

<  edzett, festett, bóracél fej

Új

Új

Új

Új
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Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Talajlazító 136517 320 g 280 mm 85 mm 6

<  a kertben, virágágyásokban történô 
egyeléshez és levegôztetéshez

<  szénacél fej

FEjEK - GErEBlyéK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Gereblye (14 fogú) 135511 428 g 205 mm 360 mm 6

<  gereblyézéshez, egyeléshez, vagy 
nagyobb ágyások simításához

<  14 edzett szénacél fog

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Gereblye (16 fogú) 135512 493 g 205 mm 400 mm 6

 
<  gereblyézéshez, egyeléshez, vagy 

nagyobb ágyások simításához
<  16 edzett szénacél fog

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

lombseprû, kicsi 135551 170 g 310 mm 220 mm 6

<  kényelmes, kicsi lombseprû a szûk 
területek, szélek tisztításához

<  a fogak a húzó mozdulatnál mûködnek, 
így kevesebb erô kell kifejteni

<  11 puha és flexibilis fog, minôségi PBT 
mûanyagból, ami ellenáll a hajlításnak

     

Új

Új
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Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Fém lombseprû 135201 445 g 470 mm 430 mm 6

<  a levágott fû és moha, levelek gyeprôl 
történô eltávolítására

<  20 flexibilis, acél karom

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

lombseprû, nagy 135013 290 g 320 mm 520 mm 6

<  széles eszköz a levelek és a fû 
összegyûjtéséhez

<  a fogak a húzó mozdulatnál mûködnek, 
így kevesebb erôt kell kifejteni

<  25 puha és flexibilis fog minôségi PBT 
mûanyagból, ami ellenáll a hajlításnak

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Fû-levegôztetô gereblye 135513 961 g 270 mm 365 mm 2

<  moha és nádfélék eltávolítására
<  edzett szénacél fej

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Gyûjtôgereblye 135514 1017 g 175 mm 570 mm 2

<  széles eszköz a levelek összegyûjtéséhez 
és a szükségtelen dolgok levágásához a 
gyepen

<  edzett szénacél fej
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Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

rózsagereblye 135501 233 g 225 mm 245 mm 6

<  az egyedi fejforma révén növények, 
szárak között is dolgozhat, anélkül, 
hogy sérülést okozna. Ideális a szûk 
ágyásoknál.

<  10 edzett bóracél fog

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Univerzális gereblye 135051 260 g 152 mm 410 mm 6

<  hosszú fû gereblyézéséhez és tisztítá-
sához és talaj eldolgozásához. Mag-
ágyak készítéséhez, talajegyeléshez, 
visszarendezéshez is alkalmas lehet.

<  ideális eszköz a gyep alapozásához és 
ültetéskor a felület elôkészítéséhez.

<  12 FiberCompTM, speciális 
ergonomikus formájú fog

FEjEK - EGyElôK éS KéSEK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Fûszegélykés 136521 136 g 250 mm 70 mm 6

<  ideális eszköz a fû, moha és gaz 
eltávolítására a kôlapok, burkolólapok, 
faltövek, lépcsôk mellôl

<  edzett szénacél fej

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Forgó fûszegélyezô 136523 488 g 350 mm 160 mm 2

<  a gyepszegélyezô éles pengéi levágják 
a kinyúló füvet

<  élezett penge, kettôs kerék segíti a 
felület vagy a szélek formázását
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Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Fûszegélyezô 136526 398 g 260 mm 195 mm 6

  
<  a gyep és más kemény felületek közötti 

rész tisztítására  - álljon a pengére és 
nyomja mályen a gyepbe. A szélek egye-
lésére is alkalmas.

<  edzett, bóracél fej lapos tetôvel 

FEjEK - SEprûK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Kültéri seprû 135531 640 g 350 mm 470 mm 2

<  nagy kinti területek, teraszok sepréséhez
<  széles, súroló kefe robusztus sörtékkel. A 

fej alapja PP mûanyag.

FEjEK – ÜlTETôK
  Figyelem: csak a 136012 számú nyélhez használhatók

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Gyomláló 137522 225 g 328 mm 35 mm 6

 

<  a gazok - pitypang, lapulevél - eltávolí-
tásra Praktikus a keskeny ágyáselrende-
zésnél.

<  bóracél fej

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Ültetô villa 137552 215 g 273 mm 77 mm 6

<  átültetéshez, gyomláláshoz és talajlazí-
táshoz

<  bóracél fejl 

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Kis villa 137542 260 g 295 mm 78 mm 6

<  átültetéshez, gyomláláshoz és talajla-
zításhoz

<  bóracél fej

Új

Új

Új
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Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Ültetô kanál 137512 260 g 318 mm 73 mm 6

<  ültetéshez és átültetéshez
<  bóracél fej

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Kultivátor, 3 ágú 136515 235 g 305 mm 90 mm 6

<  a talaj gyökérzetkímélô lazítására és 
levegôztetéséhez, az optimális táp-
anyagelosztás biztosításához

<  szénacél fej

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Talajlazító, 3 ágú 136516 240 g 273 mm 56 mm 6

<  a talaj gyökérzetkímélô lazítására és 
levegôztetéséhez, az optimális táp-
anyagelosztás biztosításához

<  szénacél fej

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Dupla kapa 137562 220 g 187 mm 53 mm 6

<  sokféle használatra alkalmas eszköz a 
teraszon. Fû, moha, gazok eltávolításá-
ra a csempe és a kövek közül.

<  kétféle használati mód az ágyások 
rendezésénél

<  bóracél fej és szénacél szár

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Villás kapa 137572 205 g 187 mm 53 mm 6

<  sokoldalú használhatóság, két funkció
<  a talaj feltörésére és növényágyások 

rendezésére és gyomlálásra
<  bóracél fej és szénacél szár

Új

Új

Új

Új

Új
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FEjEK – FûréSzEK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Hajlított fûrész 136527 330 g 550 mm 6

<  arra tervezték, hogy elérjen, közelebb hoz-
zon dolgokat, a 136032-es teleszkópos 
nyéllel is használható

<  a kampós vég megakadályozza a fûrész 
lecsúszását, míg az alsó késsel alulról tud-
ja pontosan és precízen elvágni az ágat

<  FiberCompTM adapter, edzett acélpenge, 
acél vágók

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Egyenes fûrész 136528 295 g 485 mm 6

<  többféle kerti vágási feladathoz
<  speciálisan a 136012 nyéllel együttes 

használatra tervezett
<  FiberCompTM adapter, edzett acélpenge

FEjEK - HÓ ElTAKArÍTÁS

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Hótoló 143210 470 g 320 mm 360 mm 2

<  ideális eszköz a hó eltakarítására a 
lépcsôrôl vagy teraszról

<  a fej PP mûanyag alumínium élvédôvel

Új

Új

Új
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NyElEK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Teleszkópos nyél 136032 1670 g 2300 mm 4

<  nagy magasságokban -akár 6 méter-
történô kerti munkavégzésre tervezték

<  speciális, automatikus zár, hogy azon-
nal használható legyen

<  kettôs zárszerkezet a teljes biztonsá-
gért

<  könnyû alumínium
<  állítható 4000mm-ig
<  akasztó a könnyû tároláshoz

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Nyél, terrakotta 136002 475 g 1560 mm 6

<  edzett alumínium nyél puha markolattal
<  a nyél könnycsepp formájú és speci-

ális tulajdonsága, hogy a zárszerkezet 
azonnal zár, így rögtön kész a haszná-
latra

<  festett, edzett alumínium nyél  
<  akasztó a könnyû tároláshoz

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Nyél, grafit 136001 475 g 1560 mm 6

<  edzett alumínium nyél puha markolattal
<  a nyél könnycsepp formájú és speci-

ális tulajdonsága, hogy a zárszerkezet 
azonnal zár, így rögtön kész a haszná-
latra

<  festett, edzett alumínium nyél  
<  akasztó a könnyû tároláshoz

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Nyél 136022 290 g 845 mm 6

<  csepp alakú kiképzés és puha markolat 
az optimális kényelemért

<  speciális tulajdonsága, hogy a zárszer-
kezet azonnal zár, így rögtön kész a 
használatra

<  szürkére festett edzett alumínium

Új

Új
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Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Nyél 136012 165 g 305 mm 6

<  biztos és kényelmes fogású, praktikus 
nyél

<  speciális tulajdonsága, hogy a zárszer-
kezet azonnal zár, így rögtön kész a 
használatra

<  kifejezetten az ültetô fejekhez tervezték
<  csepp alakú, alumínium váz, anyaga 

FiberCompTM, markolattal puha

ADApTEr

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Univerzális adapter 130000 71 g 171 mm 6

<  adapter, mellyel a különbözô gyár-
tók cserélhetô fejes eszközei is 
összeilleszthetôk

<  könnyû, FiberCompTM anyag

Új
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26°
A 26o-os emelési szög minimalizálja a 
megerôltetést

A nyél anyaga  tartós acélcsô, ez biztosítja az 
optimális erôt

A maximális kényelemhez a terrakotta fénye-
zést narancsszínû, géles tapintású markolattal 
egészítik ki

Fiskars ErgoPlus™ 
KIMAgASLó KéNYELEM
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ERGOPLUS TM

A Fiskars ErgoPlusTM sorozatot az ergonómia alapelveinek felhasználásával tervezték, hogy a kényelmes kerti 
ásási élményt hirdethessék. Az egyben elegáns és stílusos új sorozat a maximális kényelem érdekében a terra-
kotta fényezést narancsszínû, géles tapintású markolattal egészíti ki és ezzel az ergonómia magasabb szintjére 
emeli a termékeket.
Az ergonomikus nyelet optimalizált emelési szöggel tervezték, hogy minimalizálja a megerôltetést, anyaga pedig 
tartós acélcsô, ami a maximális erôt biztosítja.
A tartós fej bóracélból készül. A nyél és a fej hegesztett illesztésû, ami garantálja az extraerôs kapcsolódást.
A plusz kényelmet a gél tapintású, rázkódáselnyelô markolat adja, mely embertanilag helyes méretû és formájú. 
Mindez a 17° nyélszöggel kombinálva biztosítja a kezek természetes pozícióját.

Fiskars Ergoplus™ SorozAT

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Ásó, egyenes 131401 2000 g 1250 mm 4

Új
<  egyenes felület a fû és növények vá-

gásához és a talaj mozgatásához és 
keveréséhez

<  emelési szög 26°

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Hegyes ásó 131411 1870 g 1250 mm 4

Új <  hegyes ásó a talaj könnyed megnyitá-
sához, a szüret után a zöldségágyás 
földjének keveréséhez és megforgatá-
sához

<  emelési szög 26°

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

lapát 132401 2200 g 1315 mm 2

Új <  nagy lapátfej a talaj, és más darabos 
anyagok mozgatásához

<  emelési szög 40°

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Kerti villa 133401 2160 g 1215 mm 4

Új
<  ásás után a talaj összetöréséhez, a 

termény vagy minden olyan anyag 
mozgatásához, amely egy lapátnak túl 
terjedelmes (pl. egy halom levél)
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TELESZKóPOS 
ÁSóK & VILLA
TöKéLETES MuNKAPOZíCIó

Magassághoz állítható nyélhosszúság

A fej anyaga tartós bóracél
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TELESZKÓPOS ÁSÓK & VILLA 
A Fiskars teleszkópos szerszámait a család minden tagja használhatja. A nyél hossza könnyen beállítható a 
használó testmagasságához, így mindenki a legmegfelelôbb testtartásban dolgozhat. A szerszámok könnyûek, 
ezért a kevésbé erôs testalkatúak is használhatják ôket. Az ásó és a villa fejek tartós bóracélból készülnek. 
A kengyel formájú markolat segíti a munkát. Szürke kivitel a teleszkópos szerszámoknál.

TElESzKÓpoS ÁSÓK éS VIllA

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Teleszkópos ásó, hegyes 131300 1900 g 1050-1250 mm 4

<  az élezett ásóval könnyebb ásni,  
fellazítani a talajt

<  a nyél hajlítása 13°
<  a nyél hossza 105-125 cm között 

állítható

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Teleszkópos ásó, egyenes 131310 1950 g 1054-1253 mm 4

<  az élezett ásóval könnyebb ásni  
és szélezni a gyepet

<  a nyél hajlítása 13°
<  a nyél hossza 105-125 cm között 

állítható

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Teleszkópos kerti villa 133320 1800 g 1058-1256 mm 4

<  4 ágú
<  éles és szilárd, a kemény és köves 

talajt is könnyû vele megmunkálni
<  a nyél hajlítása 13°
<  a nyél hossza 105-125 cm között 

állítható 

Az állítható nyélhossz tökéletesen változtatható a különbözô használók testmagasságá-
nak megfelelôen. így a család minden „zöldlelkû” tagja – legyen alacsony vagy magas 
– a megfelelô pozícióban dolgozhat, ugyanazzal a szerszámmal.
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ERgONOMIKuS ÁSóK 
éS VILLÁK 
A jó MuNKAPOZíCIóéRT

26° fokos emelési szög,
természetes munkapozíció

Élezett

Mûanyag bevonat a kényelmesebb 
munkavégzéshez
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ERGONOMIKUS ÁSÓK ÉS VILLÁK
Az ergonomikus ásóval és villával a munkát természetes tartásban végezheti. A hosszú nyél és az optimális 
emelési szög minimálisra csökkenti a hát és vállizomzat terhelését, a markolat természetes tartást biztosít a 
kéznek. A nyél réteges szerkezetû: az acél belsôt biztos fogású mûanyag bevonat fedi, mely egyben a hideg 
ellen is szigetel. A nyél 17°-ban hajlított, így a kéz természetes tartásban lehet. A fejeket a tartósság érdekében 
hegesztéssel rögzítik a nyélhez. Az ásólap élezett, hogy könnyebben hatoljon a földbe.

ErGoNoMIKUS ÁSÓK éS VIllÁK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Ásólapát 131400 2000 g 1250 mm 195 mm 4

<  élezett
<  ültetésre, talajmegmunkálásra és gyep-

szél egyengetésre való
<  erôs kivitel

   

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Ásó, hegyes 131410 1870 g 1250 mm 195 mm 4

<  hegyes, élezett
<  köves, agyagos, kemény talajhoz
<  erôs kivitel

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Ásóvilla 133420 1900 g 1191 mm 205 mm 4

<  erôs fogaival kemény és köves talajt 
lazíthatunk

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

lapát 132400 2200 g 1315 mm 220 mm 4

<  edzett acél fej
<  homok, sóder és egyéb építési anyag 

mozgatására
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ErgoComfort

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

ErgoComfort hegyes ásó 131412 1750 g 1170 mm 4

<  fûcsomók és gyökerek kiásására és 
eltávolítására

<  élezett szélek a gyökerek könnyed 
átvágásáért

<  taposási felület a még nagyobb 
erôkifejtésért (emelésért)

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

ErgoComfort lapát 132402 2150 g 1270 mm 4

<  homok, föld és egyéb kerti anyagok 
lapátolására

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

ErgoComfort ásó, egyenes 131402 1900 g 1170 mm 4

<  a talaj forgatásához, ásáshoz vagy 
ültetéshez  

<  a nyélen egy speciális mûanyag bevo-
natos réteg található, mely a kényelmet 
szolgálja

<  taposási felület a még nagyobb 
erôkifejtésért

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

ErgoComfort hegyes ásó, hosszú 131911 2200 g 1270 mm 4

<  élezett szél a köves, agyagos talajhoz 
és a kemény földhöz 

<  mûanyag markolat
<  taposófelület

Új

Új



KöNNYû éS EgYéB 
KERTI SZERSZÁMOK
ERgONOMIKuS NYéL
KöNNYû KIVITEL

Mûanyag bevonatú edzett alumínium nyél

Könnyû, közepes méretû lombseprû,
nagy, szabad felületekhez



KÖNNYÛ KERTI SZERSZÁMOK
A Fiskars könnyû kerti szerszámok olyan eszközök, amelyek csökkentik a hátfájást és megkönyítik a kerti mun-
kát. Súlyuk csekély, a nyél mûanyag borítású alumínium, ergonomikus, csepp alakú markolattal. A Fiskars meg-
újította a családot. A szerszámok végére egy polyester akasztó került. Ezzel az akasztóval könnyen rendet tart-
hat a fészerben, vagy a bolti falon.

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Könnyû ásóvilla 133500 1380 g 1130 mm 6

<  könnyû ásóvilla a talaj mozgatásához
<  mûanyag borítású, erôs alumínium nyél
<  bórcél fogak
<  ergonomikus markolat, kényelmes és 

puha mûanyag bevonattal

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Könnyû lombseprû 135570 850 g 1815 mm 5

<  könnyû, széles lombseprû nagy terüle-
ten történô munkavégzéshez

<  mûanyag borítású alumínium nyél
<  puha markolat a biztonságos fogáshoz

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Könnyû gereblye 135510 810 g 1530 mm 5

<  könnyû alumínium nyél, edzett szénacél 
fogak

<  14 fogú
<  talaj rendezésére

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Könnyû kapa 136500 695 g 1540 mm 5

<  hatékony szerszám gyomlálásra és talajla-
zításra

<  mûanyag bevonatú alumínium nyél
<  rozsdamentes acél fej
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Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Könnyû kerti seprû 135530 1173 g 1670 mm 460 mm 5

<  ideális nagy felületek és nehezen 
elérhetô területek tisztítására

<  360°-ban elfordítható, hajlékony fej
<  mûanyag bevonatú alumínium nyél

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Kôburkolat seprû 135590 1520 g 1600 mm 600 mm 4

<  60cm széles fej
<  erôs, mûanyag sörték
<  nagy felületek tisztítására
<  akasztóval a könnyû tárolásért

EGyéB ÁSÓK éS lApÁToK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

lyukásó 181 1900 g 1084 mm 4

<  bóracél ásófej
<  ergonomikus nyél, kengyel formájú mar-

kolattal
< a fej és a nyél hegesztett illesztésû

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Ásólapát 64 1900 g 1084 mm 4

<  válogatott bükk- vagy nyírfa nyéllel készül
<  a fej különleges eljárással készült szénacél
<  a fej rögzítése acél hüvellyel történik



Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Hegyes ásó 64S 1900 g 1084 mm 4

<  válogatott bükk- vagy nyírfa nyéllel készül
<  a fej különleges eljárással készült szénacél
<  a fej rögzítése acél hüvellyel történik

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Komposztvilla 250 1900 g 1084 mm 4

<  4 fogú
<  fa nyél
<  kengyel formájú markolat. 

EGyéB NyElEzETT SzErSzÁMoK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Univerzális lapát 131520 479 g 700 mm 6

<  ideális autós lapát
<  kempingezéshez, kiránduláshoz
<  nem süllyed el a vízben
<  az alumínium lapát keménysége és 

szakítószilárdsága kiváló
<  a hatszögletû nyél kevésbé csúszik
<  a mûanyag markolat (PP) ellenáll a 

hidegnek

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Összecsukható lapát 131320 1016 g 246-590 mm 4

<  célszerû kempingezéshez és 
szabadidôs elfoglaltsághoz

<  ásóként és kapaként is használható
<  vászon tok a biztonságos szállításhoz 

és tároláshoz
<  tartós eszköz edzett bóracélból, edzett 

alumíniumból és
kölönleges mûanyagból
<  könnyen, halkan nyitható-zárható



COLOuRS
ERôS éS KöNNYû
SZíNES

Lekerekített szélek, hogy a 
talajban és a gyökerekben ne 
okozzon maradandó kárt

Tartós FiberComp™ anyag

Könnyûsúlyú, ergonomikus kivitel



COLOURS CSALÁD
Az ergonomikus Fiskars ültetôk palántázásra, talajlazításra, gyomirtásra és ültetésre használhatók a kertben 
vagy akár a házon belül is. Könnyen tisztíthatók, lekerekített formájuknak köszönhetôen kevés kárt okoznak a 
talajban és a gyökerekben.
Az üvegszál erôsítésû mûanyag ültetôk akár 35 kg-ot is elbírnak. Extrém hô tûréssel rendelkeznek (-40 és +150 
fok), valamint 100%-ban újrahasznosítható anyagból készülnek. Az ültetôk belsejére egy mutatós grafika is ke-
rült.

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Virágkanál multi-color display 137007 96 g 291 mm 24

<  3 féle, divatos színben
<   élezhetô

+!4;;?01”GKDDKI!

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Ültetô kanál kicsi multi-color display 137015 82 g 291 mm 24

<  3 féle, divatos színben
<  élezhetô 

+!4;;?01”GKDEID!

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Ültetô kapa multi-color display 137045 168 g 322 mm 12

<  3 féle, divatos színben

+!4;;?01”GKDHIK!

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Servo-SystemTM Fûnyíró olló 113605 263 g 322 mm 12

<  a fej 360°-ban forgatható
<  a zár hüvelykujjal mûködtethetô
<  kényelmes a használata

360°

+!4;;?01”EGJDIG!
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HóLAPÁTOK
KöNNYû éS EgYSZERû HóELTAKARíTÁS

Összecsukható:
könnyû tárolás 
és szállítás

Könnyû hószán 
hó eltakarításához

Fényvisszaverô 
hópehely 
matrica

Fagyálló, 
tapadásmentes felületû



HÓLAPÁTOK
A nehéz, ismétlôdô mozdulatok miatt a hólapátolás igénybe veszi az izmokat. A hát minden mozdulatot meg-
érez, tehát a kényelmes használat nagyban függ a szerszám súlyától. A Fiskars széles választékában megtalál-
ható a hólapát, hószán, hótoló vagy akár a jégvas is.

HÓSzÁN

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Hószán 143050 3950 g 1400 mm 749 mm 6

<  a hosszú nyélnek köszönhetôen a szán 
használata egyszerû

<  a nyél összehajtható, így tárolása és 
szállítása egyszerû

<  új, élesebb profil és tartósabb anyag
<  fényvisszaverô hópehely matrica
<  összecsukva 720mm

HÓTolÓK éS HÓlApÁToK

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Hótoló 143000 1520 g 1520 mm 533 mm 6

<  a lapát megerôsített szélû, 
    különleges mûanyag
<  fekete, alumínium nyél

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Hótoló 143010 1700 g 1759 mm 533 mm 6

<  a lapát fagyálló mûanyag (PP)
<  az élét alumínium védi -alkalmas kb 5 

cm vastagságú hóréteg eltolásához
<  görgeti a havat a hótoló elôtt
<  a hosszú, ergonomikus nyél kényelmes 

testtartást biztosít
<  fekete, alumínium nyél
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Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Hólapát 141000 1400 g 1310 mm 350 mm 6

<  ergonomikus kialakítású, mûanyag 
nyél és speciális mûanyag, alumínium 
erôsítésû él

<  a vizes hó nem tapad a lapátra
<  új lapátfej
<  kompozit nyél

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

jégvas 140000 1400 g 1475 mm 175 mm 6

<  a fej festett, edzett bóracél
<  fa nyél
<  kitûnôen használható jégkaparásra 

vagy fahántolásra

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Hótoló 143060 1600 g 1622 mm 532 mm 3

<  alumínium nyél, ergonomikus mûanyag 
bevonattal

<  alumínium lapátfej
 

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Hólapát 142070 1050 g 1310 mm 350 mm 3

<  alumínium nyél, ergonomikus mûanyag 
bevonattal

<  alumínium élvédôvel erôsített, mûanyag 
lapát



KARBANTARTÁS
Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Karbantartó készlet 110990 135 g 195 mm 104 mm 4

?

1
2
3
4
5
6
7
8
+

i1.

3.

2.

xx9669

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

50ml

<  a gyémánt reszelô tartós és edzett 
acélhoz is használható. Egy kis élezés 
csodát tesz.

<  az olaj csökkenti a súrlódást és óv a 
rozsdásodástól

<  tartalmaz egy útmutatót, egy gyémánt 
reszelôt és olajat.

Útmutató az élezéshez, kenéshez, mo-
sáshoz, tároláshoz stb. piktogramok 
formájában.

A jól karbantartott kerti szerszámokat tovább használhatják. Egy szerszámot akár újjá is varázsolhat pár perc alatt. Fiskars Karbantar-
tó készlet tartalmaz minden szükséges leírást és eszközt a kerti szerszámok karbantartásához:
 

Használati utasítás
(mikor/hogyan élezzük,
olajozzuk, mossuk,
tároljuk….stb)

Gyémántreszelô
(tartós, edzett acélhoz is
használható)

olaj
(csökkenti a súrlódást és védi
a pengéket a korróziótól)

élesítés: A használat során a pengék tompák lesznek és csökken a szerszám hatékonysága. Amikor a vágási felület nem tiszta 
és kéreg tapad a pengére, itt az ideje, hogy megélezze a vágószerszámát. A legkönynyebben egy fenôacéllal köszörülheti meg a 
pengét. éles szerszámmal könnyebb dolgozni, kisebb erôfeszítést jelent a kertésznek és a vágás helyén a növények is gyorsabban 
gyógyulnak be. Kenés: A pengéket, csatlakozásokat és rugókat rendszeresen szükséges néhány csepp olajjal kenni. rugók: Ha 
a szerszám rugós, akkor mindig zárt állapotban tegye el.

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Kerti kesztyû 160000 110 g 260 mm 10

<  hasznos lehet fahasogatásnál, 
fûrészelésnél és egyéb kerti munkáknál

<  hasított bôr és fekete pamut, belül teljes 
pamut béléssel

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Nôi kerti kesztyû 160001 105 g 292 mm 10

<  hasznos lehet fahasogatásnál, 
fûrészelésnél és egyéb kerti munkáknál

<  hasított bôr és fekete pamut, belül teljes 
pamut béléssel

Megnevezés Cikkszám Súly Hossz DB/Doboz EAN Kód

Szerszámtároló rendszer 161000 875 g 935 mm 5

<  Falra szerelhetô (csavarokat, dübelt a 
csomagolás tartalmazza)

<  Minimum 10 féle terméknek van hely 
rajta: 2 db nagy akasztó nyeles szer-
számoknak 5 db kisebb kampó a kézi 
szerszámoknak 6 db tartó  

<  A kampók helyzete tetszés szerint 
változtatható
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ÁlTAlÁNoS VAGy HASÍTÓ MIlyEN FElADATHoz MElyIK

Általános fejsze – Az általános
fejsze széles feje tiszta vágást 
ejt akár a friss, gyantás fán, 
fenyôféléken is.

Hasítófejsze – A hasítófejszék
speciális fejkialakítással rendel-
keznek, mely könnyedén hatol a 
fába, majd a kiszélesedô fej
ékszerûen széthasítja azt.

NyÍrÓ VAGy rÁVÁGÓ

Ha jó szerszámot 
választ könnyebb dolga 
lesz és a növények is 
hamarabb regenerá-
lódnak.

A metszôollók a kisebb
vágási feladatokra
kiválóan alkalmasak.

A hosszúnyelû 
metszôollók
ideálisak a szúrós
és kúszónövényekhez.

Az ágvágók ideálisak
nagyobb ágak vágá-
sára.

Az univerzális ágvágók
ideálisak a magas 
lombkorona
eléréséhez.

A fûrészeket alapvetôen
az Ø 50 mm átmérô
feletti ágak vágására
használjuk.

A fejszék vastag ágak
gallyazására vagy
farönkök hasogatására
valók.

111270

111440

111340

115360 115400

112290

112580

112590

123850

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 20 mm

111540
Ø 26 mm

111640
Ø 22 mm

Ø 32 mm

Ø 38 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 120 mm

Nyíró: Mindkét penge benyo-
módik a fába. A vágási felület 
tiszta, kevésbé nyomja össze a 
fa felületét. (ollószerû vágási fo-
lyamat) A szerszámmal így közel 
lehet vágni az ágtôhöz. Friss, 
zöld ágak vágására a legalkal-
masabb.

rávágó: A pengét, ami élesebb
és vékonyabb, mint a mellévágó
penge, nagy erôvel átnyomjuk 
az ágon. (lefelé ható erô). Ke-
mény, száraz vagy elhalt ágak 
vágására a legalkalmasabb.

122480
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DÍJAK

 
Design Zentrum 
Nordrhein-Westfalen
Germany

Reddot 2000 •  Best of the best  Teleszkópos ágvágó                             23. old.
Reddot 2001 •  Best of the best  Fogaskerekes sövénynyíró olló   29. old.
Reddot 2002    Áttételes sövénynyíró olló   29. old.
Reddot 2002    Fû és sövénynyíró olló                            27. old.
Reddot 2002    PowerLever™ Párhuzam metszôolló    9. old.
Reddot 2003    Fûnyíró olló     27. old.
Reddot 2003    Teleszkópos ásó és villa                63. old.
Reddot 2004    gyomkiszedô     31. old.
Reddot 2005    Hosszúnyelû metszôolló                            11. old.
Reddot 2006    Hosszúnyelû fûnyíró olló                27. old.
Reddot 2006    Szárnyas gereblye    45. old.
Reddot 2009    Safe-T csavart hasítóék               38 . old.
Reddot 2009 •  Best of the best  PowerStep™ metszôolló      7. old.
Reddot 2009    PowerStep™ ágvágó    18. old.
Reddot 2010    ErgoPlus     61. old.
Reddot 2010    QuikFit      50. old.
Reddot 2010 •  Best of the best  Fejszék      35. old.

Industrie Forum
Industrial Design
Hannover
Germanya

IF 1994 •  Excellent design Top 10  Fejszék      35. old.
IF 1994 •  good Industrial design  Ültetôk                              48. old.
IF 1994 •  good Industrial design  Ergonomikus ásók és villák   65. old.
IF 1996 •  good Industrial design  Powergear™ Ágvágó    19. old.
IF 1996 •  good Industrial design  összecsukható lapát    70. old.
IF 1996 •  good Industrial design  Virágolló     15. old.
IF 1997 •  good Industrial design  Powergear™ Metszôolló      8. old.
IF 1998     univerzális ágvágó                23. old.
IF 1999 •  good Industrial design  Fûrész behúzható pengével   41. old.
IF 2001     Fogaskerekes sövénynyíró olló   29. old.
IF 2002     Áttételes sövénynyíró olló   29. old.
IF 2002     Fû és sövénynyíró olló                            27. old.
IF 2002     PowerLever™ Párhuzam metszôolló    9. old.
IF 2003 •  Product design  Fûnyíró olló     27. old.
IF 2003 •  gold Medal   Teleszkópos ásó és villa                63. old.

The Chicago
Athenaeum
USA

good design 1997   Powergear™ Ágvágó    19. old.
good design 1997   Powergear™ Metszôolló      8. old.
good design 1998   univerzális ágvágó    23. old.
good design 1999   Fûrész behúzható pengével   41. old.
good design 2002   Fû és sövénynyíró olló                            27. old.
good design 2002   Fogaskerekes sövénynyíró olló   29. old.
good design 2002   PowerLever™ Párhuzam metszôolló    9. old.
good design 2005   Hosszúnyelû metszôolló                11. old.

Honorary Mention
Finland

Fennia Prize 03    Áttételes sövénynyíró olló   29. old.
Fennia Prize 03    Fû és sövénynyíró olló                                        27. old.
Fennia Prize 03    PowerLever™ Párhuzam metszôolló    9. old.
Fennia Prize 05    Hosszúnyelû metszôolló                   11. old.
Fennia Prize 09    PowerStep™ metszôolló      7. old.
Fennia Prize 09    PowerStep™ ágvágó    18. old.
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International
Design Award
Baden-Württemberg
Germany

Focus way of life 2002                 PowerLever™ Párhuzam metszôolló    9. old.
Focus know how 2005 <  gold medal  Hosszúnyelû metszôolló                11. old.
Focus open 2009 <  gold medal  PowerStep™ metszôolló      7. old.
Focus open 2009 <  gold  medal PowerStep™ ágvágó                18. old.

FInland

Pro Finnish design 1994   Fejszék      35. old.
Pro Finnish design 1997   Powergear™ Ágvágó    19. old.
Pro Finnish design 1997   Powergear™ Metszôolló      8. old.

Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Germany

1994 <  High design Quality  Kerti kés     43. old.
1996 <  High design Quality  Powergear™ Ágvágó    19. old.
1999 <  High design Quality  Fûrész behúzható pengével   41. old.

1987 <  Finnish design 6th Exhibition <  Honourable Mention görgôs fejsze- és késélezô         39. old.
1988 <  Blue Ribbon, England <  One of the best products görgôs fejsze- és késélezô                              39. old.
1988 <  Modernité et Innovation, France <  Best products  görgôs fejsze- és késélezô         39. old.
1988 <  ION-prize, The Netherlands <  good Industrial design görgôs fejsze- és késélezô         39. old. 
1988 <  Formland, denmark <  One of the best products  görgôs fejsze- és késélezô         39. old.
1991 <  Retailer’s Choice Award, England   Ergonomikus ásók és villák                              65. old.
1996 <  Trophée de la Nouveauté, Paris    Powergear™ Metszôolló            8. old.
1996 <  Int. Consumer goods Fair, Brno <  gold Medal  Powergear™ Ágvágó          19. old.
1997 <  Int. Consumer goods Fair, Brno <  gold Medal  Powergear™ Metszôolló            8. old.
1998 <  Innovative Új Product Award, Canada   Powergear™ Metszôolló            8. old.
1999 <  Trophée de la Nouveauté, Paris    Teleszkópos ágvágó                              23. old.
2000 <  Popular Mechanics, Chicago <  Editors Choice  Teleszkópos ágvágó                                  23. old.



PIKTOGRAMOK

EaseCut™

EaseCut™
megmutatja, hogy hányszorosára növeli a vágóerôt

FElHASzNÁlÁSI TErÜlET

Nyíró kivitel
Legjobb a friss, élô növé-
nyek tiszta vágására.

rávágó kivitel
Legjobb a száraz, kemény 
növények vágására, még 
durva helyeken is.

Snip penge
Legjobb a vékony acéllap, 
mûanyag, tubus, kötél és 
tömlô vágásához. (nem 
ajánlott faág vágására)

Horgos fej
Optimális fejgeometria a 
friss fa nagy erejû metszé-
séhez.

Hegyes fej
Optimális fejgeometria a 
friss fa precíz, pontos met-
széséhez.

Hasítófejsze
A hasítófejszéknek egy 
egyedi ékszerû fejformája 
van, amely könnyen hatol 
a fába, így könnyebb és 
gyorsabb a hasítás.

Gallyazó fejsze
A gallyazó fejszének vé-
kony, hosszú éle van, ami 
biztosítja a tiszta, könnyed 
vágást a friss, gyantás fán.

Gallyazókés
A gallyazókésnek külön-
leges pengeformája van, 
optimális vastagsággal az 
aljnövényzet és kisebb fák 
ritkításához.

Finom fogazású
Biztosítja a száraz faléce-
ken és falapokon a tiszta 
vágást.

Hatékony fogazás
A friss fa nagy hatékonysá-
gú fûrészelésére a legjobb.

TErMéK ANyAGA

FiberComp™
Azt mutatja, hogy az 
anyagnak erôs/tartós és 
könnyû tulajdonsága van 
az üvegszálas erôsítésû 
kivitelnek köszönhetôen.

pBT
Az összetevô könnyû, 
flexibilis és kopásálló 
tulajdonságokkal bír a 
polymer konstrukciónak 
köszöhetôen.

Egyedi bôr
Az anyag erôs, egyedi 
bôrbôl készült.

CrMov
A penge igen tartós és so-
káig éles marad a speciális 
CrMov acél összetételnek 
köszönhetôen.

Aluminium
Az anyag könnyû és erôs, 
az edzett alumínium össze-
tételnek köszönhetôen. 

 

rozsdamentes acél
Az anyag mechanikailag 
erôs és korrózióálló, a rozs-
damentes acél kialakításnak 
köszönhetôen.

Bór acél
Az anyag éles és ellenáll a 
rozsdának, korróziónak a 
rozsdamentes acél összeté-
telnek köszönhetôen.

Acél fogaskerekes me-
chanizmus 
A mechanikailag erôs és 
hatékony acél mechaniz-
mus növeli a vágóerôt. 

pTFE bevonat
Korrózióálló tapadásmen-
tes pengebevonat, amely 
csökkenti a súrlódást és 
megkönnyíti a vágást.
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TErMéK jEllEMzôI 

Vágási átmérô
Megmutatja a maximális 
vágási átmérôt.

pótalkatrész
Azt mutatja, hogy ehhez a 
termékhez létezik valami-
lyen pótalkatrész.

Kiegészítôk
Azt mutatja, hogy ezen 
termék tulajdonságai 
kiterjeszthetôk kiegészítô 
részekkel.

Anti-sokk
Az anti-sokk rendszer emeli 
a kényelmet, mert elnyeli a 
rezgéseket, amik a nyélen 
keresztül jönnek.

SoftgripTM

A terméknek kényelmes 
Softgrip markolata van, ami 
emeli az ergonómia szintjét.

Ujjvédô nyél
Az ujjvédô kivitel megaka-
dályozza a kicsúszást és 
óvja az ujjakat.

power tip
A vágóerô egyenletesen 
oszlik el egészen a penge 
hegyéig.

Micro tip
A terméknek hegyes és vé-
kony pengéje van a precíz 
és pontos vágáshoz.  

Fûrészfog
A fûrész fogainak kialakí-
tása lehetôvé teszi, hogy a 
húzó és a toló mozdulatkor 
is vágjon.

Teleszkópos
Arra utal, hogy a termék 
hossza változtatható, hogy 
javítsa a munkapozíciót és 
jobban elérje a dolgokat.

Nôi
Optimális design nôk szá-
mára

Férfi
optimális design férfiak 
számára

Kétkezes
Azt jelenti, hogy a termé-
ket jobb- és balkezesek is 
használhatják.

jobbkezes termék
Azt jelenti, hogy a termék 
jobbkezes használatra lett 
kialakítva.

Kéz mérete
Megmutatja, hogy a termék 
milyen méretû tenyérhez 
ideális. Pl: s – kisméretû 
kézbe.

Vízálló
A termék mindenfajta csa-
padéknak ellenáll.

zöldségek
A termék zöldségek vágá-
sára és szedésére való.

 
Virágok
A termék virágok vágására, 
metszésére használható.

Fû
Fû nyírásához, fôleg fûnyíró 
ollókon látható.

Sövények és bokrok
A termék a sövények és 
bokrok nyírására való.

Cserepes növények:
Pontos vágáshoz, fôleg 
ollókon látható.

Bonsai növények
Bonsai növények 
vágására.

Fûszernövények
A fûszernövény kicsi, precíz 
vágásához.

Hal
A termék hal darabolására 
való.

Bemetszés
A termékkel kis gallyakat, 
gyenge hajtásokat lehet 
levágni.

Kéreghez
Oltásnál a növények kérgé-
nek felhasítására való.

oltás
Oltáshoz és szemzési 
munkához használható.

Fafaragás
A termék a gyenge nö-
vényekhez szükséges fa 
karók faragására alkalmas.

építkezésen
Kôzetgyapot és rostos 
anyagok vágásra való 
termék.

Faragás
 Fa faragásához.

P
IK

TO
g

R
A

M
O

K



JEGYZETEK
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................



“Fiskars minôség – 1649-óta”

A szigorú finn tervezési szabványoknak megfelelôen a fiskars a legjobb eredmény elérése 
érdekében hagyományosan kizárólag exkluzív minôségû, tartós anyagokat használ. A for-
galomba kerülés elôtt minden terméket kiterjedt mûködési teszteknek vetnek alá. A gyakran 
használt termékek legjobb teljesítményét, állapotuknak megôrzését élezôk és karbantartó 
készletek biztosítják. A fiskars nyugodt szívvel garantálja minden termékének minôségét.

Elkötelezettség a minôség iránt egy életen át.
A minôség mindig is a fiskars egyik alapelve volt, amelyhez a vállalat hû marad a kirendelt-
ségein és termékek életciklusán keresztül is. Egy jó minôségû termék biztosítása alapvetô 
ahhoz, hogy a partnerek és a vásárlók a legjobb szolgáltatást kapják. 

Fiskars MInÔSéG



Made in Finland
 
A történet a kis fiskars nevû faluban kezdôdött 1649-ben, finnországban. 
A fiskars® azóta egy multinacionális vállalattá fejlôdött, melynek két fô 
jellemzôje van, a hagyományosan jó minôség és az innováció. A fejlesztésben 
a kerti szerszámok jártak az élen, mert ott kellett leginkább megváltoztatni azt 
a tévhitet, hogy a kerti munka fárasztó. Az ergonomikus kialakítású, magas 
vágási teljesítményû szerszámok elvégzik a munka nagy részét Ön helyett.

Fiskars Brands Finland Oy Fióktelepe

1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.

telefon: (06) 1 453-0945, fax: (06) 1 453-2375 e-mail: fiskars@fiskars.hu

web: www.fiskars.hu




