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„Fiskars Quality since 1649”

Produkty Fiskars tworzone s  w oparciu o bardzo 
cis e i rygorystycznie przestrzegane normy  skie, 

gwarantuj ce najwy sz  jako .
Przed wprowadzeniem produktu na rynek jest on 
poddawany ró norodnym testom dla potwierdzenia 
jego skuteczno ci w ka dych warunkach. 

Fiskars Quality oznacza najwy sz  jako  
i niezawodno . 

Bezterminowa gwarancja jako ci
Wszystkie prawid owo konserwowane 
i przechowywane produkty Fiskars zapewniaj  
najwy sz  skuteczno .
Firma ponosi pe n  odpowiedzialno  za jako  
wyrobów. 

Gwarancj  obj te s  wady materia owe 
i technologiczne.

JAKO  FISKARS
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Dzi  Fiskars jest jedn  z najstarszych  rm europejskich, 
która sta a si  mi dzynarodow  korporacj , obecn  
w 40 krajach na 4 kontynentach. Jej korzenie pozostaj  
w ma ej wiosce Fiskars, gdzie w dalszym ci gu produkuje 
si  narz dzia zgodnie z surowymi,  skimi normami 
jako ci. Ergonomiczne, lekkie i wytrzyma e narz dzia 
Fiskars zosta y zaprojektowane w taki sposób, aby 
zapewni  komfort i zredukowa  do minimum wysi ek 
potrzebny do pracy w ogrodzie.

Filozo  a, której  rma pozostaje wierna od lat, sprawia, 
i  narz dzia Fiskars s  jedn  z najlepiej rozpoznawanych 
i sprzedaj cych si  marek na ca ym wiecie.

W 1649 roku Peter Thorwöste otrzymuje 
przywilej postawienia wielkiego pieca 
i ku ni do produkcji eliwa i wyrobów 
kutych w ma ej  skiej wiosce Fiskars. 
Wkrótce jego  rma staje si  s ynna 
z produktów ze stali wysokiej jako ci. 

W 1967 roku Fiskars rozpocz  produkcj  pierwszych 
no yczek z charakterystycznymi pomara czowymi 
uchwytami. Ergonomiczne r czki i innowacyjny kszta t 
ostrzy gwarantowa  u ytkownikom komfort i precyzj  
ci cia. Obecnie pomara czowe no yczki s  symbolem 
jako ci, wytrzyma o ci oraz innowacyjnego wzornictwa 
i stanowi  niezb dne narz dzie w ka dym domu.

HISTORIA
JAKO  OD 1649 ROKU

HISTORIA
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NOWE PRODUKTY 2012

NOWE PRODUKTY 2012

FISKARS INSPIRATION™
Sekator kowade kowy viola 111254
Sekator no ycowy lily 111265

WIDRY
QuikDrill™ (M) 134720

PI Y OGRODNICZE
Pi a do ga zi (L) Xtract™ 123880

FISKARS INSPIRATION™
opatka lily 137121

Wide ki viola 137126 

OBRÓBKA DREWNA
Ostrza ka do siekier i no y Xsharp™ 120740

QUIKFIT™
Szczotka do zamiatania chodnika 135522

NOWO
STR. 10

NOWO
STR. 57

NOWO
STR. 74-75

NOWO
STR. 115

NOWO
STR. 108

NOWO
STR. 87
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OPAKOWANIA

OPAKOWANIA          

Supreme Dynamic Essential 

Wi kszo  produktów Fiskars zosta o 
przyporz dkowanych do jednej z trzech 
kategorii: Supreme, Dynamic lub Essential. 
Supreme oznacza najbardziej zaawansowane 
technologicznie narz dzia. Kategorie zosta y 
zaznaczone na opakowaniach w prawym 
górnym rogu za pomoc  kodów oraz kolorów: 
Supreme - pomara czowy, Dynamic - bia y, 
Essential - szary.

Supreme EssentialDynamic

P26P54P92

Wewn trz opakowania

Wewn trz opakowania znajduj  
si  dodatkowe informacje 
dotycz ce produktu.

Technologie

W tym miejscu zosta y wyró nione 
technologie, które od lat s  docenia-
ne i nagradzane (nagody, str. 140). 
Produkty Fiskars s  rozpoznawane 
i cenione za najwy sz  jako , 
innowacyjno  oraz projekty. 

Oznaczenia produktów

Produkty Fiskars zosta y oznaczone kodami 
sk adaj cymi si  z liter i numerów. Litery 
pochodz  od pierwszych liter oznaczaj cych 
kategorie produktów:
P – Pruners – Sekatory jednor czne 
S – Scissors – No yczki 
L – Loppers – Sekatory dwur czne
UP – Universal Pruners – Sekatory uniwersalne
HS – Hedge Shears – No yce do ywop otu  
GS – Grass Shears – No yce do trawy
W – Weed Pullers – Wyrywacze do chwastów
SP – Spades – Szpadle
F – Forks – Wid y
N – Nursery tools – Narz dzia 
do piel gnacji ma ych ro lin

Piktogramy

Cechy produktu zosta y przedstawione 
za pomoc  piktogramów, które dziel  
si  na 3 grupy:
1. Zastosowanie – przedstawia 
obszar stosowania narz dzia
2. Materia  – z jakiego 
wykonano narz dzie
3. Cechy produktu – okre la 
cechy danego narz dzia

Opisy poszczególnych piktogramów 
znajduj  si  na str. 142

Zastosowanie Materia Cechy produktu

P26
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SEKATORY JEDNOR CZNENARZ DZIA DO CI CIA

SEKATORY 
JEDNOR CZNE
Sekatory Fiskars dzi ki ergonomicznej konstrukcji s  komfortowe i atwe 
w u yciu. Posiadaj  mechanizmy wspomagaj ce si  ci cia w najbardziej 
wymagaj cych momentach. Ich r czki wykonano z wytrzyma ych 
tworzyw wysokiej jako ci. Ostrza ze stali nierdzewnej s  chronione 
bezpiecznym zamkni ciem w czasie przechowywania i transportu.
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Sekator z r czk  obrotow  P94 Nr art. 111540 Zalety produktu

Sekator z r czk  obrotow  no ycowy (S-M) P92 Nr art. 111520 Zalety produktu

Sekator z r czk  obrotow  kowade kowy (S-M) P91 Nr art. 111510 Zalety produktu

NARZ DZIA DO CI CIASEKATORY JEDNOR CZNE

 < Ergonomiczna r czka obrotowa wspomaga 
prac  wszystkich palców doni jednocze nie

 < Unikalny system d wigniowy zwi ksza si  ci cia
 < Regulowany rozstaw r czek
 < Ostrze z wysokogatunkowej stali CrMoV 
pokryte powok  PTFE zapewnia czyste ci cie 
i minimalizuje tarcie

 < Mechanizm blokuj cy ostrza

 < Ergonomiczna r czka obrotowa wspomaga prac  
wszystkich palców doni jednocze nie

 < Unikalny system d wigniowy zwi ksza si  ci cia 
 < Ostrze z wysokogatunkowej stali CrMoV 
pokryte powok  PTFE zapewnia czyste ci cie 
i minimalizuje tarcie

 < Mechanizm blokuj cy ostrza

PowerGear™ 

 < Ergonomiczna r czka obrotowa wspomaga 
prac  wszystkich palców doni jednocze nie

 < Unikalny system d wigniowy zwi ksza si  ci cia
 < Górne ostrze z wysokogatunkowej stali CrMoV 
pokryte powok  PTFE zapewnia czyste ci cie 
i minimalizuje tarcie

 < Kowadeko wykonano z wytrzymaego poliamidu 
wzmocnionego wóknem szklanym

 < Mechanizm blokuj cy ostrza

Sekator ogrodowy profesjonalny P90 Nr art. 111960 Zalety produktu

 < Ostrze no ycowe pozwala ci  blisko odygi
 < Ergonomiczna r czka
 < Hartowane, wymienne górne ostrze
 < Specjalne wg bienie w ostrzu umo liwia ci cie drutu
 < ruba reguluj ca docisk ostrzy 
 < Górne ostrze pokryte powok  PTFE 
zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Mechanizm blokuj cy ostrza

26

Sekator profesjonalny

26

20

20
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Sekator kowade kowy P83 Nr art. 111670 Zalety produktu

SEKATORY JEDNOR CZNENARZ DZIA DO CI CIA

 < Do ci cia suchych, twardych ga zi
 < Technologia PowerStep™ pozwala ci  ga zie 
w 1, 2 lub 3 krokach

 < Narz dzie automatycznie dobiera odpowiedni  
szeroko  rozo enia r czek i liczb  faz ci cia 
w zale no ci od grubo ci ci tej ga zi

 < Unikatowa przekadnia minimalizuje opór 
we wszystkich fazach ci cia

 < Ostrze, wykonane z wysokogatunkowej stali 
szwedzkiej i pokryte powok  PTFE, minimalizuje 
tarcie i pozwala ci  suche oraz twarde ga zie

 < Ergonomiczna, antypo lizgowa r czka zapewnia 
komfort pracy

 < R czk  i kowadeko wykonano z wytrzymaego 
poliamidu wzmocnionego wóknem szklanym

 < Skuteczny mechanizm blokuj cy ostrza

No yce uniwersalne SP45 Nr art. 111450 Zalety produktu

 < Do ci cia wie ych kwiatów
 < Kszta t dolnej r czki chroni palce 
przed ewentualnymi urazami

 < Górna r czka pokryta powok  antypo lizgow
 < Mocne ostrza umo liwiaj  ci cie kartonu, 
cienkiej blachy, drutu i w a PCV

best of the best
reddot

PowerStep™ 

Sekator d wigniowy kowade kowy P53 Nr art. 111330 Zalety produktu

 < Do ci cia suchych i twardych ga zi
 < Mechanizm d wigniowy PowerLever™ zapewnia 
równolegy ruch r czek, co pozwala u ytkownikowi 
korzysta  z si y wszystkich palców jednocze nie 
i redukuje obci enia mniejszych, sabszych palców

 < Ostrze z wysokogatunkowej stali pokryte powok  
PTFE zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Mechanizm blokuj cy ostrza

Fingerloop

Sekator d wigniowy no ycowy P54 Nr art. 111340 Zalety produktu

 < Do ci cia wie ych ga zi i przycinania 
mniejszych krzewów 

 < Mechanizm d wigniowy PowerLever™ zapewnia 
równolegy ruch r czek, co pozwala u ytkownikowi 
korzysta  z si y wszystkich palców jednocze nie 
i redukuje obci enia mniejszych, sabszych palców

 < Ostrze z wysokogatunkowej stali pokryte powok  
PTFE zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Mechanizm blokuj cy ostrza

PowerLever™ 

24

20

20
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NARZ DZIA DO CI CIASEKATORY JEDNOR CZNE

Sekator no ycowy P44 Nr art. 111440 Zalety produktu

Sekator kowade kowy P43 Nr art. 111430 Zalety produktu

 < Do ci cia wie ych ga zi 
 < Kszta t dolnej r czki chroni palce 
przed ewentualnymi urazami

 < Górna r czka pokryta powok  antypo lizgow
 < Ostrze pokryte powok  PTFE zapewnia 
czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Do ci cia suchych ga zi
 < Kszta t dolnej r czki chroni palce 
przed ewentualnymi urazami

 < Górna r czka pokryta powok  antypo lizgow
 < Ostrze pokryte powok  PTFE zapewnia 
czyste ci cie i minimalizuje tarcie

Sekator kowade kowy P25 Nr art. 111250 Zalety produktu

 < Do ci cia suchych i twardych ga zi
 < Wytrzymae i wygodne r czki
 < Górne ostrze pokryte powok  PTFE 
zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Dla osób prawo- i lewor cznych
 < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

No yce SP27 Nr art. 111270 Zalety produktu

Sekator no ycowy P26 Nr art. 111260 Zalety produktu

 < Mocne ostrza umo liwiaj  ci cie kartonu, 
cienkiej blachy, drutu i w a PCV

 < Niezalecane do ci cia ga zi
 < Wytrzymae i wygodne r czki
 < Dla osób prawo- i lewor cznych
 < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

 < Do ci cia wie ych ga zi
 < Wytrzymae i wygodne r czki
 < Górne ostrze pokryte powok  PTFE 
zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Dla osób prawo- i lewor cznych
 < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

SingleStep™ 

20

20

22

22

9

Fiskars Katalog 2012 listopad KONIEC.indd 9 11-11-23 13:42



Sekator no ycowy viola Nr art. 111264 Zalety produktu

 < Jako  Fiskars w nowym  oletowym kolorze
 < Do ci cia wie ych ga zi
 < Wytrzymae i wygodne r czki
 < Górne ostrze pokryte powok  PTFE zapewnia 
czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Dla osób prawo- i lewor cznych
 < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

SEKATORY JEDNOR CZNENARZ DZIA DO CI CIA

No yce uniwersalne SP28 Nr art. 111280 Zalety produktu

 < Mocne ostrza umo liwiaj  ci cie kartonu, 
cienkiej blachy, drutu i w a PCV

 < Niezalecane do ci cia ga zi
 < Wytrzymae i wygodne r czki
 < Dla osób prawo- i lewor cznych
 < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

Sekator no ycowy lily Nr art. 111265 Zalety produktu

 < Jako  Fiskars w nowym biaym kolorze
 < Do ci cia wie ych ga zi
 < Wytrzymae i wygodne r czki
 < Górne ostrze pokryte powok  PTFE zapewnia 
czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Dla osób prawo- i lewor cznych
 < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

NOWO

Sekator kowade kowy viola Nr art. 111254 Zalety produktu

Sekator kowade kowy lily Nr art. 111255 Zalety produktu

 < Jako  Fiskars w nowym  oletowym kolorze
 < Do ci cia suchych i twardych ga zi
 < Wytrzymae i wygodne r czki
 < Górne ostrze pokryte powok  PTFE zapewnia 
czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Dla osób prawo- i lewor cznych
 < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

 < Jako  Fiskars w nowym biaym kolorze
 < Do ci cia suchych i twardych ga zi
 < Wytrzymae i wygodne r czki
 < Górne ostrze pokryte powok  PTFE zapewnia 
czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Dla osób prawo- i lewor cznych
 < Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

Fiskars Inspiration™ 

NOWO

NOWO

NOWO

NOWO

22

22

22

22
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NARZ DZIA DO CI CIASEKATORY JEDNOR CZNE

Sekator uniwersalny Tukan (L) P58 Nr art. 111620 Zalety produktu

Sekator uniwersalny Tukan (M) P56 Nr art. 111640 Zalety produktu

 < Unikalny system przekadni zwi ksza si  ci cia
 < Górne ostrze z doskonaej jako ci stali pokryte 
jest powok  PTFE, co zapewnia czyste ci cie

 < Sekator umo liwia dotarcie nawet do trudno 
dost pnych ga zi

 < Mechanizm blokuj cy ostrza

 < Unikalny system przekadni zwi ksza si  ci cia
 < Górne ostrze z doskonaej jako ci stali pokryte 
jest powok  PTFE, co zapewnia czyste ci cie

 < Sekator umo liwia dotarcie nawet do trudno 
dost pnych ga zi

 < Mechanizm blokuj cy ostrza

Sekatory Tukan

111137
Spr yna 
do sekatorów 111130, 
111140 i 111150

111526
Ostrze i sworze  
do sekatora 111520

111447
Spr yna 
do sekatorów 111430, 
111440, 111450, 
111510 i 111520

111546
Ostrze, sworze  
i ruba do sekatora 
111540

111545
Spr yna 
do sekatora 111540

111338
Ostrze, spr yna 
i 3 nity do sekatora 
111330

111966
Spr yna 
do sekatora 111960

111348
Ostrze, spr yna 
i 3 nity do sekatora 
111340

111516
Ostrze i sworze  
do sekatora 111510

111967
Ostrze do sekatora 
111960

111965
Ostrze, sworze , 
podk adka, nakr tka, 
ruba i spr yna 

do sekatora 111960

Cz ci zamienne

22

22
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SEKATORY JEDNOR CZNENARZ DZIA DO CI CIA

Mechanizm 
wspomagaj cy

Rodzaj 
sekatora

Ostrza R czki rednica 
ci cia

PowerGear™

Sekator z r czk  obrotow  P94 Nr art. 111540 Ci ar 272 g D ugo  207 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ No ycowy Górne ostrze: stal CrMoV 
pokryta pow ok  PTFE

FiberComp™ 26 mm

Sekator z r czk  obrotow  no ycowy (S-M) P92 Nr art. 111520 Ci ar 192 g D ugo  200 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ No ycowy Górne ostrze: stal CrMoV 
pokryta pow ok  PTFE

FiberComp™ 20 mm

Sekator z r czk  obrotow  kowade kowy (S-M) P91 Nr art. 111510 Ci ar 192 g D ugo  192 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ Kowade kowy Górne ostrze: stal CrMoV 
pokryta pow ok  PTFE

FiberComp™ 20 mm

Sekator profesjonalny

Sekator ogrodowy profesjonalny P90 Nr art. 111960 Ci ar 265 g D ugo  230 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Brak No ycowy Górne ostrze: stal hartowana 
pokryta pow ok  PTFE

FiberComp™ 26 mm

PowerStep™

Sekator kowade kowy P83 Nr art. 111670 Ci ar 140 g D ugo  180 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerStep™ Kowade kowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE
Kowade ko: tworzywo 
FiberComp™

FiberComp™ 24 mm

PowerLever™

Sekator d wigniowy no ycowy P54 Nr art. 111340 Ci ar 132 g D ugo  173 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

PowerLever™ No ycowy Górne ostrze: stal 
nierdzewna pokryta 
pow ok  PTFE

FiberComp™ 20 mm

Sekator d wigniowy kowade kowy P53 Nr art. 111330 Ci ar 128 g D ugo  173 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

PowerLever™ Kowade kowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE
Kowade ko: tworzywo 
FiberComp™

FiberComp™ 20 mm

Fingerloop

No yce uniwersalne SP45 Nr art. 111450 Ci ar 168 g D ugo  218 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Brak Uniwersalny Stal nierdzewna FiberComp™ 
SoftGrip™ 

Sekator no ycowy P44 Nr art. 111440 Ci ar 154 g D ugo  201 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Brak No ycowy Górne ostrze: stal 
nierdzewna pokryta 
pow ok  PTFE

FiberComp™ 
SoftGrip™ 

20 mm

Sekator kowade kowy P43 Nr art. 111430 Ci ar 150 g D ugo  188 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Brak Kowade kowy Górne ostrze: stal 
nierdzewna pokryta 
pow ok  PTFE

FiberComp™ 
SoftGrip™ 

20 mm
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SEKATORY JEDNOR CZNE NARZ DZIA DO CI CIA

Mechanizm 
wspomagaj cy

Rodzaj 
sekatora

Ostrza R czki rednica 
ci cia

SingleStep™

No yce SP27 Nr art. 111270 Ci ar 196 g D ugo  206 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Brak Uniwersalny Stal Wysokiej jako ci 
tworzywo 

Sekator no ycowy P26 Nr art. 111260 Ci ar 200 g D ugo  208 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Brak No ycowy Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

Wysokiej jako ci 
tworzywo

22 mm

Sekator kowade kowy P25 Nr art. 111250 Ci ar 196 g D ugo  200 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Brak Kowade kowy Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

Wysokiej jako ci 
tworzywo

22 mm

No yce uniwersalne SP28 Nr art. 111280 Ci ar 200 g D ugo  208 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Brak Uniwersalny Stal Wysokiej jako ci 
tworzywo

Fiskars Inspiration™

Sekator no ycowy viola Nr art. 111264 Ci ar 200 g D ugo  208 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Brak No ycowy Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

Wysokiej jako ci 
tworzywo

22 mm

Sekator no ycowy lily Nr art. 111265 Ci ar 200 g D ugo  208 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Brak No ycowy Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

Wysokiej jako ci 
tworzywo

22 mm

Sekator kowade kowy viola Nr art. 111254 Ci ar 196 g D ugo  200 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Brak Kowade kowy Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

Wysokiej jako ci 
tworzywo 

22 mm

Sekator kowade kowy lily Nr art. 111255 Ci ar 196 g D ugo  200 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Brak Kowade kowy Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

Wysokiej jako ci 
tworzywo

22 mm

Sekatory Tukan

Sekator uniwersalny Tukan (L) P58 Nr art. 111620 Ci ar 475 g D ugo  636 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerLever™ No ycowy Górne ostrze: stal nierdzewna 
pokryte pow ok  PTFE

FiberComp™ 22 mm

Sekator uniwersalny Tukan (M) P56 Nr art. 111640 Ci ar 315 g D ugo  403 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerLever™ No ycowy Górne ostrze: stal nierdzewna 
pokryte pow ok  PTFE

FiberComp™ 22 mm
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Fiskars Katalog 2012 listopad KONIEC.indd 13 11-11-23 13:42



NO YCZKINARZ DZIA DO CI CIA

NO YCZKI
Klasycznie zaprojektowane no yczki Fiskars z pomara czowymi r czkami 
to ceniony i popularny produkt sprzedawany ju  ponad cztery dekady. 
Ca  lini  no yczek Fiskars obejmuje szeroka gama wysokiej jako ci 
produktów. To narz dzia nie tylko niezb dne w domu, ale tak e bardzo 
przydatne do prac w ogrodzie. 
Ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort pracy, a wykonane ze stali 
w glowej ostrza bez problemu przetn  ró ne materia y np. cienki drut czy 
odygi kwiatów. Równie  l ejsze i bardziej precyzyjne ci cia ro lin mog  
by  wykonywane przystosowanymi do tego celu no yczkami Fiskars. 

14
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No yczki do zió  i kwiatów
Uniwersalne no yczki ogrodowe, 24 cm S94 Nr art. 111050 Zalety produktu

Uniwersalne no yczki ogrodowe, 21 cm S90 Nr art. 111040 Zalety produktu

Uniwersalne no yczki ogrodowe, 18 cm S92 Nr art. 111030 Zalety produktu

 < Do ci cia kwiatów i zió
 < Wygodna r czka z tworzywa
 < Doskonaej jako ci ostrza stalowe

 < Do ci cia kwiatów i zió
 < Wygodna r czka z tworzywa
 < Doskonaej jako ci ostrza stalowe

 < Do ci cia kwiatów i zió
 < Z bkowane kraw dzie ostrzy 
umo liwiaj  lepsz  kontrol  ci cia

 < Wygodna r czka z tworzywa

Uniwersalne no yczki ogrodowe S60 Nr art. 111020 Zalety produktu

 < Do ci cia kwiatów i zió
 < Mi kkie antypo lizgowe r czki zapewniaj  
bezpieczny i pewny chwyt

 < Z bkowane kraw dzie ostrza umo liwiaj  
lepsz  kontrol  ci cia

NO YCZKI NARZ DZIA DO CI CIA

No yce S50 Nr art. 111090 Zalety produktu

No yczki, 11 cm S40 Nr art. 111001 Zalety produktu

 < Do precyzyjnego ci cia i przycinania kwiatów oraz zió
 < Wysokiej jako ci ostrza stalowe
 < R czki z tworzywa

 < Do precyzyjnego ci cia ga zek i li ci, 
przycinania kwiatów oraz zió

 < Górna r czka pokryta powok  
antypo lizgow  SoftGrip™

 < Mechanizm spr ynowy uatwia ci cie

NOWO

15
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NO YCZKINARZ DZIA DO CI CIA

No yczki Bonsai S36 Nr art. 111080 Zalety produktu

 < Kszta t ostrza zapewnia precyzyjne ci cie ga zek i li ci
 < Wysokiej jako ci ostrza stalowe
 < Antypo lizgowe r czki

No yczki S34 Nr art. 111070 Zalety produktu

 < Kszta t ostrza zapewnia precyzyjne ci cie ga zek i li ci
 < Wysokiej jako ci ostrza stalowe
 < Antypo lizgowe r czki
 < Mechanizm spr ynowy uatwia ci cie

No yczki S30 Nr art. 111060 Zalety produktu

No yczki do kwiatów S28 Nr art. 111010 Zalety produktu

 < Kszta t ostrza zapewnia precyzyjne ci cie ga zek i li ci
 < Wysokiej jako ci ostrza stalowe
 < Odpowiednio wypro  lowana r czka z tworzywa

 < Do ci cia kwiatów i modych p dów
 < Z bkowane kraw dzie ostrza umo liwiaj  lepsz  
kontrol  ci cia

No yczki do zió  S23 Nr art. 111000 Zalety produktu

No yczki z przytrzymywaczem S10 Nr art. 111160 Zalety produktu

 < Do ci cia kwiatów, zió  i cienkich ga zek
 < R czki z mocnego tworzywa
 < Elastyczny element do podtrzymywania odygi, 
niezast piony podczas ci cia ro lin kolczastych 
i parz cych 

 < Do ci cia kwiatów i zió
 < Wysokiej jako ci ostrza stalowe

16
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NO YCZKI NARZ DZIA DO CI CIA

Zastosowanie Ostrza R czki Rozmiar

No yczki do zió  i kwiatów

Uniwersalne no yczki ogrodowe S94 Nr art. 111050 Ci ar 142 g D ugo  248 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Uniwersalne Proste Tworzywo PTB
Dla osób 
prawor cznych

L

Uniwersalne no yczki ogrodowe S90 Nr art. 111040 Ci ar 83 g D ugo  212 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Uniwersalne Proste Tworzywo PTB
Dla osób 
prawor cznych 

M

Uniwersalne no yczki ogrodowe S92 Nr art. 111030 Ci ar 73 g D ugo  185 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Uniwersalne Z bkowane Tworzywo PTB
Dla osób 
prawor cznych 

S

Uniwersalne no yczki ogrodowe S60 Nr art. 111020 Ci ar 85 g D ugo  216 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Uniwersalne Z bkowane dolne ostrze FiberComp™ 
SoftGrip™

S

No yce S50 Nr art. 111090 Ci ar 131 g D ugo  260 mm Szt./opak. 3 Kod EAN

Uniwersalne D ugie, cienkie FiberComp™ 
SoftGrip™ 

L

No yczki, 11 cm S40 Nr art. 111001 Ci ar 18 g D ugo  110 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Do kwiatów 
i ma ych ro lin 

Krótkie, pro  lowane FiberComp™ S

No yczki Bonsai S36 Nr art. 111080 Ci ar 70 g D ugo  180 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Do Bonsai Krótkie, pro  lowane SoftGrip™ S

No yczki S34 Nr art. 111070 Ci ar 50 g D ugo  153 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Do Bonsai i zió Krótkie, pro  lowane SoftGrip™ S

No yczki S30 Nr art. 111060 Ci ar 25 g D ugo  125 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Do Bonsai i zió Krótkie, pro  lowane Tworzywo S

No yczki do kwiatów S28 Nr art. 111010 Ci ar 64 g D ugo  192 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Uniwersalne Z bkowane FiberComp™ S

No yczki do zió  S23 Nr art. 111000 Ci ar 30 g D ugo  152 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Do zió  i kwiatów Krótkie, pro  lowane FiberComp™ S

No yczki z przytrzymywaczem S10 Nr art. 111160 Ci ar 58 g D ugo  143 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Do kwiatów, zió  
i cienkich ga zek

Z przytrzymywaczem FiberComp™ S

17
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SEKATORY 
DWUR CZNE
Sekatory dwur czne umo liwiaj  ci cie ga zi o grubo ci od 28 mm 
do 55 mm. Innowacyjne mechanizmy d wigniowe sprawiaj , e nak ad 
si y potrzebnej do wykonania ci cia jest ograniczony do minimum. 
Sekatory wykonane s  z lekkich, a zarazem wytrzyma ych materia ów. 
Wyst puj  w trzech wariantach: no ycowym, kowade kowym i hook.

NARZ DZIA DO CI CIA SEKATORY DWUR CZNE

18
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PowerGear™ Steel
Sekator d wigniowy kowade kowy (L) L99 Nr art. 112480 Zalety produktu

Sekator d wigniowy kowade kowy (M) L93 Nr art. 112380 Zalety produktu

Sekator d wigniowy no ycowy (M) L92 Nr art. 112270 Zalety produktu

Sekator d wigniowy no ycowy (L) L98 Nr art. 112470 Zalety produktu

Sekator d wigniowy no ycowy (M) L94 Nr art. 112370 Zalety produktu

 < Unikalny system przekadni zwi ksza si  ci cia
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Ostrze no ycowe umo liwia ci cie u nasady ga zi  

 < Do ci cia grubych ga zi oraz maych drzewek
 < Unikalny system przekadni zwi ksza si  ci cia
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Kowadeko wykonano z odlewu aluminium, 
co uatwia ci cie suchych i twardych ga zi

 < Do ci cia grubych ga zi oraz maych drzewek
 < Unikalny system przekadni zwi ksza si  ci cia
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Ostrze no ycowe umo liwia ci cie u nasady ga zi

 < Do ci cia grubych ga zi oraz maych drzewek
 < Unikalny system przekadni zwi ksza si  ci cia
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Lekki, umo liwia dugotrwa  prac
 < Kowadeko wykonano z odlewu aluminium, 
co uatwia ci cie suchych i twardych ga zi

 < Unikalny system przekadni zwi ksza si  ci cia
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Ostrze no ycowe umo liwia ci cie u nasady ga zi 

SEKATORY DWUR CZNE NARZ DZIA DO CI CIA

55

55

50

50

40
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Sekator d wigniowy no ycowy (S) L90 Nr art. 112250 Zalety produktu

 < Unikalny system przekadni zwi ksza si  ci cia
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Ostrze no ycowe umo liwia ci cie u nasady ga zi  

NARZ DZIA DO CI CIA SEKATORY DWUR CZNE

Sekator kowade kowy L85 Nr art. 112850 Zalety produktu

Sekator no ycowy hook (L) L78 Nr art. 112590 Zalety produktu

Sekator kowade kowy (L) L77 Nr art. 112580 Zalety produktu

PowerGear™ 

2009

 < Do twardych i suchych ga zi
 < Opatentowany mechanizm stopniowego ci cia 
rozkada si  potrzebn  do wykonania ci cia na 3 fazy

 < Wska nik na r czce pokazuje etapy pracy 
trybu PowerStep™

 < R czki i kowadeko wykonane z lekkiego, 
wytrzymaego wókna szklanego FiberComp™

 < Tworzywo SoftGrip™ na ko cach r czek gwarantuje 
pewny chwyt

 < Kowadeko przytrzymuje ga zie w trakcie ci cia

 < Do ci cia wie ych ga zi
 < D wignia wspomagaj ca si  ci cia
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Tworzywo SoftGrip™ na ko cach r czek 
gwarantuje pewny chwyt

 < Do ci cia suchych, twardych ga zi
 < D wignia wspomagaj ca si  ci cia
 < Niewielki ci ar narz dzia umo liwia dugotrwa  
prac  bez nadwyr ania mi ni ramion

 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Kowadeko wykonano z odlewu aluminium, co uatwia 
ci cie suchych i twardych ga zi

 < Tworzywo SoftGrip™ na ko cach r czek 
gwarantuje pewny chwyt

PowerStep™ 

38

40

50

50

20

Fiskars Katalog 2012 listopad KONIEC.indd 20 11-11-23 13:43



Sekator no ycowy (M) L76 Nr art. 112300 Zalety produktu

Sekator no ycowy hook (M) L74 Nr art. 112290 Zalety produktu

Sekator kowade kowy (M) L73 Nr art. 112280 Zalety produktu

 < Do ci cia wie ych ga zi
 < D wignia wspomagaj ca si  ci cia
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Kszta t ostrza umo liwia precyzyjne ci cie

 < Do ci cia wie ych ga zi
 < D wignia wspomagaj ca si  ci cia
 < Ostrze z doskonaej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Do ci cia suchych, twardych ga zi
 < D wignia wspomagaj ca si  ci cia
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Wytrzymae kowadeko z poliamidu wzmocnionego 
wóknem szklanym

NARZ DZIA DO CI CIASEKATORY DWUR CZNE

Sekator no ycowy (S) L72 Nr art. 112200 Zalety produktu

Sekator kowade kowy (S) L71 Nr art. 112180 Zalety produktu

 < Do ci cia wie ych ga zi
 < D wignia wspomagaj ca si  ci cia
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Kszta t ostrza umo liwia precyzyjne ci cie

 < Do ci cia suchych, twardych ga zi
 < D wignia wspomagaj ca si  ci cia
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Wytrzymae kowadeko z poliamidu wzmocnionego 
wóknem szklanym

28

38

38

28

38
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Sekator no ycowy hook (S) L70 Nr art. 112190 Zalety produktu

 < Do ci cia wie ych ga zi
 < D wignia wspomagaj ca si  ci cia
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

SEKATORY DWUR CZNENARZ DZIA DO CI CIA

Sekator d wigniowy kowade kowy (S) L31 Nr art. 112170 Zalety produktu

 < Do ci cia suchych ga zi
 < D wignia wspomagaj ca si  ci cia 2,5:1
 < Ostrze z wysokiej jako ci stali pokryto powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < Kowadeko wykonane z poliamidu wzmocnionego 
wóknem szklanym

112277
Ostrze do sekatorów 
112190, 112290, 
112250 i 112270

112487
Ostrze i kowade ko 
do sekatorów 
112380 i 112480

112307
Ostrze do sekatorów 
112200 i 112300

112587
Ostrze i kowade ko 
do sekatora 112580

112477
Ostrze do sekatorów 
112590, 112370 
i 112470

112488
Uchwyt do no yc 
do ywop otu, wyrywacza 
do chwastów 139910 
i sekatorów 
(z wyj tkiem 112580, 
112590 i 112850)

112287
Ostrze i kowade ko 
do sekatorów 
112180 i 112280

Cz ci zamienne

38

35

22

Fiskars Katalog 2012 listopad KONIEC.indd 22 11-11-23 13:43



SEKATORY DWUR CZNE NARZ DZIA DO CI CIA

Mechanizm 
wspomagaj cy

Rodzaj 
sekatora

Ostrza R czki rednica 
ci cia

PowerGear™ Steel

Sekator d wigniowy kowade kowy (L) L99 Nr art. 112480 Ci ar 1220 g D ugo  800 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ 
Steel

Kowade kowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE
Kowade ko: aluminium

Aluminium 55 mm

Sekator d wigniowy no ycowy (L) L98 Nr art. 112470 Ci ar 1200 g D ugo  800 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ 
Steel

No ycowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE

Aluminium 55 mm

Sekator d wigniowy no ycowy (M) L94 Nr art. 112370 Ci ar 1100 g D ugo  640 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ 
Steel

No ycowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE

Aluminium 50 mm

Sekator d wigniowy kowade kowy (M) L93 Nr art. 112380 Ci ar 1130 g D ugo  640 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ 
Steel

Kowade kowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE
Kowade ko: aluminium

Aluminium 50 mm

Sekator d wigniowy no ycowy (M) L92 Nr art. 112270 Ci ar 614 g D ugo  540 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ 
Steel

No ycowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE

FiberComp™ 40 mm

Sekator d wigniowy no ycowy (S) L90 Nr art. 112250 Ci ar 541 g D ugo  440 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ 
Steel

No ycowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE

FiberComp™ 38 mm

PowerStep™ 

Sekator kowade kowy L85 Nr art. 112850 Ci ar 690 g D ugo  570 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerStep™ Kowade kowy Górne ostrze: stal 
nierdzewna pokryta 
pow ok  PTFE
Kowadeko: FiberComp™

FiberComp™ 
SoftGrip™ 

40 mm

e kowy L85
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SEKATORY DWUR CZNENARZ DZIA DO CI CIA

Mechanizm 
wspomagaj cy

Rodzaj 
sekatora

Ostrza R czki rednica 
ci cia

PowerGear™ 

Sekator no ycowy hook (L) L78 Nr art. 112590 Ci ar 1060 g D ugo  692 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ No ycowy hook Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE

FiberComp™ 
SoftGrip™ 

50 mm

Sekator kowade kowy (L) L77 Nr art. 112580 Ci ar 1046 g D ugo  686 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ Kowade kowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE
Kowade ko: aluminium

FiberComp™ 
SoftGrip™ 

50 mm

Sekator no ycowy (M) L76 Nr art. 112300 Ci ar 550 g D ugo  557 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ No ycowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE

FiberComp™ 28 mm

Sekator no ycowy hook (M) L74 Nr art. 112290 Ci ar 550 g D ugo  545 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ No ycowy hook Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE

FiberComp™ 38 mm

Sekator kowade kowy (M) L73 Nr art. 112280 Ci ar 550 g D ugo  545 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ Kowade kowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE
Kowade ko: FiberComp™

FiberComp™ 38 mm

Sekator no ycowy (S) L72 Nr art. 112200 Ci ar 500 g D ugo  460 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ No ycowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE

FiberComp™ 28 mm

Sekator kowade kowy (S) L71 Nr art. 112180 Ci ar 500 g D ugo  450 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ Kowade kowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE
Kowade ko: FiberComp™

FiberComp™ 38 mm

Sekator no ycowy hook (S) L70 Nr art. 112190 Ci ar 490 g D ugo  460 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ No ycowy hook Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE

FiberComp™ 38 mm

Sekator d wigniowy kowade kowy (S) L31 Nr art. 112170 Ci ar 375 g D ugo  387 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ Kowade kowy Górne ostrze: pokryte 
pow ok  PTFE
Kowade ko: FiberComp™

FiberComp™ 35 mm

24

Fiskars Katalog 2012 listopad KONIEC.indd 24 11-11-23 13:43



SEKATORY UNIWERSALNE NARZ DZIA DO CI CIA

SEKATORY 
UNIWERSALNE
Sekatory uniwersalne Fiskars zosta y wyposa one w obrotow  g owic  
oraz skuteczny mechanizm tn cy. Dzi ki tym rozwi zaniom trudno 
dost pne ga zie w koronie drzewa mo na obcina  bez u ycia drabiny. 
Ci cie staje si  szybkie, atwe i bezpieczne. Ta ma transmisyjna nie 
wymaga regulacji, jest poprowadzona wewn trz urz dzenia, co chroni 
j  przed spl tywaniem i zaczepianiem o ga zie podczas ci cia. Szeroka 
gama sekatorów – od wersji podstawowej do teleskopowej – pozwala 
na wybór optymalnego narz dzia.

25
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NARZ DZIA DO CI CIA SEKATORY UNIWERSALNE

Sekator uniwersalny yrafa Junior UP53 Nr art. 115350 Zalety produktu

Teleskopowy sekator uniwersalny yrafa UP86 Nr art. 115560 Zalety produktu

Sekator uniwersalny yrafa, d ugi UP84 Nr art. 115390 Zalety produktu

Sekator uniwersalny yrafa UP82 Nr art. 115360 Zalety produktu

 < Zasi g ok. 6,5 m
 < Regulowana dugo  wysi gnika 2400–4100 mm
 < Regulowana gowica w zakresie 230°
 < Antypo lizgowa r czka
 < Bezpieczny mechanizm blokowania

 < Zasi g ok. 4 m
 < Antypo lizgowa r czka
 < Regulowana gowica w zakresie 230°
 < Mo e by  u ywany z przedu k  110460

 < Zasi g ok. 3,5 m
 < Antypo lizgowa r czka
 < Regulowana gowica w zakresie 230°
 < Mo e by  u ywany z przedu k  110460

 < Zasi g ok. 3,5 m
 < Antypo lizgowa r czka
 < Regulowana gowica w zakresie 26°
 < Ostrze kowadekowe idealne do ci cia suchych ga zi

Sekatory uniwersalne

best of the best
reddot

No yce do ywop otu na wysi gniku UP83 Nr art. 115400 Zalety produktu

 < Zasi g ok. 3,5 m
 < Regulowana gowica w zakresie 230°
 < Antypo lizgowa r czka
 < Dugie (16 cm), precyzyjne ostrze
 < Mog  by  u ywane wraz z przedu k  110460

Uniwersalne no yce do ywop otu

32

32

32

32
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SEKATORY UNIWERSALNE NARZ DZIA DO CI CIA

Przed u ka do sekatora uniwersalnego yrafa Nr art. 110460 Zalety produktu

 < Przedu a zasi g sekatorów 115360, 115390 
oraz no yc 115400 do 5 m

 < atwa w monta u

Pi a do ga zi  Nr art. 110950 Zalety produktu

Zbierak do owoców Nr art. 110970 Zalety produktu

 < Osprz t do sekatorów uniwersalnych yrafa 
(z wy czeniem 115350 i 115550)

 < Regulowany k t nachylenia ostrza pi y 
wzgl dem wysi gnika

 < Dugo  ostrza 35 cm

 < Osprz t do sekatorów uniwersalnych yrafa 
(z wy czeniem 115350, 115550)

 < atwy w monta u
 < Woreczek z wytrzymaej baweny, 
rama z tworzywa FiberComp™

Akcesoria

Cz ci zamienne

115364
R czka SoftGrip™ 
i ga ka do sekatorów 
115360 i 115400

115366
Ta ma do sekatorów 
115360 i 115400

115565
R czka i ga ka 
do sekatora 115560

115568
Ta ma do sekatora 
115560

115367
Ostrze, spr yna 
i ogniwo a cucha 
do sekatorów 
115360, 115390 
i 115560

Informacje dodatkowe
110460
Ci ar 530 g
D ugo  1453 mm
Szt./opak. 4

110950
Ci ar 203 g
D ugo  455 mm
Szt./opak. 4

110970
Ci ar 219 g
D ugo  290 mm
Szt./opak. 4

10
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SEKATORY UNIWERSALNENARZ DZIA DO CI CIA

Mechanizm 
wspomagaj cy

Ostrza Rodzaj 
sekatora

Zasi g w pionie Akcesoria

Sekatory uniwersalne

Teleskopowy sekator uniwersalny yrafa UP86 Nr art. 115560 Ci ar 1900 g D ugo  2400-4100 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

PowerReel™ Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

No ycowy ok. 6,5 m 110460
110950
110970

Sekator uniwersalny yrafa, d ugi UP84 Nr art. 115390 Ci ar 1200 g D ugo  2322 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

PowerReel™ Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

No ycowy ok. 4 m 110460
110950
110970

Sekator uniwersalny yrafa UP82 Nr art. 115360 Ci ar 870 g D ugo  1580 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerReel™ Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

No ycowy ok. 3,5 m 110460
110950
110970

Sekator uniwersalny yrafa Junior UP53 Nr art. 115350 Ci ar 780 g D ugo  1610 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerReel™ Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

Kowade kowy ok. 3,5 m

Uniwersalne no yce do ywop otu

No yce do ywop otu na wysi gniku UP83 Nr art. 115400 Ci ar 1260 g D ugo  1664 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

PowerReel™ Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

No yce ok. 3,5 m 110460
110950
110970
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NARZ DZIA DO CI CIANO YCE DO YWOP OTU

NO YCE 
DO YWOP OTU
Dzi ki no ycom do ywop otu Fiskars przycinanie ywop otów i krzewów 
stanie si  atwe i lekkie. Wykorzystano w nich innowacyjny system 
przek adni z batych PowerGear™, które przenosz  i zwi kszaj  si  
ci cia, a tak e mechanizm d wigniowy PowerLever™. R czki wykonano 
z wytrzyma ego tworzywa FiberComp™, które charakteryzuje du a 
wytrzyma o  i niewielki ci ar. Ostrza z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej zapewniaj  czyste ci cie.

29
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D wigniowe no yce do ywop otu HS52 Nr art. 114750 Zalety produktu

 < Unikalny system d wigniowy zwi ksza si  ci cia 2,5:1
 < Ostrza ze stali nierdzewnej CrMoV, 
 < R czki wykonane z lekkiego i wytrzymaego 
tworzywa FiberComp™

No yce do ywop otu HS72 Nr art. 114790 Zalety produktu

 < Unikalny system d wigniowy zwi ksza si  ci cia 3:1
 < Ostrza ze stali nierdzewnej CrMoV, 
 < Górne ostrze pokryte powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < R czki wykonane z lekkiego i wytrzymaego 
tworzywa FiberComp™

D wigniowe no yce do ywop otu HS92 Nr art. 114770 Zalety produktu

 < Unikalny system d wigniowy zwi ksza si  ci cia 3,5:1
 < Ostrza ze stali nierdzewnej CrMoV, 
 < Górne ostrze pokryte powok  PTFE, 
co zapewnia czyste ci cie i minimalizuje tarcie

 < R czki wykonane z lekkiego i wytrzymaego 
tworzywa FiberComp™

 < Odbojniki zabezpieczaj  donie przed przyszczypaniem

PowerGear™

PowerLever™

NARZ DZIA DO CI CIA NO YCE DO YWOP OTU

PowerGear™ Steel
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NARZ DZIA DO CI CIANO YCE DO YWOP OTU

Mechanizm 
wspomagaj cy

Ostrza R czki Odbojniki

PowerGear™ Steel

D wigniowe no yce do ywop otu HS92 Nr art. 114770 Ci ar 730 g D ugo  588 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ 
Steel

Stal nierdzewna
Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

FiberComp™ System Anti-Shock

PowerGear™ 

No yce do ywop otu HS72 Nr art. 114790 Ci ar 630 g D ugo  570 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PowerGear™ Stal nierdzewna
Górne ostrze pokryte 
pow ok  PTFE

FiberComp™ Brak

PowerLever™ 

D wigniowe no yce do ywop otu HS52 Nr art. 114750 Ci ar 610 g D ugo  544 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

PoweLever™ Stal nierdzewna FiberComp™ Brak
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KOSIARKA B BNOWAPIEL GNACJA TRAWNIKA

KOSIARKA 
B BNOWA
Kosiarka b bnowa pozwala szybko, skutecznie i ekologicznie zadba  
o trawnik. Kosiarka Momentum™, dzi ki swojej innowacyjnej konstrukcji, 
jest atwa do prowadzenia, nie blokuje si , zapewnia wi ksz  si  ci cia 
i zasi g koszenia, pozwala porusza  si  przy kraw dziach trawnika i nie 
zostawia nieprzyci tych pasów pod ko ami. Posiada ostrze o wyj tkowej 
sile ci cia, które umo liwia ci cie trawy przy samej kraw dzi trawnika. 
Kosiark  wyró nia p ynna i atwa w obs udze regulacja wysoko ci 
koszenia. Konstrukcja urz dzenia sprawia, i  kosiarka jest cicha 
i dzi ki temu przyjazna dla u ytkownika.
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PIEL GNACJA TRAWNIKAKOSIARKA B BNOWA

Momentum™

Momentum™ – akcesoria

Kosiarka b bnowa Momentum™ Nr art. 113880 Zalety produktu

Kosz na traw  Momentum™ Nr art. 113883 Zalety produktu

 < Konstrukcja VersaCut™ daje mo liwo  regulacji 
wysoko ci ci cia w zakresie od 2,5 cm do 10 cm

 < System tn cy StaySharp™ – ostrza kosiarki 
nie stykaj  si  ze sob , co wpywa na redukcj  si y 
niezb dnej przy prowadzeniu kosiarki

 < System StaySharp™ zapewnia dugotrwa  wydajno  
no y bez cz stego ostrzenia

 < R czka z regulacj  wysoko ci oraz mi kkim 
uchwytem pozwala atwo i szybko dostosowa  
ustawienie wysoko ci ci cia 

 < Kosiarka posiada unikalny mechanizm wyrzutu ci tej 
trawy do przodu 

 < Mo liwo  zao enia kosza na traw  Momentum™ 
113883

 < Do stosowania z kosiark  b bnow  
Momentum™ 113880

 < Prosty w u yciu, posiada wygodn  r czk  
dla atwiejszego opró niania

 < Pojemno  18 litrów
 < Wykonany z odpornego na promieniowanie UV i ple  
materia  z poliestru na wytrzymaej, stalowej ramie

 < Mocowanie do kosiarki bez u ycia narz dzi

Informacje dodatkowe
113880
Ci ar 23,5 kg
D ugo  1220 mm
Szt./opak. 1

113883
Ci ar 1,4 kg
D ugo  540 mm
Szt./opak. 1

NOWO
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NO YCE DO TRAWYPIEL GNACJA TRAWNIKA

NO YCE 
DO TRAWY
No yce do trawy Fiskars wyró niaj  innowacyjne mechanizmy przek adniowe, 
które zapewniaj  skuteczne ci cie i zapobiegaj  zakleszczaniu si  ostrzy. 
Ostrza wykonane s  ze stali nierdzewnej, a r czki z wytrzyma ego i lekkiego 
tworzywa FiberComp™. Ergonomiczna, lekka konstrukcja wp ywa na 
komfort pracy, a obracane o 360° ostrza umo liwiaj  prac  pod dowolnym 
k tem nawet w trudno dost pnych miejscach. Bezpiecze stwo zapewnia 
atwy w obs udze mechanizm blokuj cy ostrza.
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No yce do trawy z serwo GS42 Nr art. 113680 Zalety produktu

 < Mechanizm serwo zapobiega zakleszczaniu si  ostrzy
 < Ostrza obracane o 360°
 < Mechanizm blokuj cy przesuwany kciukiem
 < Ergonomiczny uchwyt uatwiaj cy prac
 < Dugo  ostrzy 14 cm

No yce do trawy z serwo, d ugie GS46 Nr art. 113690 Zalety produktu

 < Mechanizm serwo zapobiega zakleszczaniu si  ostrzy
 < Obsuga jedn  r k
 < Konstrukcja umo liwiaj ca dotarcie do trudno 
dost pnych miejsc

 < Ostrza obracane o 360°
 < Dugo  ostrza 14 cm

D wigniowe no yce do trawy i ywop otu GS53 Nr art. 113710 Zalety produktu

 < Do ci cia trawy, ywopotu, a nawet przycinania 
krzewów

 < Tn  ga zie o rednicy nawet 10 mm
 < Innowacyjne i bardzo lekkie
 < Mechanizm d wigniowy wspomaga ci cie
 < Gowica tn ca obracana o 270°
 < Zasi g do 2,5 m
 < Dugo  ostrzy 22 cm

Servo-System™

PIEL GNACJA TRAWNIKANO YCE DO TRAWY

PowerLever™

Informacje dodatkowe
113710
Ci ar 1376 g
D ugo  899 mm
Szt./opak. 4

113690
Ci ar 654 g
D ugo  1120 mm
Szt./opak. 4

113680
Ci ar 263 g
D ugo  322 mm
Szt./opak. 4
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WYRYWACZE DO CHWASTÓWPIEL GNACJA TRAWNIKA

WYRYWACZE 
DO CHWASTÓW
Wyrywacz do chwastów Fiskars to innowacyjne narz dzie przeznaczone 
do usuwania chwastów z trawnika bez u ywania chemikaliów i konieczno ci 
schylania si . Narz dzie wykonano z lekkich i wytrzyma ych materia ów, 
a g boko si gaj ce pazury wyrywacza ze stali nierdzewnej. U yte 
rozwi zania konstrukcyjne pozwalaj  na czyst  i skuteczn  prac , 
bez nadwyr ania mi ni pleców.
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PIEL GNACJA TRAWNIKAWYRYWACZE DO CHWASTÓW

Teleskopowy wyrywacz do chwastów W82 Nr art. 139920 Zalety produktu

Wyrywacz do chwastów W52 Nr art. 139910 Zalety produktu

 < Usuwa ro lin  razem z dugim korzeniem 
bez u ycia chemikaliów

 < Regulowana dugo  trzonka pozwala korzysta  
z narz dzia osobom o ró nym wzro cie

 < G boko si gaj ce pazury ze stali nierdzewnej 
chwytaj  korze  z czterech stron

 < System uwalniania wyrywanych chwastów 
zapewnia czyst  prac

 < Komfortowa pozycja pracy
 < Regulowana dugo  990-1190 mm

 < Usuwa ro lin  razem z dugim korzeniem 
bez u ycia chemikaliów

 < atwy w u yciu
 < G boko si gaj ce pazury ze stali nierdzewnej 
chwytaj  korze  z czterech stron

 < System uwalniania wyrywanych chwastów 
zapewnia czyst  prac

 < Komfortowa pozycja pracy

Wyrywacze do chwastów

Informacje dodatkowe
139920
Ci ar 1700 g
D ugo  990-1190 mm
Szt./opak. 4

139910
Ci ar 917 g
D ugo  998 mm
Szt./opak. 4
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POZOSTA E NARZ DZIAPIEL GNACJA TRAWNIKA

POZOSTA E 
NARZ DZIA
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Walec do trawy Nr art. 401 Zalety produktu

Nó  do darni Nr art. 25Z Zalety produktu

Kolce do walca Nr art. 411 Zalety produktu

apka na nornice Nr art. 460 Zalety produktu

 < Metalowy walec
 < Mo e by  wypeniony wod  lub piaskiem
 < Po zamontowaniu kolców 411 idealny do aeracji 
trawników 

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna

 < 5 metalowych obr czy z kolcami 
do zamontowania na walcu 401

 < Doskonae narz dzie do kultywacji trawnika 

Pozosta e narz dzia

Informacje dodatkowe

401
Ci ar 14000 g
D ugo  1300 mm

rednica 520 mm

411
Ci ar 900 g
D ugo  520 mm

rednica 520 mm

460
Ci ar 380 g
D ugo  200 mm

25Z
Ci ar 710 g
D ugo  1210 mm

POZOSTA E NARZ DZIA PIEL GNACJA TRAWNIKA
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SZPADLENARZ DZIA OGRODNICZE

SZPADLE
Szpadle Fiskars wykonane s  z najwy szej jako ci materia ów, 
co zapewnia skuteczn  i komfortow  prac . ErgoPlus™ to eleganckie, 
a zarazem ergonomiczne szpadle z elowym uchwytem absorbuj cym 
wstrz sy. Szpadle teleskopowe wyró nia regulowana d ugo  trzonka. 
Szpadle ergonomiczne gwarantuj  prawid ow  postaw  podczas pracy 
dzi ki odpowiednio wypro  lowanemu trzonkowi. Szpadle aluminiowe 
s  bardzo lekkie, a jednocze nie wytrzyma e. Szpadle Comfort 
wykonane s  z najwy szej jako ci stali, a szpadle tradycyjne 

cz  klasyczne wzornictwo i nowoczesne technologie.
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NARZ DZIA OGRODNICZESZPADLE

Szpadel ErgoPlus™, prosty Nr art. 131401 Zalety produktu

Szpadel ErgoPlus™, ostry Nr art. 131411 Zalety produktu

 < Prosta kraw d  szpadla doskonale sprawdza si  
w pracach ogrodowych 

 < Opatentowana technologia ErgoPlus™
 < Zaprojektowany wedug zasad ergonomii
 < Pomara czowy uchwyt z wkadem elowym 
absorbuje wstrz sy 

 < K t nachylenia trzonka 17° na laduje naturalny ruch doni
 < Trzonek i gowica wykonane z bardzo wytrzymaej stali, 
cao  po czona trwaym spawem

 < Ergonomiczny trzonek posiada optymalny k t 
nachylenia, aby zminimalizowa  napi cie mi ni

 < K t nachylenia trzonka 26° 

 < Ostro zako czona gowica szpadla doskonale nadaje si  
do kopania i sadzenia nawet w ci kiej glebie

 < Opatentowana technologia ErgoPlus™
 < Zaprojektowany wedug zasad ergonomii
 < Pomara czowy uchwyt z wkadem elowym 
absorbuje wstrz sy 

 < K t nachylenia trzonka 17° na laduje naturalny ruch doni
 < Trzonek i gowica wykonane z bardzo wytrzymaej stali, 
cao  po czona trwaym spawem

 < Ergonomiczny trzonek posiada optymalny k t 
nachylenia, aby zminimalizowa  napi cie mi ni

 < K t nachylenia trzonka 26° 

Narz dzia ErgoPlus™

Teleskopowy szpadel ostry Nr art. 131300 Zalety produktu

Teleskopowy szpadel prosty Nr art. 131310 Zalety produktu

 < Kszta t gowicy uatwia kopanie w ci kiej glebie
 < Regulowana dugo  trzonka od 1050 do 1250 mm
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D
 < K t nachylenia trzonka 13°

 < Idealny do wszelkich prac ogrodowych
 < Regulowana dugo  trzonka od 1054 do 1253 mm
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D
 < K t nachylenia trzonka 13°

Narz dzia teleskopowe
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Szpadel ergo, ostry Nr art. 131410 Zalety produktu

 < Wygi ty, stalowy trzonek pokryty PCV
 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Kszta t szpadla uatwia prac  w ci kiej glebie
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery Y
 < K t nachylenia trzonka 26°

Szpadel ergo, prosty Nr art. 131400 Zalety produktu

 < Wygi ty, stalowy trzonek pokryty PCV
 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali 
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery Y
 < K t nachylenia trzonka 26°

Narz dzia ergonomiczne

Szpadel ostry Comfort Nr art. 131412 Zalety produktu

Szpadel prosty Comfort Nr art. 131402 Zalety produktu

 < Do kopania, usuwania korzeni i k pek trawy
 < Zaostrzona kraw d  skutecznie przecina korzenie
 < Blat szpadla posiada podpor , która umo liwia 
efektywniejsz  prac

 < Gowica z hartowanej stali najwy szej jako ci
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

 < Do kopania, sadzenia, przekopywania
 < Zaostrzona kraw d  uatwia prac  w ci kiej glebie
 < Blat szpadla posiada podpor , która umo liwia 
efektywniejsz  prac

 < Gowica z hartowanej stali najwy szej jako ci
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

Narz dzia Comfort

Szpadel aluminiowy prosty Nr art. 131500 Zalety produktu

 < Ergonomiczny, lekki szpadel do prac ogrodowych
 < Aluminiowy trzonek pokryty powok  PCV
 < Gowica z hartowanej stali borowej
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

Narz dzia aluminiowe

Szpadel aluminiowy ostry Nr art. 131510 Zalety produktu

 < Ergonomiczny, lekki szpadel do kopania i sadzenia
 < Aluminiowy trzonek pokryty powok  PCV
 < Gowica z hartowanej stali borowej
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

zpadel aluminiowy ostry Nr art. 131510

SZPADLENARZ DZIA OGRODNICZE
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NARZ DZIA OGRODNICZESZPADLE

Szpadel szkó karski Nr art. 181e Zalety produktu

Szpadel prosty Nr art. 64 Zalety produktu

Szpadel ostry Nr art. 64s Zalety produktu

Szpadel dla pa Nr art. 394d Zalety produktu

Saperka Nr art. 394s Zalety produktu

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Metalowy, ergonomiczny trzonek pokryty PCV
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery Y

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna

Narz dzia tradycyjne

opatka aluminiowa Nr art. 131520 Zalety produktu

 < Lekka, aluminiowa opatka odpowiednia 
do samochodu, na camping lub ódk  (nie tonie)

 < Trzonek z tworzywa odporny na warunki zewn trzne 

Pozosta e narz dzia
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NARZ DZIA OGRODNICZE SZPADLE

Saperka sk adana Nr art. 131320 Zalety produktu

Saperka ergo Nr art. 2500 Zalety produktu

 < Skadana, por czna, odpowiednia na camping
 < Niezwykle wytrzymaa, wykonana ze stali, aluminium 
oraz specjalnego rodzaju tworzywa

 < Wyposa ona w brezentowe etui

 < Mocny, stalowy trzonek
 < Wygodna r czka z tworzywa
 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
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NARZ DZIA OGRODNICZESZPADLE

Trzonek G owica Kszta t 
g owicy

Szeroko  
g owicy

K t nachylenia 
trzonka

Narz dzia ErgoPlus™ 

Szpadel ErgoPlus™ , prosty Nr art. 131401 Ci ar 2000 g D ugo  1250 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  spawu

Prosty 195 mm 26°

Szpadel ErgoPlus™ , ostry Nr art. 131411 Ci ar 1870 g D ugo  1250 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  spawu

Ostry 195 mm 26°

Narz dzia teleskopowe

Teleskopowy szpadel ostry Nr art. 131300 Ci ar 1900 g D ugo  1050–1250 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal
Regulowana d ugo

Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  spawu

Ostry 190 mm 13°

Teleskopowy szpadel prosty Nr art. 131310 Ci ar 1950 g D ugo  1054–1253 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal
Regulowana d ugo

Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  spawu

Prosty 190 mm 13°

Narz dzia ergonomiczne

Szpadel ergo, prosty Nr art. 131400 Ci ar 2000 g D ugo  1250 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  spawu

Prosty 195 mm 26°

Szpadel ergo, ostry Nr art. 131410 Ci ar 1870 g D ugo  1250 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  spawu 

Ostry 195 mm 26°

Narz dzia aluminiowe

Szpadel aluminiowy prosty Nr art. 131500 Ci ar 1240 g D ugo  1130 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Wzmocnione aluminium
Pokryty tworzywem

Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  nitów

Prosty 185 mm 23°

Szpadel aluminiowy ostry Nr art. 131510 Ci ar 1175 g D ugo  1130 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Wzmocnione aluminium
Pokryty tworzywem

Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  nitów

Ostry 185 mm 23°

Narz dzia Comfort

Szpadel ostry Comfort Nr art. 131412 Ci ar 1900 g D ugo  1170 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  spawu

Ostry 195 mm 20°

Szpadel prosty Comfort Nr art. 131402 Ci ar 2000 g D ugo  1170 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  spawu

Prosty 195 mm 20°
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SZPADLENARZ DZIA OGRODNICZE

Trzonek G owica Kszta t g owicy Szeroko  g owicy

Narz dzia tradycyjne

Szpadel szkó karski Nr art. 181e Ci ar 2000 g D ugo  1200 mm Szt./opak. Kod EAN

Metalowy
Pokryty tworzywem

Stal hartowana Ostry 160 mm

Szpadel prosty Nr art. 64 Ci ar 1600 g D ugo  1165 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Prosty 190 mm

Szpadel ostry Nr art. 64s Ci ar 1600 g D ugo  1165 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Ostry 190 mm

Szpadel dla pa Nr art. 394d Ci ar 900 g D ugo  890 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Prosty 140 mm

Saperka Nr art. 394s Ci ar 700 g D ugo  600 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Prosty 140 mm

Pozosta e narz dzia

opatka aluminiowa Nr art. 131520 Ci ar 470 g D ugo  700 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Tworzywo Aluminium Zaokr glony 205 mm

Saperka sk adana Nr art. 131320 Ci ar 1016 g D ugo  246-590 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Wzmocnione aluminium Stal hartowana Ostry 150 mm

Saperka ergo Nr art. 2500 Ci ar 1350 g D ugo  800 mm Szt./opak. 3 Kod EAN

Stal Stal hartowana Ostry 195 mm
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WID Y
Wid y Fiskars wykonane s  z najwy szej jako ci materia ów, 
co zapewnia skuteczn  i komfortow  prac . ErgoPlus™ to eleganckie, 
a zarazem ergonomiczne wid y z elowym uchwytem absorbuj cym 
wstrz sy. Wid y teleskopowe wyró nia regulowana d ugo  trzonka. 
Wid y ergonomiczne gwarantuj  prawid ow  postaw  podczas pracy 
dzi ki odpowiednio wypro  lowanemu trzonkowi. Wid y aluminiowe 
s  bardzo lekkie, a jednocze nie wytrzyma e. Wid y Comfort 
wykonane s  z najwy szej jako ci stali, a wid y tradycyjne 

cz  klasyczne wzornictwo i nowoczesne technologie.

NARZ DZIA OGRODNICZEWID Y
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WID YNARZ DZIA OGRODNICZE

Teleskopowe wid y do kopania Nr art. 133320 Zalety produktu

Wid y do kopania ergo Nr art. 133400 Zalety produktu

 < Ostre, mocne z by umo liwiaj  kopanie w ci kiej glebie
 < Regulowana dugo  trzonka od 1058 do 1256 mm
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D
 < K t nachylenia trzonka 13°

 < Wygi ty, stalowy trzonek pokryty PCV
 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali 
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery Y

Wid y do kopania ErgoPlus™ Nr art. 133401 Zalety produktu

 < Do rozbijania gleby po przekopaniu, przenoszenia 
odpadów ro linnych np. stosu li ci

 < Opatentowana technologia ErgoPlus™
 < Zaprojektowane wedug zasad ergonomii
 < Pomara czowy uchwyt z wkadem elowym 
absorbuje wstrz sy 

 < K t nachylenia trzonka 17° na laduje naturalny ruch doni
 < Trzonek i gowica wykonane z bardzo wytrzymaej stali
 < Ergonomiczny trzonek posiada optymalny k t 
nachylenia, aby zminimalizowa  napi cie mi ni

 < K t nachylenia trzonka 26° 

Narz dzia teleskopowe

Narz dzia ergonomiczne

Narz dzia ErgoPlusTM

WID Y DO KOPANIA

Wid y do kopania Nr art. 133500 Zalety produktu

 < Lekkie widy do kopania gleby
 < Aluminiowy trzonek pokryty powok  PCV
 < Gowica z hartowanej stali
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

Narz dzia aluminiowe
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NARZ DZIA OGRODNICZEWID Y

Wid y do kopania, ma e Nr art. 208 Zalety produktu

Wid y do kopania, du e Nr art. 210 Zalety produktu

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

Narz dzia tradycyjne

Wid y gospodarcze ergo Nr art. 134400 Zalety produktu

Wid y do siana 2-z bne Nr art. 226 Zalety produktu

 < Wygi ty, stalowy trzonek pokryty PCV
 < Gowica z hartowanej stali 

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna

Narz dzia ergonomiczne

Narz dzia tradycyjne

WID Y GOSPODARCZE

Wid y do kompostu Comfort Nr art. 133432 Zalety produktu

 < Dugie z by z hartowanej stali uatwiaj  prac  
przy rozgrzebywaniu kompostu i przerzucaniu siana 

 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D 

Narz dzia Comfort

id y do kopania, ma e

y do kopania, du e

Wid y do kopania Comfort Nr art. 133422 Zalety produktu

 < Do przenoszenia ogrodniczych odpadków i wycinków
 < Wytrzymae z by z hartowanej stali
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

Narz dzia Comfort
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WID YNARZ DZIA OGRODNICZE

Wid y gospodarcze 4-z bne Nr art. 250 Zalety produktu

Wid y do ziemniaków 12-z bne Nr art. 299-12 Zalety produktu

Wid y do t ucznia Nr art. 286 Zalety produktu

Wid y do ziemniaków 10-z bne Nr art. 299-10 Zalety produktu

Wid y do buraków Nr art. 311 Zalety produktu

Wid y do kukurydzy Nr art. 287 Zalety produktu

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D 

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

Wid y do siana 3-z bne Nr art. 231 Zalety produktu

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
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NARZ DZIA OGRODNICZEWID Y

Trzonek G owica Zastosowanie Szeroko  g owicy

WID Y DO KOPANIA

Narz dzia ErgoPlus™ 

Wid y do kopania ErgoPlus™ Nr art. 133401 Ci ar 2160 g D ugo  1215 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

Stal hartowana Do kopania 205 mm

Narz dzia teleskopowe

Teleskopowe wid y do kopania Nr art. 133320 Ci ar 1800 g Dugo  1058–1256 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal
Regulowana d ugo

Stal hartowana Do kopania 205 mm

Narz dzia ergonomiczne

Wid y do kopania ergo Nr art. 133400 Ci ar 2160 g D ugo  1215 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

Stal hartowana Do kopania 205 mm

Narz dzia aluminiowe

Wid y do kopania Nr art. 133500 Ci ar 1375 g D ugo  1125 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Wzmocnione aluminium
Pokryty tworzywem

Stal hartowana Do kopania 205 mm

Narz dzia Comfort

Wid y do kopania Comfort Nr art. 133422 Ci ar 2100 g D ugo  1220 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal Stal hartowana Do kopania 205 mm

Narz dzia tradycyjne

Wid y do kopania, ma e Nr art. 208 Ci ar 1550 g D ugo  1150 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Do kopania 180 mm

Wid y do kopania, du e Nr art. 210 Ci ar 1900 g D ugo  1170 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Do kopania 205 mm

D
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NARZ DZIA OGRODNICZE WID Y

Trzonek G owica Zastosowanie Szeroko  g owicy

WID Y GOSPODARCZE

Narz dzia ergonomiczne

Wid y gospodarcze ergo Nr art. 134400 Ci ar 1800 g D ugo  1270 mm Szt./opak. 3 Kod EAN

Stal
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

Stal hartowana Gospodarcze 220 mm

Narz dzia Comfort

Wid y do kompostu Comfort Nr art. 133432 Ci ar 1800 g D ugo  1270 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal Stal hartowana Gospodarcze 220 mm

Narz dzia tradycyjne

Wid y do siana 2-z bne Nr art. 226 Ci ar 1400 g D ugo  1800 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Gospodarcze 155 mm

Wid y do siana 3-z bne Nr art. 231 Ci ar 1800 g D ugo  1800 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Gospodarcze 180 mm

Wid y gospodarcze 4-z bne Nr art. 250 Ci ar 1400 g D ugo  1305 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Gospodarcze 220 mm

Wid y do ziemniaków 10-z bne Nr art. 299-10 Ci ar 2850 g D ugo  1315 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Gospodarcze 320 mm

Wid y do ziemniaków 12-z bne Nr art. 299-12 Ci ar 3250 g D ugo  1315 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Gospodarcze 360 mm

Wid y do buraków Nr art. 311 Ci ar 2100 g D ugo  1315 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Gospodarcze 340 mm

Wid y do t ucznia Nr art. 286 Ci ar 2800 g D ugo  1315 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Gospodarcze 315 mm

Wid y do kukurydzy Nr art. 287 Ci ar 1900 g D ugo  1320 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Stal hartowana Gospodarcze 350 mm

D

D

Wid y do t ucznia N

D

D

Dre

D
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SZUFLE NARZ DZIA OGRODNICZE

SZUFLE
Szu  e Fiskars wykonane s  z najwy szej jako ci materia ów, co zapewnia 
skuteczn  i komfortow  prac . ErgoPlus™ to elegancka, a jednocze nie 
ergonomiczna szu  a z elowym uchwytem absorbuj cym wstrz sy. 
Szu  a ergonomiczna gwarantuje prawid ow  postaw  podczas pracy 
dzi ki odpowiednio wypro  lowanemu trzonkowi. Szu  a aluminiowa 
jest bardzo lekka, a jednocze nie wytrzyma a. Szu  e Comfort wykonane 
s  z najwy szej jako ci stali.
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NARZ DZIA OGRODNICZE SZUFLE

Szu  a ergo Nr art. 132400 Zalety produktu

 < Wygi ty, stalowy trzonek pokryty PCV
 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery Y
 < K t nachylenia trzonka 40°

Szu  a ErgoPlus™ Nr art. 132401 Zalety produktu

 < Du a szu  a idealna do przenoszenia ziemi, 
piasku i innych sypkich materiaów

 < Opatentowana technologia ErgoPlus™
 < Zaprojektowana wedug zasad ergonomii
 < Pomara czowy uchwyt z wkadem elowym 
absorbuje wstrz sy

 < Trzonek i gowica wykonane z bardzo wytrzymaej stali, 
cao  po czona trwaym spawem

 < Ergonomiczny trzonek posiada optymalny k t 
nachylenia, aby zminimalizowa  napi cie mi ni

 < K t nachylenia trzonka 40°

Narz dzia ergonomiczne

Szu  a w glarka Comfort Nr art. 132911 Zalety produktu

 < Do piachu, wiru, betonu i innych sypkich materiaów 
ogrodniczych

 < Gowica ze stali najwy szej jako ci 
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D

Narz dzia Comfort

Narz dzia ErgoPlus™ 

Narz dzia aluminiowe
Szu  a aluminiowa Nr art. 132500 Zalety produktu

 < Ergonomiczna, lekka szu  a do prac ogrodowych
 < Aluminiowy trzonek pokryty pow ok  PCV
 < G owica z hartowanej stali 
 < Wygodna r czka z tworzywa w kszta cie litery D

Szu  a Comfort Nr art. 132402 Zalety produktu

 < Do piachu, ziemi i innych sypkich materiaów 
ogrodniczych

 < Gowica z hartowanej stali najwy szej jako ci 
 < Wygodna r czka z tworzywa w ksztacie litery D
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NARZ DZIA OGRODNICZESZUFLE

Trzonek G owica Zastosowanie K t nachylenia 
trzonka

Narz dzia ErgoPlus™ 

Szu  a ErgoPlus™ Nr art. 132401 Ci ar 2200 g D ugo  1315 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

Stal
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  spawu

Uniwersalne ogrodnicze 40°

Narz dzia ergonomiczne

Szu  a ergo Nr art. 132400 Ci ar 2200 g Dugo  1315 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  spawu

Uniwersalne ogrodnicze 40°

Narz dzia aluminiowe

Szu  a aluminiowa Nr art. 132500 Ci ar 1575 g D ugo  1230 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Wzmocnione aluminium
Pokryty tworzywem

Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  nitów

Uniwersalne ogrodnicze 45°

Narz dzia tradycyjne

Szu  a w glarka Comfort Nr art. 132911 Ci ar 2300 g D ugo  1220 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  spawu

Do piachu, wiru, 
betonu i innych 
sypkich materia ów 
budowlanych

45°

Szu  a Comfort Nr art. 132402 Ci ar 2150 g D ugo  1270 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Stal Stal hartowana
czenie g owicy 

z trzonkiem 
za pomoc  spawu

Uniwersalne ogrodnicze 40°
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WIDRY OGRODNICZENARZ DZIA OGRODNICZE

WIDRY 
OGRODNICZE

widry Fiskars to narz dzia u yteczne nie tylko na budowie, ale tak e 
w ogrodzie. Idealnie sprawdz  si  do sadzenia kwiatów, krzewów,
a nawet ma ych drzewek. Fiskars oferuje 2 rodzaje widrów 
w ró nych rozmiarach: QuikDrill™ oraz widry tradycyjne.
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NARZ DZIA OGRODNICZEWIDRY OGRODNICZE

Cz ci zamienne

wider QuikDrill™ S Nr art. 134710 Zalety produktu

wider QuikDrill™ L Nr art. 134730 Zalety produktu

wider QuikDrill™ M Nr art. 134720 Zalety produktu

wider, 10 cm Nr art. 3210 Zalety produktu

 < Do sadzenia cebulek, napowietrzania i aeracji gleby
 < R czka wykonana z lekkiego i bardzo wytrzymaego 
tworzywa FiberComp™

 < Wytrzymay stalowy trzonek
 < Uo one pod optymalnym k tem dwa ostrza 
umo liwiaj  efektywn  prac

 < Cz ci zamienne mocowane do trzonka 
za pomoc  rub

 < rednica 100 mm

 < Do sadzenia bylin, napowietrzania i aeracji gleby 
oraz mieszania kompostu

 < R czka wykonana z lekkiego i bardzo wytrzymaego 
tworzywa FiberComp™

 < Wytrzymay stalowy trzonek
 < Uo one pod optymalnym k tem dwa ostrza 
umo liwiaj  efektywn  prac

 < Cz ci zamienne mocowane do trzonka 
za pomoc  rub

 < rednica 150 mm

 < Do sadzenia krzewów i drzew, wiercenia 
otworów w kompo cie

 < R czka wykonana z lekkiego i bardzo wytrzymaego 
tworzywa FiberComp™

 < Wytrzymay stalowy trzonek
 < Uo one pod optymalnym k tem dwa ostrza 
umo liwiaj  efektywn  prac

 < Cz ci zamienne mocowane do trzonka 
za pomoc  rub

 < rednica 200 mm

 < Ostrza wyst puj  w 3 rozmiarach i mog  by  
czone z ka dym trzonkiem widrów QuikDrill™

 < Wymienne ostrza pozwalaj  na wszechstronne 
wykorzystanie widrów do sadzenia cebulek, 
bylin, krzewów oraz drzewek a tak e aeracji 
i napowietrzania gleby

Cz ci zamienne do widrów QuikDrill™ 
w 3 rozmiarach:
134717 QuikDrill™ S
134727 QuikDrill™ M
134737 QuikDrill™ L

QuikDrill™ 

 < Wysokiej jako ci stal
 < Wygodne r czki z tworzywa

widry tradycyjne
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NARZ DZIA OGRODNICZE WIDRY OGRODNICZE

wider, 17 cm Nr art. 3217 Zalety produktu

wider, 22 cm Nr art. 3222 Zalety produktu

wider, 14 cm Nr art. 3214 Zalety produktu

 < Wysokiej jako ci stal
 < Wygodne r czki z tworzywa

 < Wysokiej jako ci stal
 < Wygodne r czki z tworzywa

 < Wysokiej jako ci stal
 < Wygodne r czki z tworzywa

134710
rednica 100 mm

Ci ar 2100 g
D ugo  1100 mm
Szt./opak. 2

134730
rednica 200 mm

Ci ar 2500 g
D ugo  1100 mm
Szt./opak. 2

134727
rednica 150 mm

Ci ar 320 g
Szt./opak. 2

3210
rednica 100 mm

Ci ar 1900 g
D ugo  1100 mm

3217
rednica 170 mm

Ci ar 2700 g
D ugo  1100 mm

134717
rednica 100 mm

Ci ar 140 g
Szt./opak. 2

134737
rednica 200 mm

Ci ar 580 g
Szt./opak. 2

3214
rednica 140 mm

Ci ar 2300 g
D ugo  1100 mm

3222
rednica 220 mm

Ci ar 3000 g
D ugo  1100 mm

134720
rednica 150 mm

Ci ar 2250 g
D ugo  1100 mm
Szt./opak. 2

Informacje dodatkowe
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NARZ DZIA OGRODNICZEGRABIE

GRABIE
Grabie ergonomiczne posiadaj  wygi ty trzonek gwarantuj cy 
prawid ow  postaw  podczas pracy oraz minimalizuj cy napi cie mi ni. 
Grabie aluminiowe wyró nia lekki, aluminiowy trzonek i mi kki uchwyt. 
Lini  In-Lock charakteryzuje unikalny system wymiennych g owic grabi 
montowanych na lekkim i wytrzyma ym aluminiowym trzonku. Grabie 
tradycyjne cz  klasyczne wzornictwo i nowoczesne technologie. 
Wszystkie grabie zosta y wykonane z najwy szej jako ci materia ów, 
co zapewnia skuteczn  i komfortow  prac .
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GRABIENARZ DZIA OGRODNICZE

Grabie ergo Nr art. 135400 Zalety produktu

Grabie do li ci ergo Nr art. 135410 Zalety produktu

 < Wygi ty, stalowy trzonek zako czony 
mi kkim uchwytem

 < Szeroka gowica z tworzywa

 < Wygi ty, stalowy trzonek zako czony 
mi kkim uchwytem

 < Gowica z hartowanej stali 

Narz dzia ergonomiczne

Grabie do li ci, du e Nr art. 135570 Zalety produktu

Grabie 14-z bne Nr art. 135510 Zalety produktu

Grabie do li ci Nr art. 135560 Zalety produktu

 < Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem
 < Wytrzymaa gowica z tworzywa
 < Mi kka ko cówka trzonka
 < P telka do zawieszania narz dzia na haku

 < Du a gowica z tworzywa umo liwia szybkie 
i efektywne grabienie li ci 

 < Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV
 < Mi kka ko cówka trzonka
 < P telka do zawieszania narz dzia na haku

 < Do rozgarniania, wyrównywania ziemi
 < Lekki, aluminiowy trzonek
 < 14 z bów ze stali nierdzewnej
 < Mi kka ko cówka trzonka 
 < P telka do zawieszania narz dzia na haku

Narz dzia aluminiowe

Grabie do ró Nr art. 135500 Zalety produktu

 < Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem
 < Trwaa gowica z hartowanej stali
 < Unikalny kszta t gowicy umo liwia 
prac  mi dzy ro linami

 < Mi kka ko cówka trzonka 
 < P telka do zawieszania narz dzia na haku
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GRABIE NARZ DZIA OGRODNICZE

Grabie In-Lock
Grabie uniwersalne z p ozami Nr art. 135050 Zalety produktu

 < Konstrukcja wyrównywacza umo liwia swobodne 
przesypywanie gleby

 < Specjalny kszta t gowicy
 < Pozy uniemo liwiaj  haczenie o dar
 < Wykonane z lekkiego i wytrzymaego tworzywa 
FiberComp™ 

 < 12 z bów

Grabie do li ci, du e Nr art. 135010 Zalety produktu

 < Szeroka gowica wygodna w u yciu na du ych 
powierzchniach

 < Udoskonalony geometryczny kszta t z bów 
uniemo liwia zapychanie gowicy

 < 25 dugich, elastycznych z bów

Grabie do li ci Nr art. 135020 Zalety produktu

 < Idealne do grabienia trawnika
 < 25 dugich, elastycznych z bów

Grabie uniwersalne Nr art. 135060 Zalety produktu

Grabie do li ci, ma e Nr art. 135030 Zalety produktu

Trzonek Nr art. 135000 Zalety produktu

 < Idealne do grabienia dugiej ci tej trawy 
 < Zewn trzne z by z dodatkowym zagi ciem do rodka
 < 12 z bów

 < Do grabienia mi dzy ro linami i pod krzewami 
 < 7 dugich, elastycznych z bów

 < Lekki, aluminiowy trzonek, opcjonalnie 
do wymiennych gowic
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Narz dzia tradycyjne
Grabie do li ci Nr art. 135591 Zalety produktu

Grabie 12-z bne Nr art. L12 Zalety produktu

 < Szeroka gowica: 65 cm 
 < Sztywne z by uatwiaj  grabienie ró nych powierzchni
 < Nierdzewne, lekkie i ergonomiczne

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna

Grabie 14-z bne Nr art. L14 Zalety produktu

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna

Grabie 16-z bne Nr art. L16 Zalety produktu

Grabie do li ci Nr art. L23 Zalety produktu

Grabie do li ci Nr art. L71 Zalety produktu

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna

 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Gowica z tworzywa

 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Gowica z tworzywa

e 16 z bne Nr art. L1

bie do li ci Nr art

GRABIENARZ DZIA OGRODNICZE
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NARZ DZIA OGRODNICZEGRABIE

Grabie do trawy Nr art. L35 Zalety produktu

Skareator Nr art. L37 Zalety produktu

 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Gowica ze stali

 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Gowica ze stali

Cz ci zamienne

Informacje dodatkowe

135057
P ozy do g owicy 
uniwersalnej 
135050

135000
Ci ar 350 g
D ugo  1600 mm
Szt./opak. 10
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Liczba z bów G owica Trzonek Szeroko  g owicy

Narz dzia ergonomiczne 

Grabie do li ci ergo Nr art. 135410 Ci ar 1010 g D ugo  1700 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

25 z bów Tworzywo Stal
Zako czony mi kkim 
uchwytem
ezkowaty przekrój

511 mm

Grabie ergo Nr art. 135400 Ci ar 1040 g D ugo  1600 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

12 z bów Hartowana stal Stal
Zako czony mi kkim 
uchwytem
ezkowaty przekrój

305 mm

Narz dzia aluminiowe 

Grabie do li ci Nr art. 135560 Ci ar 705 g D ugo  1670 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

25 z bów Tworzywo Utwardzone aluminium
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

415 mm

Grabie do li ci, du e Nr art. 135570 Ci ar 845 g D ugo  1810 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

25 z bów Tworzywo Utwardzone aluminium
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

511 mm

Grabie 14-z bne Nr art. 135510 Ci ar 810 g D ugo  1530 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

14 z bów Stal Utwardzone aluminium
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

360 mm

Grabie do ró Nr art. 135500 Ci ar 765 g D ugo  1540 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

8 z bów Stal Utwardzone aluminium
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

245 mm

Grabie In-Lock

Grabie uniwersalne z p ozami Nr art. 135050 Ci ar 270 g D ugo  175 mm Szt./opak. 10 Kod EAN

12 z bów FiberComp™ Aluminium 410 mm

Grabie do li ci, du e Nr art. 135010 Ci ar 230 g D ugo  228 mm Szt./opak. 15 Kod EAN

25 z bów Tworzywo Aluminium 511 mm

Grabie do li ci Nr art. 135020 Ci ar 196 g D ugo  212 mm Szt./opak. 10 Kod EAN

25 z bów Tworzywo Aluminium 415 mm

Grabie do li ci, ma e Nr art. 135030 Ci ar 46 g D ugo  180 mm Szt./opak. 15 Kod EAN

7 z bów Tworzywo Aluminium 117 mm

Grabie uniwersalne Nr art. 135060 Ci ar 250 g D ugo  175 mm Szt./opak. 10 Kod EAN

12 z bów FiberComp™ Aluminium 410 mm

GRABIENARZ DZIA OGRODNICZE
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NARZ DZIA OGRODNICZEGRABIE

Liczba z bów G owica Trzonek Szeroko  g owicy

Narz dzia tradycyjne

Grabie do li ci Nr art. 135591 Ci ar 1160 g D ugo  1735 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

25 z bów Tworzywo Drewno 650 mm

Grabie 12-z bne Nr art. L12 Ci ar 700 g D ugo  1560 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

12 z bów Stal Drewno 305 mm

Grabie 14-z bne Nr art. L14 Ci ar 900 g D ugo  1560 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

14 z bów Stal Drewno 360 mm

Grabie 16-z bne Nr art. L16 Ci ar 960 g D ugo  1560 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

16 z bów Stal Drewno 410 mm

Grabie do li ci Nr art. L23 Ci ar 600 g D ugo  1670 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

21 z bów Tworzywo Drewno 385 mm

Grabie do li ci Nr art. L71 Ci ar 570 g D ugo  1620 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

25 z bów Tworzywo Drewno 415 mm

Grabie do trawy Nr art. L35 Ci ar 1560 g D ugo  1560 mm Szt./opak. Kod EAN

36 z bów Stal Drewno 570 mm

Skareator Nr art. L37 Ci ar 1650 g D ugo  1660 mm Szt./opak. Kod EAN

21 z bów górnych
11 z bów dolnych

Stal Drewno 350 mm

Grabie 14 z bne
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MOTYKI NARZ DZIA OGRODNICZE

MOTYKI
Motyka z linii narz dzi ergonomicznych posiada wygi ty trzonek 
gwarantuj cy prawid ow  postaw  podczas pracy. Motyka aluminiowa 
jest lekka, a jednocze nie bardzo wytrzyma a. Motyka tradycyjna czy 
klasyczne wzornictwo i nowoczesne technologie. Wszystkie wykonane 
z najwy szej jako ci materia ów.
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MOTYKI NARZ DZIA OGRODNICZE

Motyka Nr art. 136500 Zalety produktu

Motyka egro Nr art. 136400 Zalety produktu

Motyka Nr art. L30 Zalety produktu

 < Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem
 < Do usuwania chwastów, spulchniania 
i rozdrabniania gleby 

 < Trwaa gowica z hartowanej stali
 < Mi kka ko cówka trzonka
 < P telka do zawieszania narz dzia na haku

 < Wygi ty, stalowy trzonek zako czony 
mi kkim uchwytem

 < Gowica z hartowanej stali 

 < Do usuwania chwastów, spulchniania 
i rozdrabniania gleby 

 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna

Narz dzia tradycyjne

Narz dzia aluminiowe

Narz dzia ergonomiczne
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MOTYKINARZ DZIA OGRODNICZE

Zastosowanie Trzonek G owica Szeroko  g owicy

Narz dzia ergonomiczne

Motyka ergo Nr art. 136400 Ci ar 1040 g D ugo  1600 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Usuwanie chwastów, 
rozdrabnianie gleby

Stal
Zako czony mi kkim 
uchwytem
ezkowaty przekrój

Stal hartowana 185 mm

Narz dzia aluminiowe

Motyka Nr art. 136500 Ci ar 695 g D ugo  1560 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Usuwanie chwastów, 
rozdrabnianie gleby

Utwardzone aluminium
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

Stal nierdzewna 185 mm

Narz dzia tradycyjne

Motyka Nr art. L30 Ci ar 700 g D ugo  1600 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Usuwanie chwastów, 
rozdrabnianie gleby

Drewno Stal 170 mm

68

Fiskars Katalog 2012 listopad KONIEC.indd 68 11-11-23 13:44



NARZ DZIA OGRODNICZEKULTYWATORY

KULTYWATORY
Kultywator z linii narz dzi ergonomicznych posiada wygi ty trzonek 
gwarantuj cy prawid ow  postaw  podczas pracy. Kultywator aluminiowy 
jest lekki, a jednocze nie bardzo wytrzyma y. Kultywator tradycyjny czy 
klasyczne wzornictwo i nowoczesne technologie. Wszystkie wykonane 
z najwy szej jako ci materia ów.
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KULTYWATORYNARZ DZIA OGRODNICZE

Narz dzia tradycyjne
Kultywator Nr art. L19 Zalety produktu

Kultywator Nr art. 136510 Zalety produktu

Kultywator ergo Nr art. 136420 Zalety produktu

 < Do spulchniania i napowietrzania gleby
 < Hartowana gowica z najwy szej jako ci stali
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna

 < Do spulchniania i napowietrzania gleby
 < Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem
 < Trwaa gowica z hartowanej stali
 < Mi kka ko cówka trzonka
 < P telka do zawieszania narz dzia na haku

 < Wygi ty, stalowy trzonek zako czony 
mi kkim uchwytem

 < Gowica z hartowanej stali 
 < Do spulchniania i napowierznania gleby

Narz dzia aluminiowe

Narz dzia ergonomiczne

Aerator Nr art. 136530 Zalety produktu

 < Do spulchniania i napowietrzania gleby, mieszania 
kompostu i wyrywania chwastów

 < U yte rozwi zanie konstrukcyjne pozwala na czyst  
i skuteczn  prac , bez nadwyr ania mi ni pleców.

Inne narz dzia
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KULTYWATORY NARZ DZIA OGRODNICZE

Zastosowanie Trzonek G owica Szeroko  g owicy

Narz dzia ergonomiczne

Kultywator ergo Nr art. 136420 Ci ar 1200 g D ugo  1650 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Spulchnianie 
i napowietrzanie gleby

Stal
Zako czony mi kkim 
uchwytem
ezkowaty przekrój

Stal 130 mm

Narz dzia aluminiowe

Kultywator Nr art. 136510 Ci ar 755 g D ugo  1630 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Spulchnianie 
i napowietrzanie gleby

Stal
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

Stal 130 mm

Narz dzia tradycyjne

Kultywator Nr art. L19 Ci ar 850 g D ugo  1665 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Spulchnianie 
i napowietrzanie gleby

Drewno Stal 120 mm

Inne narz dzia

Aerator Nr art. 136530 Ci ar 1820 g D ugo  1065 mm Szt./opak. 1 Kod EAN

Uprawa 
i rozdrabnianie gleby

Stal Stal
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NARZ DZIA OGRODNICZE NARZ DZIA DO PIEL GNACJI MA YCH RO LIN

NARZ DZIA 
DO PIEL GNACJI 
MA YCH RO LIN
Ergonomiczne, lekkie i bardzo wytrzyma e wielofunkcyjne narz dzia 
do piel gnacji ma ych ro lin, zarówno doniczkowych, jak i rabatowych. 
Idealnie nadaj  si  do sadzenia, przesadzania, pielenia, aeracji, 
spulchniania i rozdrabniania gleby. Zaokr glone 
kraw dzie narz dzi nie uszkadzaj  korzeni.
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NARZ DZIA DO PIEL GNACJI MA YCH RO LIN NARZ DZIA OGRODNICZE

opatka Premium Nr art. 137200 Zalety produktu

Kultywator Premium Nr art. 137220 Zalety produktu

opatka w ska Premium Nr art. 137210 Zalety produktu

Wide ki Premium Nr art. 137230 Zalety produktu

 < Doskonaa do sadzenia i przesadzania, 
nawet w twardym podo u

 < Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
 < R czka z tworzywa FiberComp™ pokryta 
antypo lizgowym tworzywem SoftGrip™

 < Otwór do zawieszania uatwia przechowywanie

 < Do aeracji i rozlu niania gleby
 < Z by wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 
umo liwiaj  prac  w ci kiej glebie

 < R czka z tworzywa FiberComp™ pokryta 
antypo lizgowym tworzywem SoftGrip™

 < Otwór do zawieszania uatwia przechowywanie

 < Doskonaa do sadzenia i pielenia, 
nawet w twardym podo u

 < Idealna do piel gnacji ro lin w w skich 
grz dkach i na balkonach

 < Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
 < R czka z tworzywa FiberComp™ pokryta 
antypo lizgowym tworzywem SoftGrip™

 < Otwór do zawieszania uatwia przechowywanie

 < Do sadzenia i pielenia
 < Z by wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 
umo liwiaj  prac  w ci kiej glebie

 < R czka z tworzywa FiberComp™ pokryta 
antypo lizgowym tworzywem SoftGrip™

 < Otwór do zawieszania uatwia przechowywanie

Narz dzia Premium

opatka N50 Nr art. 137000 Zalety produktu

 < Do sadzenia i przesadzania
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mo e by  ostrzona
 < Otwór do zawieszania

Narz dzia do piel gnacji ma ych ro lin
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opatka viola Nr art. 137120 Zalety produktu

opatka lily Nr art. 137121 Zalety produktu

Motyczka N57 Nr art. 137040 Zalety produktu

opatka w ska N51 Nr art. 137010 Zalety produktu

Wide ki N55 Nr art. 137030 Zalety produktu

Kultywator N53 Nr art. 137020 Zalety produktu

NARZ DZIA OGRODNICZE NARZ DZIA DO PIEL GNACJI MA YCH RO LIN

 < Do sadzenia i pielenia
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mo e by  ostrzona
 < Otwór do zawieszania

 < Do aeracji gleby
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mo e by  ostrzony
 < Otwór do zawieszania

 < Do sadzenia i pielenia
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mog  by  ostrzone
 < Otwór do zawieszania

 < Do spulchniania, rozdrabniania gleby
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mo e by  ostrzona
 < Otwór do zawieszania

Fiskars Inspiration™ 

 < Jako  Fiskars w nowym  oletowym kolorze
 < Do sadzenia i przesadzania
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mo e by  ostrzona
 < Otwór do zawieszania

 < Jako  Fiskars w nowym biaym kolorze
 < Do sadzenia i przesadzania
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mo e by  ostrzona
 < Otwór do zawieszania
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NARZ DZIA DO PIEL GNACJI MA YCH RO LIN NARZ DZIA OGRODNICZE

Kultywator viola Nr art. 137124 Zalety produktu

 < Jako  Fiskars w nowym  oletowym kolorze
 < Do sadzenia i przesadzania
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mo e by  ostrzony
 < Otwór do zawieszania

opatka w ska viola Nr art. 137122 Zalety produktu

opatka w ska lily Nr art.137123 Zalety produktu

 < Jako  Fiskars w nowym  oletowym kolorze
 < Do sadzenia i przesadzania
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mo e by  ostrzona
 < Otwór do zawieszania

 < Jako  Fiskars w nowym biaym kolorze
 < Do sadzenia i przesadzania
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mo e by  ostrzona
 < Otwór do zawieszania

Kultywator lily Nr art. 137125 Zalety produktu

 < Jako  Fiskars w nowym biaym kolorze
 < Do sadzenia i przesadzania
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mo e by  ostrzony
 < Otwór do zawieszania

Wide ki viola Nr art. 137126 Zalety produktu

Wide ki lily Nr art. 137127 Zalety produktu

 < Jako  Fiskars w nowym  oletowym kolorze
 < Do sadzenia i przesadzania
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mog  by  ostrzone
 < Otwór do zawieszania

 < Jako  Fiskars w nowym biaym kolorze
 < Do sadzenia i przesadzania
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mog  by  ostrzone
 < Otwór do zawieszania
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Motyczka lily Nr art. 137129 Zalety produktu

Motyczka viola Nr art. 137128 Zalety produktu

opatka Nr art. 473 Zalety produktu

Wide ki Nr art. 481 Zalety produktu

Pikownik Nr art. 488 Zalety produktu

Pazurki Nr art. 493 Zalety produktu

 < Jako  Fiskars w nowym biaym kolorze
 < Do sadzenia i przesadzania
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mo e by  ostrzona
 < Otwór do zawieszania

 < Jako  Fiskars w nowym  oletowym kolorze
 < Do sadzenia i przesadzania
 < Z wytrzymaego i lekkiego tworzywa FiberComp™, 
odpornego na p kni cia

 < Mo e by  ostrzona
 < Otwór do zawieszania

Narz dzia tradycyjne

 < Gowica z wysokiej jako ci stali
 < Drewniany trzonek 

 < Gowica z wysokiej jako ci stali
 < Drewniany trzonek 

 < Gowica z wysokiej jako ci stali
 < Drewniany trzonek 

 < Gowica z wysokiej jako ci stali
 < Drewniany trzonek 

NARZ DZIA OGRODNICZE NARZ DZIA DO PIEL GNACJI MA YCH RO LIN

76

Fiskars Katalog 2012 listopad KONIEC.indd 76 11-11-23 13:45



NARZ DZIA OGRODNICZENARZ DZIA DO PIEL GNACJI MA YCH RO LIN

Zastosowanie G owica R czka Kolor

Narz dzia Premium

opatka Premium Nr art. 137200 Ci ar 143 g D ugo  278 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do sadzenia 
i przesania, nawet 
w twardym pod o u

Stal nierdzewna FiberComp™ 
SoftGrip™ 

Czarny 
i pomara czowy

opatka w ska Premium Nr art. 137210 Ci ar 109 g D ugo  280 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do sadzenia i pielenia, 
nawet w twardym 
pod o u

Stal nierdzewna FiberComp™ 
SoftGrip™ 

Czarny 
i pomara czowy

Kultywator Premium Nr art. 137220 Ci ar 154 g D ugo  256 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do aeracji 
i rozlu niania gleby

Stal nierdzewna FiberComp™ 
SoftGrip™ 

Czarny 
i pomara czowy

Wide ki Premium Nr art. 137230 Ci ar 124 g D ugo  242 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do sadzenia i pielenia Stal nierdzewna FiberComp™ 
SoftGrip™ 

Czarny 
i pomara czowy

Narz dzia do piel gnacji ma ych ro lin

opatka N50 Nr art. 137000 Ci ar 95 g D ugo  291 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do sadzenia 
i przesadzania 

FiberComp™ FiberComp™ Czarny

opatka w ska N51 Nr art. 137010 Ci ar 82 g D ugo  291 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do sadzenia i pielenia FiberComp™ FiberComp™ Czarny

Kultywator N53 Nr art. 137020 Ci ar 89 g D ugo  276 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do aeracji gleby FiberComp™ FiberComp™ Czarny

Wide ki N55 Nr art. 137030 Ci ar 89 g D ugo  263 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do sadzenia i pielenia FiberComp™ FiberComp™ Czarny

Motyczka N57 Nr art. 137040 Ci ar 168 g D ugo  322 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do spulchniania, 
rozdrabniania gleby 

FiberComp™ FiberComp™ Czarny
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NARZ DZIA OGRODNICZE NARZ DZIA DO PIEL GNACJI MA YCH RO LIN

Zastosowanie G owica R czka Kolor

Fiskars Inspiration™ 

opatka viola Nr art. 137120 Ci ar 95 g D ugo  291 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do sadzenia 
i przesadzania

FiberComp™ FiberComp™ Fioletowy

opatka lily Nr art. 137121 Ci ar 95 g D ugo  291 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do sadzenia 
i przesadzania

FiberComp™ FiberComp™ Bia y

opatka w ska viola Nr art. 137122 Ci ar 82 g D ugo  291 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do sadzenia i pielenia FiberComp™ FiberComp™ Fioletowy

opatka w ska lily Nr art. 137123 Ci ar 82 g D ugo  291 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do sadzenia i pielenia FiberComp™ FiberComp™ Bia y

Kultywator viola Nr art. 137124 Ci ar 89 g D ugo  276 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do aeracji gleby FiberComp™ FiberComp™ Fioletowy

Kultywator lily Nr art. 137125 Ci ar 89 g D ugo  276 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do aeracji gleby FiberComp™ FiberComp™ Bia y

Wide ki viola Nr art. 137126 Ci ar 89 g D ugo  263 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do sadzenia i pielenia FiberComp™ FiberComp™ Fioletowy

Wide ki lily Nr art. 137127 Ci ar 89 g D ugo  263 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do sadzenia i pielenia FiberComp™ FiberComp™ Bia y

Motyczka viola Nr art. 137128 Ci ar 168 g D ugo  322 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do spulchniania, 
rozdrabniania gleby

FiberComp™ FiberComp™ Fioletowy

Motyczka lily Nr art. 137129 Ci ar 168 g D ugo  322 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Do spulchniania, 
rozdrabniania gleby

FiberComp™ FiberComp™ Bia y
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NARZ DZIA OGRODNICZENARZ DZIA DO PIEL GNACJI MA YCH RO LIN

Zastosowanie G owica R czka Kolor

Narz dzia tradycyjne

opatka Nr art. 473 Ci ar 270 g D ugo  300 mm Szt./opak. Kod EAN

Do sadzenia 
i przesadzania 

Stal Drewno Czarna g owica

Wide ki Nr art. 481 Ci ar 230 g D ugo  270 mm Szt./opak. Kod EAN

Do sadzenia i pielenia Stal Drewno Czarna g owica

Pikownik Nr art. 488 Ci ar 160 g D ugo  280 mm Szt./opak. Kod EAN

Do sadzenia Stal Drewno Czarna g owica

Pazurki Nr art. 493 Ci ar 170 g D ugo  230 mm Szt./opak. Kod EAN

Do aeracji gleby Stal Drewno Czarna g owica

opatka

ide ki

nik
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SZCZOTKINARZ DZIA OGRODNICZE

SZCZOTKI
Szczotk  ergonomiczn  wyró nia wypro  lowany trzonek gwarantuj cy 
prawid ow  postaw  podczas pracy. Szczotki aluminiowe posiadaj  
lekki, a jednocze nie trwa y trzonek i g owice z wysokiej jako ci 
materia ów, co zapewnia komfort pracy. Wszystkie wykonane 
z wysokiej jako ci materia ów.
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SZCZOTKI NARZ DZIA OGRODNICZE

Narz dzia ergonomiczne

Narz dzia aluminiowe

Szczotka ergo Nr art. 135420 Zalety produktu

Szczotka Twist it Nr art. 135530 Zalety produktu

Szczotka 2 w 1 Nr art. 135580 Zalety produktu

 < Wygi ty, stalowy trzonek zako czony mi kkim 
uchwytem

 < Szeroka gowica

 < Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem
 < Obracana gowica umo liwia prac  w trudno 
dost pnych miejscach

 < Mi kka ko cówka trzonka
 < P telka do zawieszania narz dzia na haku

 < Po czenie szczotki i skrobaka
 < Specjalne wókna idealnie nadaj  si  do skutecznego 
porz dkowania du ych, tak e nierównych powierzchni

 < Stalowy, mocny skrobak umo liwia pozbycie si  
uci liwego brudu

 < Mi kka ko cówka trzonka
 < P telka do zawieszania narz dzia na haku

Skrobak do fug Nr art. 136520 Zalety produktu

 < Do usuwania trawy, mchu i chwastów ze szczelin 
mi dzy pytami

 < Gowica z hartowanej stali
 < Aluminiowy trzonek pokryty powok  PCV
 < Mi kka ko cówka trzonka
 < P telka do zawieszania narz dzia na haku
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NARZ DZIA OGRODNICZE SZCZOTKI

Zastosowanie G owica Trzonek Szeroko  g owicy

Narz dzia ergonomiczne

Szczotka ergo Nr art. 135420 Ci ar 1760 g D ugo  1600 mm Szt./opak. 1 Kod EAN

Uniwersalne G owica: tworzywo
W osie: tworzywo

Stal
Zako czony mi kkim 
uchwytem
ezkowaty przekrój

410 mm

Narz dzia aluminiowe

Szczotka Twist it Nr art. 135530 Ci ar 1170 g D ugo  1670 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Uniwersalne G owica: tworzywo
W osie: tworzywo

Utwardzone aluminium
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

460 mm

Szczotka 2 w 1 Nr art. 135580 Ci ar 1500 g D ugo  1600 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Jako szczotka i skrobak G owica: tworzywo
W osie: tworzywo
Skrobak: stal

Utwardzone aluminium
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój

320 mm

Skrobak do fug Nr art. 136520 Ci ar 490 g D ugo  1590 mm Szt./opak. 5 Kod EAN

Usuwanie trawy, mchu 
i chwastów ze szczelin 
mi dzy p ytami

Stal hartowana Utwardzone aluminium
Pokryty tworzywem
ezkowaty przekrój
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NARZ DZIA OGRODNICZEFISKARS QUIKFIT™

FISKARS 
QUIKFIT™
Fiskars QuikFit™ to pe na gama narz dzi, mocowanych na aluminiowym 
trzonku, pozwalaj cych wykonywa  szereg prac ogrodniczych. System 
Fiskars QuikFit™ z wymiennymi g owicami pozwala na wydajn  prac  
i u atwia utrzymanie porz dku w ród narz dzi ogrodniczych. 
To wszechstronne rozwi zanie jest atwe w u yciu, zabiera niewiele 
miejsca i pozwala wykona  nawet najtrudniejsze ogrodnicze zadanie. 
Szeroki wachlarz wymiennych g owic pozwala dobra  odpowiednie 
narz dzie do danej czynno ci. 
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FISKARS QUIKFIT™NARZ DZIA OGRODNICZE

Kultywatory i motyki
Kultywator Nr art. 136511 Zalety produktu

 < Do uprawy, rozpulchniania, spulchniania 
oraz napowietrzania gleby

 < Odpowiedni do przygotowania i utrzymania rozsadnika
 < Gowica z hartowanej stali

Aerator obrotowy Nr art. 136524 Zalety produktu

 < Do spulchniania i napowietrzania mniejszych 
powierzchni

 < Pozwala przenika  substancjom od ywczym 
w g b trawnika

 < Pozwala na lepsze dotarcie nasion, nawozu, wody, 
powietrza oraz wiat a wprost do korzeni

 < Ostrza z hartowanej stali

Odchwaszczacz Nr art. 139970 Zalety produktu

Kultywator z motyk Nr art. 136512 Zalety produktu

 < Do pielenia - pozwala przygotowa  gleb  poprzez 
przeci ganie narz dzia do przodu i do tyu

 < Gowica ze stali w glowej

 < Podwójne narz dzie do uprawy, spulchniania 
oraz rozdrabniania gleby

 < Odpowiednie do przygotowania i utrzymania rozsadnika
 < Gowica z hartowanej stali

Motyka Nr art. 136503 Zalety produktu

Motyka 3-funkcyjna Nr art. 136513 Zalety produktu

 < Do usuwania chwastów mi dzy ro linami 
i rozdrabniania gleby

 < Ostrze ze stali nierdzewnej

 < Do pielenia - pozwala spulchnia  gleb  poprzez 
przeci ganie narz dzia do przodu i do tyu

 < Ostrze z hartowanej stali
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NARZ DZIA OGRODNICZEFISKARS QUIKFIT™

Motyka du ska Nr art. 136502 Zalety produktu

Kultywator Nr art. 136517 Zalety produktu

 < Ostro zako czone ostrze pozwala usuwa  chwasty, 
rozbija  gleb , przygotowywa  rabaty do obsiewu 
i usuwa  mech spomi dzy szczelin

 < Gowica z hartowanej stali

 < Do uprawy, spulchniania i napowietrzania gleby 
(zarówno w ogrodzie, jak i w kwietnikach)

 < Gowica ze stali

Grabie 14-z bne Nr art. 135511 Zalety produktu

Grabie do li ci, ma e Nr art. 135551 Zalety produktu

Grabie 16-z bne Nr art. 135512 Zalety produktu

Grabie do li ci metalowe Nr art. 135201 Zalety produktu

 < Do grabienia i wyrównywania wi kszych powierzchni
 < Gowica z hartowanej stali

 < Do grabienia w w skich i trudno dost pnych 
miejscach

 < Mae i por czne
 < 11 mi kkich i elastycznych z bów z wysokiej jako ci 
tworzywa

 < Do grabienia i wyrównywania wi kszych powierzchni
 < Gowica z hartowanej stali

 < Do usuwania mchu i skoszonej trawy z trawnika
 < Gowica wykonana z wysokiej jako ci stali

Grabie
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FISKARS QUIKFIT™NARZ DZIA OGRODNICZE

Grabie do li ci z tworzywa Nr art. 135013 Zalety produktu

Grabie do trawnika Nr art. 135514 Zalety produktu

Skareator Nr art. 135513 Zalety produktu

Grabie do ró Nr art. 135501 Zalety produktu

 < Szerokie narz dzie do grabienia li ci i skoszonej trawy
 < Gowica z trwaego, lekkiego i elastycznego 
tworzywa 

 < Szerokie narz dzie przeznaczone do zbierania li ci 
i skoszonej trawy

 < Gowica wykonana z wysokiej jako ci stali 

 < Do usuwania mchu lub  lcu z darni oraz do nacinania 
i rozbijania bry  ziemi

 < Gowica wykonana z wysokiej jako ci stali 

 < Unikalny kszta t gowicy pozwala na prac  mi dzy 
ro linami bez ich uszkadzania

 < Idealny do maych kwietników
 < Gowica z hartowanej stali 

Grabie uniwersalne Nr art. 135051 Zalety produktu

 < Do grabienia wysokiej trawy i uprawy ziemi, 
a tak e do przygotowywania pod cióki, 
wyrównywania ziemi i piasku, sadzenia nasion

 < Idealne podczas zakadania trawnika 
i przygotowywania powierzchni do obsiewu

 < Gowica z tworzywa FiberComp™ 
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FISKARS QUIKFIT™ NARZ DZIA OGRODNICZE

Skrobak do fug Nr art. 136521 Zalety produktu

 < Do usuwania trawy, mchu i chwastów ze szczelin 
mi dzy pytami chodnika, z naro ników budynków 
czy schodów

 < Ostrze z hartowanej stali

Nó  do darni Nr art. 136526 Zalety produktu

Aerator obrotowy brzegowy Nr art. 136523 Zalety produktu

 < Do przecinania i odcinania od powierzchni darni 
 < Gowica z hartowanej stali 

 < Ostrza aeratora równo i skutecznie przycinaj  
k pki traw

 < Zaostrzone kraw dzie oraz podwójne koa 
zapewniaj  doskonae efekty na powierzchni 
lub kraw dzi trawnika 

No e i aerator obrotowy

Szczotka do zamiatania chodnika Nr art. 135522 Zalety produktu

Czyszczenie chodnika
Szczotka Nr art. 135531 Zalety produktu

 < Do porz dkowania du ych powierzchni na tarasie 
czy patio

 < Gowica wykonana z wysokiej jako ci tworzywa 

 < Do skrobania pyt chodnikowych
 < Dodatkowe ostrze do usuwania mchu, brudu, trawy 
i chwastów ze szczelin mi dzy pytami chodnika

 < Wykonana z lekkiego i wytrzymaego tworzywa 
FiberComp™

 < Wosie wykonane ze stali

NOWO
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Teleskopowy trzonek, redni Nr art. 136042 Zalety produktu

NARZ DZIA OGRODNICZE FISKARS QUIKFIT™

Zbierak do owoców Nr art. 136950 Zalety produktu

Piel gnacja drzew
Pi a z hakiem Nr art. 136527 Zalety produktu

Pi a prosta Nr art. 136528 Zalety produktu

 < Ko cówka w ksztacie haka
 < Zaprojektowana specjalnie do stosowania 
z teleskopowym trzonkiem 136032

 < Haczykowate zako czenie pi y uniemo liwia jej 
zsuni cie podczas pracy

 < Nó  u nasady pi y zapewnia czyste i precyzyjne ci cie 
od dou

 < Uniwersalne narz dzie do ró nych prac w ogrodzie
 < Ostrze z utwardzonej stali

Odgarniacz do niegu Nr art. 143210 Zalety produktu

 < Doskonay do odgarniania niegu ze schodów i patio
 < Gowica z tworzywa zako czona aluminiow  listw  

 < atwy w monta u
 < Woreczek z wytrzymaej baweny, rama z poliamidu
 < Mo e by  u ywany ze wszystkimi rodzajami trzonków

Teleskopowy trzonek, kolor gra  towy Nr art. 136032 Zalety produktu

 < Regulowana dugo  do 4 m, zasi g pracy 
do 6 metrów 

 < Podwójny system blokowania dla wi kszego 
bezpiecze stwa

 < Wykonany z aluminium

Trzonki

 < Regulowana dugo  do 2,4 m, zasi g pracy 
do 4 metrów 

 < Podwójny system blokowania dla wi kszego 
bezpiecze stwa

 < Wykonany z aluminium
NOWO

NOWO
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FISKARS QUIKFIT™ NARZ DZIA OGRODNICZE

Trzonek, kolor terakota Nr art. 136002 Zalety produktu

 < Mi kki uchwyt dla wi kszej wygody u ytkowania 
 < Specjalny, ezkowaty przekrój oraz zaciskowa 
ko cówka

 < Trzonek z utwardzonego aluminium
 < P telka do zawieszania uatwia przechowywanie 

Trzonek, kolor gra  towy Nr art. 136001 Zalety produktu

 < Mi kki uchwyt dla wi kszej wygody u ytkowania 
 < Specjalny, ezkowaty przekrój oraz zaciskowa 
ko cówka

 < Trzonek z utwardzonego aluminium
 < P telka do zawieszania uatwia przechowywanie 

Trzonek redni, kolor gra  towy Nr art. 136022 Zalety produktu

 < Specjalny, ezkowaty przekrój
 < Mi kki uchwyt dla wi kszej wygody u ytkowania
 < Trzonek z utwardzonego aluminium
 < P telka do zawieszenia uatwia przechowywanie

Uniwersalny adapter
Uniwersalny adapter Nr art. 130000 Zalety produktu

 < Do czenia gowic ró nych producentów 
z trzonkiem QuikFit™

 < Adapter z wysokiej jako ci tworzywa 

System wymiennych g owic QuikFit™ zosta  zwyci zc  w kategorii Product Design 2010 
i otrzyma  presti ow  nagrod  Red Dot Award. 
Opatentowany mechanizm czenia i blokowania pozwala w szybki, a zarazem atwy sposób 
wymienia  g owice. Po zamontowaniu g owicy narz dzie jest natychmiast gotowe do pracy.
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FISKARS QUIKFIT™NARZ DZIA OGRODNICZE

Zastosowanie G owica Szeroko  
g owicy

Zalecany rodzaj 
trzonka

Kultywatory i motyki

Kultywator Nr art. 136511 Ci ar 417 g D ugo  305 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Uprawa, rozpulchnianie, 
spulchnianie oraz 
napowietrzanie gleby

Stal 125 mm 136001,
136002,
136022

Kultywator z motyk Nr art. 136512 Ci ar 507 g D ugo  305 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Uprawa, rozpulchnianie, 
spulchnianie oraz 
napowietrzanie gleby

Stal 125 mm 136001,
136002,
136022

Odchwaszczacz Nr art. 139970 Ci ar 358 g D ugo  250 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Pielenie, spulchnianie gleby Stal 155 mm 136001,
136002

Aerator obrotowy Nr art. 136524 Ci ar 512 g D ugo  305 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

Spulchnianie i napowietrzanie 
mniejszych powierzchni

Stal 205 mm 136001,
136002

Motyka Nr art. 136503 Ci ar 254 g D ugo  250 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Usuwanie chwastów mi dzy 
ro linami i rozdrabnianie gleby

Stal 185 mm 136001,
136002,
136022

Motyka 3-funkcyjna Nr art. 136513 Ci ar 241 g D ugo  315 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Pielenie, spulchnianie gleby Stal 130 mm 136001,
136002,
136022

Motyka du ska Nr art. 136502 Ci ar 241 g D ugo  295 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Usuwanie chwastów, rozbijanie 
gleby, przygotowywanie rabat 
do obsiewu i usuwanie mchu 
spomi dzy szczelin

Stal 125 mm 136001,
136002

Kultywator Nr art. 136517 Ci ar 330 g D ugo  260 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Uprawa, spulchnianie 
i napowietrzanie gleby

Stal 90 mm 136001,
136002,
136022
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FISKARS QUIKFIT™ NARZ DZIA OGRODNICZE

Zastosowanie G owica Szeroko  
g owicy

Zalecany rodzaj 
trzonka

Grabie

Grabie 14-z bne Nr art. 135511 Ci ar 428 g D ugo  205 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Grabienie i wyrównywanie 
wi kszych powierzchni

Stal 360 mm 136001,
136002

Grabie 16-z bne Nr art. 135512 Ci ar 493 g D ugo  205 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Grabienie i wyrównywanie 
wi kszych powierzchni

Stal 400 mm 136001,
136002

Grabie do li ci, ma e Nr art. 135551 Ci ar 160 g D ugo  310 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Grabienie w w skich i trudno 
dost pnych miejscach

Wysokiej jako ci 
tworzywo

220 mm 136001,
136002

Grabie do li ci metalowe Nr art. 135201 Ci ar 445 g D ugo  470 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Usuwanie mchu i skoszonej trawy 
z trawnika

Stal 430 mm 136001,
136002

Grabie do li ci z tworzywa Nr art. 135013 Ci ar 290 g D ugo  320 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Grabienie li ci i skoszonej trawy Wysokiej jako ci 
tworzywo

511 mm 136001,
136002

Skareator Nr art. 135513 Ci ar 961 g D ugo  270 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

Usuwanie mchu i  lcu 
z darni oraz nacinanie 
i rozbijanie bry  ziemi

Stal 365 mm 136001,
136002

Grabie do trawnika Nr art. 135514 Ci ar 1017 g D ugo  175 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

Zbieranie li ci i skoszonej trawy Stal 570 mm 136001,
136002

Grabie do ró Nr art. 135501 Ci ar 233 g D ugo  225 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Grabienie mi dzy ro linami 
bez ich uszkadzania  

Stal 245 mm 136001,
136002

Grabie uniwersalne Nr art. 135051 Ci ar 260 g D ugo  152 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Grabienie wysokiej trawy, 
przygotowywanie pod ció ki, 
wyrównywanie ziemi i piasku

Tworzywo FiberComp™ 410 mm 136001,
136002
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FISKARS QUIKFIT™NARZ DZIA OGRODNICZE

Zastosowanie G owica Szeroko  
g owicy

Zalecany 
rodzaj trzonka

No e i aerator obrotowy

Skrobak do fug Nr art. 136521 Ci ar 136 g D ugo  250 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Usuwanie trawy, mchu 
i chwastów ze szczelin mi dzy 
p ytami chodnika

Stal hartowana 70 mm 136001,
136002,
136022

Aerator obrotowy brzegowy Nr art. 136523 Ci ar 488 g D ugo  350 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

Przycinanie k pek traw Tworzywo
Stal

108 mm 136001,
136002 

Nó  do darni Nr art. 136526 Ci ar 398 g D ugo  260 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Przecinanie i odcinanie 
od powierzchni darni 

Stal hartowana 195 mm 136001,
136002,
136022

Czyszczenie chodnika

Szczotka Nr art. 135531 Ci ar 640 g D ugo  350 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

Porz dkowanie du ych 
powierzchni na tarasie czy patio

Wysokiej jako ci 
tworzywo 

460 mm 136001,
136002

Szczotka do zamiatania chodnika Nr art. 135522 Ci ar 160 g D ugo  185 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Skrobanie p yt chodnikowych
Dodatkowe ostrze do usuwania 
mchu, brudu i trawy mi dzy 
p ytami chodnika

Stal
Tworzywo FiberComp™

136001,
136002

Odgarniacz do niegu Nr art. 143210 Ci ar 510 g D ugo  320 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

Odgarnianie niegu 
ze schodów i patio

Wysokiej jako ci 
tworzywo
Kraw d  wzmocniona 
aluminium

360 mm 136001,
136002

Piel gnacja drzew

Pi a z hakiem Nr art. 136527 Ci ar 290 g D ugo  540 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Ci cie ga zi Stal hartowana 136032,
136042

Pi a prosta Nr art. 136528 Ci ar 250 g D ugo  540 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Ci cie ga zi Stal hartowana 136032,
136042

Zbierak do owoców Nr art. 136950 Ci ar 250 g D ugo  320 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Zrywanie owoców Bawe niany woreczek, 
rama z wysokiej jako ci 
tworzywa

136001,
136002,
136032,
136042

92

Fiskars Katalog 2012 listopad KONIEC.indd 92 11-11-23 13:45



FISKARS QUIKFIT™ NARZ DZIA OGRODNICZE

Zastosowanie Trzonek R czka System czenia 
trzonka z g owic

Trzonki
Teleskopowy trzonek, 
kolor gra  towy Nr art. 136032 Ci ar 1470 g D ugo  2200–4000 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Zadania w wysoko usytuowanych 
i trudno dost pnych miejscach, 
np. pi owanie, zrywanie owoców

Aluminium Aluminium Podwójny system 
blokowania

Teleskopowy trzonek, redni Nr art. 136042 Ci ar 1000 g D ugo  1400–2400 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Zadania w wysoko usytuowanych 
i trudno dost pnych miejscach, 
np. pi owanie, zrywanie owoców

Aluminium Aluminium Podwójny system 
blokowania

Trzonek, kolor terakota Nr art. 136002 Ci ar 475 g D ugo  1560 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Uniwersalne zadania w ogrodzie Utwardzone 
aluminium

SoftGrip™ QuikFit™

Trzonek, kolor gra  towy Nr art. 136001 Ci ar 475 g D ugo  1560 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Uniwersalne zadania w ogrodzie Utwardzone 
aluminium

SoftGrip™ QuikFit™

Trzonek redni,
kolor gra  towy Nr art. 136022 Ci ar 290 g D ugo  845 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Uniwersalne zadania w ogrodzie 
oraz piel gnacja grz dek kwiatów

Utwardzone 
aluminium

SoftGrip™ QuikFit™

Uniwersalny adapter

Uniwersalny adapter Nr art. 130000 Ci ar 71 g D ugo  171 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

czenie g owic ró nych 
producentów z trzonkiem QuikFit™

FiberComp™ QuikFit™
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NARZ DZIA OGRODNICZE NARZ DZIA DZIECI CE

NARZ DZIA 
DZIECI CE
Ogród to idealne miejsce do zabawy i nauki, gdzie dzieci mog  czerpa  
rado  z sadzenia ro lin i ich piel gnacji. Dlatego Fiskars stworzy  
specjaln  lini  narz dzi dla ma ych ogrodników, która jest wyj tkowo 
wytrzyma a i bezpieczna. 
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Szu  a dzieci ca Nr art. 138000 Zalety produktu

 < Bezpieczna plastikowa gowica

Szpadelek dzieci cy Nr art. 138010 Zalety produktu

Grabie dzieci ce Nr art. 138020 Zalety produktu

Grabie do li ci dzieci ce Nr art. 138030 Zalety produktu

 < Bezpieczna plastikowa gowica

 < Bezpieczna plastikowa gowica

 < Bezpieczna plastikowa gowica

Narz dzia dzieci ce

Szczotka dzieci ca Nr art. 138040 Zalety produktu

Motyka dzieci ca Nr art. 138090 Zalety produktu

 < Bezpieczna plastikowa gowica

 < Bezpieczna plastikowa gowica

Konewka dzieci ca Nr art. 136090 Zalety produktu

 < Pojemno  1 l
 < Wykonana z plastiku

NARZ DZIA OGRODNICZENARZ DZIA DZIECI CE
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NARZ DZIA DZIECI CENARZ DZIA OGRODNICZE

R kawice dla dzieci Nr art. 136080 Zalety produktu

Szu  a dzieci ca, d uga Nr art. 385d Zalety produktu

Grabie dzieci ce do li ci Nr art. 370d Zalety produktu

Szpadelek dzieci cy Nr art. 392d Zalety produktu

Grabie dzieci ce Nr art. 396d Zalety produktu

Szu  a dzieci ca Nr art. 385k Zalety produktu

Grabie dzieci ce Nr art. 396k Zalety produktu

 < Wykonane z baweny
 < Wzmocnione ko cówki palców

 < Drewniany trzonek
 < Metalowa gowica 

 < Drewniany trzonek
 < Metalowa gowica 

 < Drewniany trzonek
 < Metalowa gowica 

 < Drewniany trzonek
 < Metalowa gowica 

 < Drewniany trzonek
 < Metalowa gowica 

 < Drewniany trzonek
 < Metalowa gowica 
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NARZ DZIA OGRODNICZENARZ DZIA DZIECI CE

138000
Ci ar 290 g
D ugo  820 mm
Szt./opak. 5

138010
Ci ar 190 g
D ugo  810 mm
Szt./opak. 5

138020
Ci ar 220 g
D ugo  710 mm
Szt./opak. 5

392d
Ci ar 400 g
D ugo  660 mm
Szt./opak. 5

138030
Ci ar 230 g
D ugo  830 mm
Szt./opak. 5

385d
Ci ar 470 g
D ugo  890 mm
Szt./opak. 5

138040
Ci ar 320 g
D ugo  770 mm
Szt./opak. 5

396d
Ci ar 300 g
D ugo  710 mm
Szt./opak. 5

138090
Ci ar 230 g
D ugo  750 mm
Szt./opak. 5

370d
Ci ar 350 g
D ugo  880 mm
Szt./opak. 5

136080
Ci ar 30 g
D ugo  190 mm
Szt./opak. 12

396k
Ci ar 200 g
D ugo  310 mm
Szt./opak. 5

136090
Ci ar 165 g
D ugo  210 mm
Szt./opak. 9

385k
Ci ar 350 g
D ugo  440 mm
Szt./opak. 5

Informacje dodatkowe
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OBRÓBKA DREWNA SIEKIERY

SIEKIERY
Nowa Generacja Siekier Fiskars to 4 uniwersalne siekiery ciesielskie oraz 
4 siekiery roz upuj ce. Uniwersalne siekiery ciesielskie przeznaczone s
do prac le nych, przydatne b d  tak e dla turystów, podró ników oraz 
stolarzy, a roz upuj ce do r bania drewna na opa  i roz upywania pni.
Ka da siekiera posiada oznaczenie modelu nadrukowane bezpo rednio 
na trzonku. U atwia to dobór optymalnego do naszych potrzeb narz dzia.
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Uniwersalne siekiery ciesielskie

Siekiera X7 Nr art. 121420 Zalety produktu

Siekiera ciesielska X10 Nr art. 121440 Zalety produktu

 < Lekka i por czna siekiera dla turystów i podró ników
 < Optymalny kszta t ostrza oraz idealne wywa enie 
zapewnia u ytkownikowi bardziej wydajn , 
a zarazem ergonomiczn  i bezpieczn  prac

 < Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymaego tworzywa 
FiberComp™

 < Antypo lizgowa r czka z tworzywa SoftGrip™ 
umo liwia pewny chwyt

 < Specjalnie wypro  lowane zako czenie trzonka chroni 
przed wy lizgni ciem si  narz dzia z doni

 < Brezentowy ochraniacz
 < Ci ar gowicy: 470 g

 < Idealna siekiera dla stolarzy
 < Znakomita podczas drobnych prac budowlanych 
i gospodarskich

 < Ostrze szlifowane pod k tem 30°
 < Optymalny kszta t ostrza oraz idealne wywa enie 
zapewnia u ytkownikowi bardziej wydajn , 
a zarazem ergonomiczn  i bezpieczn  prac

 < Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymaego tworzywa 
FiberComp™

 < Antypo lizgowa r czka z tworzywa SoftGrip™ 
umo liwia pewny chwyt

 < Specjalnie wypro  lowane zako czenie trzonka chroni 
przed wy lizgni ciem si  narz dzia z doni

 < Ochraniacz z tworzywa
 < Ci ar gowicy: 760 g

Toporek X5 Nr art. 121121 Zalety produktu

 < Lekka i por czna siekiera dla turystów i podró ników
 < Optymalny kszta t ostrza oraz idealne wywa enie 
zapewnia u ytkownikowi bardziej wydajn , 
a zarazem ergonomiczn  i bezpieczn  prac

 < Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymaego tworzywa 
FiberComp™

 < Antypo lizgowa r czka z tworzywa SoftGrip™ 
umo liwia pewny chwyt

 < Specjalnie wypro  lowane zako czenie trzonka chroni 
przed wy lizgni ciem si  narz dzia z doni

 < Brezentowy ochraniacz
 < Ci ar gowicy: 390 g

best of the best
reddot

best of the best
reddot

best of the best
reddot

Siekiera uniwersalna X15 Nr art. 121460 Zalety produktu

 < Do wszystkich prac le nych
 < Ostrze szlifowane pod k tem 30°
 < Optymalny kszta t ostrza oraz idealne wywa enie 
zapewnia u ytkownikowi bardziej wydajn , 
a zarazem ergonomiczn  i bezpieczn  prac

 < Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymaego tworzywa 
FiberComp™

 < Antypo lizgowa r czka z tworzywa SoftGrip™ 
umo liwia pewny chwyt

 < Specjalnie wypro  lowane zako czenie trzonka chroni 
przed wy lizgni ciem si  narz dzia z doni

 < Ochraniacz z tworzywa
 < Ci ar gowicy: 1046 g

best of the best
reddot

SIEKIERY OBRÓBKA DREWNA
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SIEKIERYOBRÓBKA DREWNA

Siekiera roz upuj ca X11 Nr art. 122440 Zalety produktu

 < Do rozupywania maych pni i r bania drewna na opa
 < Wielko  narz dzia umo liwia prac  jedn  r k
 < Ostrze szlifowane pod k tem 35°
 < Optymalny kszta t ostrza oraz idealne wywa enie 
zapewnia u ytkownikowi bardziej wydajn , 
a zarazem ergonomiczn  i bezpieczn  prac

 < Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymaego tworzywa 
FiberComp™

 < Antypo lizgowa r czka z tworzywa SoftGrip™ 
umo liwia pewny chwyt

 < Specjalnie wypro  lowane zako czenie trzonka chroni 
przed wy lizgni ciem si  narz dzia z doni

 < Ochraniacz z tworzywa
 < Ci ar gowicy: 840 g

Siekiery roz upuj ce

best of the best
reddot

Siekiera roz upuj ca X17 Nr art. 122460 Zalety produktu

Siekiera roz upuj ca X25 Nr art. 122480 Zalety produktu

 < Do rozupywania redniej wielko ci pni
 < Ostrze szlifowane pod k tem 35°
 < Optymalny kszta t ostrza oraz idealne wywa enie 
zapewnia u ytkownikowi bardziej wydajn , 
a zarazem ergonomiczn  i bezpieczn  prac

 < Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymaego tworzywa 
FiberComp™

 < Antypo lizgowa r czka z tworzywa SoftGrip™ 
umo liwia pewny chwyt

 < Specjalnie wypro  lowane zako czenie trzonka chroni 
przed wy lizgni ciem si  narz dzia z doni

 < Ochraniacz z tworzywa
 < Ci ar gowicy: 1086 g

Siekiera roz upuj ca X27 Nr art. 122500 Zalety produktu

best of the best
reddot

best of the best
reddot

best of the best
reddot

 < Do rozupywania du ych pni
 < Ostrze szlifowane pod k tem 35°
 < Optymalny kszta t ostrza oraz idealne wywa enie 
zapewnia u ytkownikowi bardziej wydajn , 
a zarazem ergonomiczn  i bezpieczn  prac

 < Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymaego tworzywa 
FiberComp™

 < Antypo lizgowa r czka z tworzywa SoftGrip™ 
umo liwia pewny chwyt

 < Specjalnie wypro  lowane zako czenie trzonka chroni 
przed wy lizgni ciem si  narz dzia z doni

 < Ochraniacz z tworzywa
 < Ci ar gowicy: 1830 g

 < Do rozupywania du ych i ci kich w obróbce pni
 < Du szy trzonek zapewnia efektywniejsz  prac
 < Ostrze szlifowane pod k tem 35°
 < Optymalny ksztat ostrza oraz idealne wywa enie 
zapewnia u ytkownikowi bardziej wydajn , 
a zarazem ergonomiczn  i bezpieczn  prac

 < Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymaego tworzywa 
FiberComp™

 < Antypo lizgowa r czka z tworzywa SoftGrip™ umo liwia 
pewny chwyt

 < Specjalnie wypro  lowane zako czenie trzonka chroni 
przed wy lizgni ciem si  narz dzia z doni

 < Ochraniacz z tworzywa
 < Ci ar gowicy: 1830 g
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SIEKIERY OBRÓBKA DREWNA

Zastosowanie Trzonek Ostrze Ci ar g owicy

Uniwersalne siekiery ciesielskie

Toporek X5 Nr art. 121121 Ci ar 481 g D ugo  228 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Lekka i por czna 
siekiera dla turystów 
i podró ników 

FiberComp™
SoftGrip™

Stal
Pow oka PTFE

390 g

Siekiera X7 Nr art. 121420 Ci ar 640 g D ugo  355 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Lekka i por czna 
siekiera dla turystów 
i podró ników 

FiberComp™
SoftGrip™

Stal
Pow oka PTFE

470 g

Siekiera ciesielska X10 Nr art. 121440 Ci ar 980 g D ugo  443 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Idealna dla stolarzy FiberComp™
SoftGrip™

Stal
Pow oka PTFE

760 g

Siekiera uniwersalna X15 Nr art. 121460 Ci ar 1520 g D ugo  599 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Wszystkie prace le ne FiberComp™
SoftGrip™

Stal
Pow oka PTFE

1046 g

Siekiery roz upuj ce

Siekiera roz upuj ca X11 Nr art. 122440 Ci ar 1075 g D ugo  443 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Roz upywanie 
ma ych pni i r banie 
drewna na opa  

FiberComp™
SoftGrip™

Stal
Pow oka PTFE

840 g

Siekiera roz upuj ca X17 Nr art. 122460 Ci ar 1570 g D ugo  599 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Roz upywanie redniej 
wielko ci pni

FiberComp™
SoftGrip™

Stal
Pow oka PTFE

1086 g

Siekiera roz upuj ca X25 Nr art. 122480 Ci ar 2430 g D ugo  722 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

Roz upywanie du ych pni FiberComp™
SoftGrip™

Stal
Pow oka PTFE

1830 g

Siekiera roz upuj ca X27 Nr art. 122500 Ci ar 2600 g D ugo  915 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

Roz upywanie du ych 
i ci kich w obróbce pni 

FiberComp™
SoftGrip™

Stal
Pow oka PTFE

1830 g
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KLINYOBRÓBKA DREWNA

KLINY
Fiskars oferuje szeroki wybór narz dzi do obróbki drewna. Kliny zosta y 
wykonane z wysokiej jako ci stali. Kliny obrotowe obracaj  si  w pniu 
do 90° (si a skr tu), rozpieraj c drewno, a karbowana do rodka 
powierzchnia zapewnia jeszcze efektywniejsze roz upywanie.
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OBRÓBKA DREWNAKLINY

Kliny

Klin obrotowy Safe-T Nr art. 120021 Zalety produktu

Klin Nr art. 120010 Zalety produktu

Poliamidowa nak adka Nr art. 122151 Zalety produktu

 < Do roz upywania du ych, trudnych w obróbce pni
 < Z kutej stali

Klin obrotowy Nr art. 120020 Zalety produktu

 < Klin obraca si  w pniu do 90° (si a skr tu), 
rozpieraj c drewno

 < Karbowanie do rodka dla efektywniejszego 
rozupywania

 < Materia : hartowana stal C40, stopie  twardo ci 
36-42 HRC

 < Wymienna poliamidowa nakadka z metalowym 
pier cieniem

 < Przeznaczona do klina obrotowego Safe-T 120021

 < Posiada bardzo wytrzyma  poliamidow  nakadk  
z metalowym pier cieniem

 < Absorbuje energi  uderzenia
 < Redukuje ryzyko wyst pienia RSI – urazów 
spowodowanych dugotrwa  prac  w jednej pozycji

120010
Ci ar 700 g
D ugo  153 mm
Szt./opak. 4

120020
Ci ar 2200 g
D ugo  220 mm
Szt./opak. 4

120021
Ci ar 2400 g
D ugo  240 mm
Szt./opak. 4

122151
Ci ar 300 g
D ugo  65 mm
Szt./opak. 1

Informacje dodatkowe
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OBRÓBKA DREWNA M OTY

M OTY 
I SIEKIEROM OTY
M oty i siekierom oty Fiskars to trwa e i wytrzyma e narz dzia. 
Trzonki wykonano z lekkiego i bardzo wytrzyma ego tworzywa, 
a g owice z kutej stali. Antypo ligowe tworzywo pokrywaj ce trzonek 
gwarantuje pewny chwyt. M oty idealnie sprawdz  si  zarówo 
na budowie, w pracach le nych, jak i ogrodzie. 

104

Fiskars Katalog 2012 listopad KONIEC.indd 104 11-11-23 13:45



M OTY OBRÓBKA DREWNA

M ot dwur czny XXL Nr art. 120028 Zalety produktu

Siekierom ot 2500 Nr art. 122160 Zalety produktu

M ot dwur czny XL Nr art. 120030 Zalety produktu

Siekierom ot 3000 SAFE-T Nr art. 122150 Zalety produktu

M ot dwur czny L Nr art. 120040 Zalety produktu

ekierom ot 3000 SAFE-T Nr a

 < Zaokr glone kraw dzie gowicy zmniejszaj  ryzyko 
odupywania

 < Gumowa ko cówka cz ca gowic  z trzonkiem 
zapobiega wstrz som podczas pracy

 < Trzonek: rdze  z wókna szklanego redukuje wstrz sy, 
cao  pokryta antypo lizgowym tworzywem 
zapobiegaj cym drganiom

 < Gowica z kutej stali, hartowana
 < Ci ar gowicy 5 kg

 < Szerokie ostrze idealne do rozupywania pni 
i ci cia ga zi

 < Szeroki, zaokr glony obuch uatwia uderzanie w klin
 < Trzonek: rdze  z wókna szklanego redukuje wstrz sy, 
cao  pokryta antypo lizgowym, zapobiegaj cym 
drganiom, tworzywem

 < Gowica wykonana z kutej stali, hartowana

 < Zaokr glone kraw dzie gowicy zmniejszaj  ryzyko 
odupywania

 < Gumowa ko cówka cz ca gowic  z trzonkiem 
zapobiega wstrz som podczas pracy

 < Trzonek: rdze  z wókna szklanego redukuje wstrz sy, 
cao  pokryta antypo lizgowym tworzywem 
zapobiegaj cym drganiom

 < Gowica z kutej stali, hartowana
 < Ci ar gowicy 4 kg

 < Poliamidowa nakadka z metalowym 
pier cieniem odporna na uderzenia

 < Redukuje ryzyko wyst pienia RSI – urazów 
spowodowanych dugotrwa  prac  w jednej pozycji

 < Haczykowate zako czenie ostrza pozwala przenosi  
pnie

 < Obuch wybrzuszony po bokach minimalizuje ryzyko 
zakleszczenia si  ostrza w zbitym drewnie

 < Trzonek: rdze  z wókna szklanego redukuje drgania
 < Hartowana gowica z kutej stali

 < Zaokr glone kraw dzie gowicy zmniejszaj  ryzyko 
odupywania

 < Trzonek: rdze  z wókna szklanego redukuje wstrz sy, 
cao  pokryta antypo lizgowym tworzywem 
zapobiegaj cym drganiom

 < Gowica z kutej stali, hartowana
 < Ci ar gowicy 3 kg

M oty

Siekierom oty
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Siekierom ot 3700 Nr art. 122161 Zalety produktu

 < Szerokie ostrze idealne do rozupywania du ych pni 
 < Ko cówka ostrza w ksztacie haka umo liwia 
podnoszenie i przenoszenie du ych pni

 < Szeroki, zaokr glony obuch uatwia uderzanie w klin
 < Trzonek: rdze  z wókna szklanego zapobiega 
wstrz som, cao  pokryta antypo lizgowym, 
zapobiegaj cym drganiom, tworzywem

 < Gowica wykonana z kutej stali, hartowana

120028
Ci ar 6130 g
D ugo  900 mm
Szt./opak. 2

122150
Ci ar 3900 g
D ugo  900 mm
Szt./opak. 2

120030
Ci ar 5180 g
D ugo  900 mm
Szt./opak. 2

122161
Ci ar 4600 g
D ugo  900 mm
Szt./opak. 2

122160
Ci ar 3680 g
D ugo  900 mm
Szt./opak. 2

120040
Ci ar 3900 g
D ugo  750 mm
Szt./opak. 4

Informacje dodatkowe
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OBRÓBKA DREWNAPI Y

PI Y
Pi y Fiskars to szeroka gama narz dzi przeznaczonych do ró nego typu 
ci  ogrodowych. Pi y wyró nia specjalna geometria ostrza, która u atwia 
prac . Pi y wysuwane to po czenie lekkiej r czki, wykonanej z tworzywa 
FiberComp™ i trwa ego ostrza z wysokiej jako ci stali – chowanego 
w r koje ci. Pi y kab kowe przeznaczone s  do ci cia konarów 
i grubych ga zi.
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PI YOBRÓBKA DREWNA

Pi a do ga zi (L) Xtract™ Nr art. 123880 Zalety produktu

Pi a do ga zi (S) Xtract™ Nr art. 123870 Zalety produktu

Pi a do drewna (S) Xtract™ Nr art. 123860 Zalety produktu

Pi a ze sta ym ostrzem SW84 Nr art. 123840 Zalety produktu

 < Nowy, wygodny zaczep do paska
 < Specjalne uz bienie zapewnia skuteczne ci cie ga zi
 < Pewny chwyt dzi ki r czce pokrytej tworzywem SoftGrip™
 < Ergonomiczna r koje  z oson  na palce
 < Dugo  ostrza 255 mm
 < rednica ci cia do 120 mm
 < Ci cie w jednym kierunku – do siebie

 < Nowy, wygodny zaczep do paska
 < Specjalne uz bienie zapewnia skuteczne ci cie ga zi
 < Pewny chwyt dzi ki r czce pokrytej tworzywem SoftGrip™
 < Ergonomiczna r koje  z oson  na palce
 < Dugo  ostrza 160 mm
 < Ci cie w jednym kierunku – do siebie

 < Nowy, wygodny zaczep do paska
 < Specjalne uz bienie zapewnia skuteczne ci cie desek
 < Pewny chwyt dzi ki r czce pokrytej tworzywem SoftGrip™
 < Ergonomiczna r koje  z oson  na palce
 < Dugo  ostrza 160 mm
 < Ci cie w jednym kierunku – do siebie

 < rednica ci cia 120 mm
 < Specjalne uz bienie zapewnia szybkie i efektywne ci cie
 < Pewny chwyt dzi ki r czce pokrytej tworzywem SoftGrip™
 < Ostrze o dugo ci 330 mm
 < Ci cie w jednym kierunku – do siebie

Pi y

Pi a kab kowa 21’’ SW30 Nr art. 124800 Zalety produktu

Pi a kab kowa 24’’ SW31 Nr art. 124810 Zalety produktu

 < Kszta t ramy umo liwia ci cie 
w trudno dost pnych miejscach

 < Unikalne uz bienie tnie w obu kierunkach 
(od siebie i do siebie)

 < Magnetyczny ochraniacz na ostrze

 < Do ci cia konarów i grubych ga zi
 < Unikalne uz bienie tnie w obu kierunkach 
(od siebie i do siebie)

 < Magnetyczny ochraniacz na ostrze

Pi y kab kowe

Cz ci zamienne
124807
Wymienne ostrze 
do pi y kab kowej 
124800

124817
Wymienne ostrze 
do pi y kab kowej 
124810

NOWO

NOWO

NOWO
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PI Y OBRÓBKA DREWNA

Zastosowanie Kierunek ci cia Ostrze R czka

Pi y

Pi a do ga zi (L) Xtract™ Nr art. 123880 Ci ar 230 g D ugo  330 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Ci cie wie ych ga zi W jednym kierunku 
– do siebie

255 mm
Stal hartowana
Chowane ostrze

FiberComp™
SoftGrip™

Pi a do ga zi (S) Xtract™ Nr art. 123870 Ci ar 130 g D ugo  223 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Ci cie wie ych ga zi W jednym kierunku 
– do siebie

160 mm
Stal hartowana
Chowane ostrze

FiberComp™
SoftGrip™

Pi a do drewna (S) Xtract™ Nr art. 123860 Ci ar 127 g D ugo  223 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Ci cie drewna, desek W jednym kierunku 
– do siebie

160 mm
Stal hartowana
Chowane ostrze

FiberComp™
SoftGrip™

Pi a ze sta ym ostrzem SW84 Nr art. 123840 Ci ar 410 g D ugo  490 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Ci cie ga zi W jednym kierunku 
– do siebie

330 mm
Stal
Sta e ostrze

SoftGrip™

Pi y kab kowe

Pi a kab kowa 21’’ SW30 Nr art. 124800 Ci ar 575 g D ugo  620 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Ci cie konarów 
i grubych ga zi

W obu kierunkach 21"
Stal hartowana

Stal

Pi a kab kowa 24’’ SW31 Nr art. 124810 Ci ar 635 g D ugo  695 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Ci cie konarów 
i grubych ga zi

W obu kierunkach 24"
Stal hartowana

Stal

109

Fiskars Katalog 2012 listopad KONIEC.indd 109 11-11-23 13:45



NO EOBRÓBKA DREWNA

NO E
No e Fiskars przeznaczone s  do specjalistycznych prac sadowniczych. 
Ich wytrzyma e ostrza zosta y wykonane ze stali nierdzewnej, a r czki 
w wytrzymalego tworzywa.
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NO E OBRÓBKA DREWNA

Szczepak K61 Nr art. 125890 Zalety produktu

Nó  uniwersalny K40 Nr art. 125860 Zalety produktu

Sierpak K62 Nr art. 125880 Zalety produktu

Okulizak K60 Nr art. 125900 Zalety produktu

 < Nó  wielofunkcyjny w plastikowej pochwie
 < Ergonomiczna r koje  z oson  na palce
 < Ostrze ze stali nierdzewnej o dugo ci 10 cm

Nó  do we ny mineralnej K20 Nr art. 125870 Zalety produktu

 < Ergonomiczna r koje  z oson  na palce
 < Ostrze ze stali nierdzewnej

 < Do obcinania cienkich ga zi i p dów oraz 
do wygadzania ran na ga zi powstaych 
po obci ciu pi

 < Sierpowato wygi te ostrze ze stali nierdzewnej
 < R czka z wtórnie przetworzonego tworzywa, 
przymocowana mosi nym nitem

 < Do uko nego ci cia zraza i ukorzenionej podkadki 
podczas szczepienia lub rozmna ania ro liny

 < Wygi te ostrze ze stali nierdzewnej
 < R czka z wtórnie przetworzonego tworzywa, 
przymocowana mosi nym nitem

 < Do szczepienia ro liny metod  okulizacji, 
czyli oczkowania

 < Ostrze ze stali nierdzewnej
 < R czka z wtórnie przetworzonego tworzywa, 
przymocowana mosi nym nitem

 < Posiada ko cówk  do podnoszenia i odchylania 
naci tej kory

No e
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Zastosowanie Ostrze Ochrona R czka

No e

Nó  uniwersalny K40 Nr art. 125860 Ci ar 70 g D ugo  218 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Uniwersalne Stal nierdzewna Plastikowa pochwa Tworzywo

Sierpak K62 Nr art. 125880 Ci ar 50 g D ugo  170 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Obcinanie cienkich ga zi 
i p dów oraz wyg adzanie 
ran na ga zi powsta ych 
po obci ciu pi  

Stal nierdzewna Sk adane ostrze Tworzywo wtórnie 
przetworzone

Szczepak K61 Nr art. 125890 Ci ar 50 g D ugo  170 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Uko ne ci cie zraza 
i ukorzenionej podk adki 
podczas szczepienia 
lub rozmna ania ro liny

Stal nierdzewna Sk adane ostrze Tworzywo wtórnie 
przetworzone

Okulizak K60 Nr art. 125900 Ci ar 50 g D ugo  170 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Szczepienie ro liny 
metod  okulizacji

Stal nierdzewna Sk adane ostrze Tworzywo wtórnie 
przetworzone

Nó  do we ny mineralnej K20 Nr art. 125870 Ci ar 54 g D ugo  420 mm Szt./opak. 4 Kod EAN

Ci cie we ny mineralnej Stal nierdzewna Os ona na palec Tworzywo

OBRÓBKA DREWNA NO E
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NARZ DZIA LE NE OBRÓBKA DREWNA

NARZ DZIA 
LE NE
Narz dzia le ne Fiskars to szeroka oferta specjalistycznych narz dzi 
do podcinania drzew oraz podnoszenia i przenoszenia pni. Wytrzyma e, 
kute narz dzia zosta y zaprojekowane wed ug zasad ergonomii, aby 
zapewni  efektywno , a zarazem atwo  u ycia.
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NARZ DZIA LE NEOBRÓBKA DREWNA

Kleszcze do pni Nr art. 126030 Zalety produktu

 < Kuta hartowana stal ze szlifowanym wyko czeniem
 < R czka z polipropylenu
 < Mechanizm narz dzia pokryty jest ochronn  warstw  
farby proszkowej

 < Maksymalny rozstaw 195 mm
 < R czka z termoplastycznej gumy

Tasak karczownik X3 Nr art. 126003 Zalety produktu

Hak do pni Nr art. 126020 Zalety produktu

Etui na hak Nr art. 126040 Zalety produktu

 < Do podcinania drzew i okrzesywania grubszych ga zi 
oraz konarów

 < Do podnoszenia i przenoszenia mniejszych pni
 < Hartowana stal ze szlifowanymi kraw dziami
 < R czka z termoplastycznej gumy gwarantuje pewny chwyt
 < Polecany do stosowania z kleszczami do pni

 < Wykonane z poliuretanu
 < Idealne do przenoszenia haka 126020 
i kleszczy 126030

Narz dzia le ne

D wignia – obracak Nr art. 126050 Zalety produktu

 < Do podwa ania oraz obracania powalonych pni
 < Kuta hartowana stal ze szlifowanym wyko czeniem
 < Uchwyt z tworzywa
 < Wykuta z jednego kawaka stali, niezwykle wytrzymaa, 
odporna na niskie temperatury i surowe warunki 
atmosferyczne

20
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OBRÓBKA DREWNANARZ DZIA LE NE

Akcesoria
Ostrza ka do siekier i no y Xsharp™ Nr art. 120740 Zalety produktu

 < Do ostrzenia siekier i no y
 < Elementem ostrz cym jest trway i skuteczny 
spiek ceramiczny

 < Ceramiczne kamienie szli  erskie ostrz  siekiery 
i no e pod prawidowym k tem

 < Regularne gadzenie ostrza gwarantuje jego 
skuteczno  i bezpiecze stwo pracy

Informacje dodatkowe
126003
Ci ar 450 g
D ugo  505 mm
Szt./opak. 4

126020
Ci ar 420 g
D ugo  235 mm
Szt./opak. 4

126030
Ci ar 459 g
D ugo  288 mm
Szt./opak. 4

126040
Ci ar 127 g
D ugo  308 mm
Szt./opak. 4

120740
Ci ar 90 g
D ugo  165 mm
Szt./opak. 4

126050
Ci ar 1287 g
D ugo  768 mm
Szt./opak. 4

NOWO
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NARZ DZIA DO OD NIE ANIA

NARZ DZIA 
DO OD NIE ANIA
Wszystkie narz dzia do od nie ania Fiskars zosta y zaprojektowane 
w oparciu o zasady ergonomii, dlatego te  minimalizuj  wysi ek potrzebny 
do wykonania pracy. Specjalny pro  l g owic sprawia, e odgarnianie jest 
du o atwiejsze ni  przy u yciu tradycyjnych narz dzi. 
Konstrukcja g owic oraz u yte tworzywa uniemo liwiaj  przyleganie 
mokrego niegu do narz dzia. Materia y u yte do produkcji narz dzi 
przystosowane s  do pracy w ka dych warunkach atmosferycznych. 
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Odgarniacze

Profesjonalny p ug nie ny Nr art. 143040 Zalety produktu

P ug nie ny sk adany Nr art. 143050 Zalety produktu

P ug nie ny Nr art. 143020 Zalety produktu

 < Gowica z tworzywa o wzmocnionych kraw dziach
 < Trway, elektrycznie galwanizowany uchwyt usztywnia 
cae narz dzie

 < Mokry nieg nie przywiera do gowicy

 < Mo liwo  zo enia uchwytu uatwia transport 
i przechowywanie

 < Kraw d  gowicy wzmocniona listw  aluminiow
 < Mokry nieg nie przywiera do tworzywa

 < Lekki pug uatwia odgarnianie niegu
 < Trway, elektrycznie galwanizowany uchwyt
 < Mokry nieg nie przywiera do gowicy

Odgarniacz aluminiowy Nr art. 143060 Zalety produktu

 < Gowica wysokiej jako ci z aluminium
 < Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV 
 < Ergonomiczna r czka

P ugi

NARZ DZIA DO OD NIE ANIA

Odgarniacz Nr art. 145020 Zalety produktu

 < Gowica z tworzywa zako czona listw  
ze wzmocnionego aluminium 

 < Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV 
 < Ergonomiczna r czka
 < Mokry nieg nie przywiera do gowicy
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NARZ DZIA DO OD NIE ANIA

Szu  a do niegu i ziarna Nr art. 142000 Zalety produktu

 < Gowica z wysokiej jako ci aluminium
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Wygodna r czka z tworzywa

Szu  a do niegu i ziarna Nr art. 142070 Zalety produktu

opatka aluminiowa Nr art. 141020 Zalety produktu

 < Gowica z tworzywa zako czona listw  
ze wzmocnionego aluminium 

 < Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV 
 < Ergonomiczna r czka
 < Mokry nieg nie przywiera do gowicy

 < Lekka, aluminiowa opatka, odpowiednia 
do samochodu

 < Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV 
 < Ergonomiczna r czka 

Skuwacz do lodu Nr art. 140000 Zalety produktu

 < Stalowa gowica
 < Drewniany trzonek

Szu  a do niegu i ziarna Nr art. 116a Zalety produktu

 < Gowica z tworzywa zako czona listw  z aluminium
 < Trzonek z selekcjonowanego drewna
 < Wygodna r czka z tworzywa

Szu  e
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NARZ DZIA DO OD NIE ANIA

Trzonek G owica Szeroko  g owicy R czka

P ugi

Profesjonalny p ug nie ny Nr art. 143040 Ci ar 7000 g D ugo  1480 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Stal Wysokiej jako ci 
tworzywo
Wzmocniona kraw d

830 mm Stal
Odblaski

P ug nie ny sk adany Nr art. 143050 Ci ar 3950 g D ugo  1400 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Stal Wysokiej jako ci 
tworzywo
Wzmocniona kraw d

749 mm Stal
Odblaski

P ug nie ny Nr art. 143020 Ci ar 4160 g D ugo  1495 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Stal Wysokiej jako ci 
tworzywo
Wzmocniona kraw d

720 mm Stal

Odgarniacze

Odgarniacz aluminiowy Nr art. 143060 Ci ar 1700 g D ugo  1570 mm Szt./opak. 3 Kod EAN

Aluminium
Pokryty tworzywem

Aluminium 445 mm Tworzywo
W kszta cie litery D

Odgarniacz Nr art. 145020 Ci ar 1800 g D ugo  1500 mm Szt./opak. 2 Kod EAN

Aluminium
Pokryty tworzywem

Wysokiej jako ci 
tworzywo
Wzmocniona kraw d

545 mm Tworzywo
W kszta cie litery D

Szu  e

Szu  a do niegu i ziarna Nr art. 142000 Ci ar 1400 g D ugo  1268 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Drewno Aluminium 310 mm Tworzywo
W kszta cie litery D

Szu  a do niegu i ziarna Nr art. 142070 Ci ar 1050 g D ugo  1310 mm Szt./opak. 3 Kod EAN

Aluminium
Pokryty tworzywem

Wysokiej jako ci 
tworzywo
Wzmocniona kraw d

365 mm Tworzywo
W kszta cie litery D

Szu  a do niegu i ziarna Nr art. 116a Ci ar 1400 g D ugo  1310 mm Szt./opak. Kod EAN

Drewno Wysokiej jako ci 
tworzywo
Wzmocniona kraw d

365 mm Tworzywo
W kszta cie litery D

opatka aluminiowa Nr art. 141020 Ci ar 750 g D ugo  715 mm Szt./opak. 3 Kod EAN

Aluminium
Pokryty tworzywem

Aluminium 255 mm Tworzywo
W kszta cie litery D

Skuwacz do lodu Nr art. 140000 Ci ar 1650 g D ugo  1485 mm Szt./opak. 6 Kod EAN

Drewno Stal hartowana 175 mm Brak
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KONSERWACJA I AKCESORIA

KONSERWACJA 
I AKCESORIA
Fiskars oferuje tak e akcesoria, przydatne w ogrodzie. 
Odpowiednia konserwacja narz dzi gwarantuje, 
e b d  one s u y  przez d ugie lata.
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R kawice Nr art. 160000 Zalety produktu

R kawice damskie Nr art. 160001 Zalety produktu

 < Do prac w lesie i w ogrodzie 
 < Skórzane, z bawenian  wy ciók

 < Do wszelkich prac w ogrodzie 
 < Skórzane, z bawenian  wy ciók

KONSERWACJA I AKCESORIA

Akcesoria

Zestaw do konserwacji Fiskars Nr art. 110990 Zalety produktu

 < Zestaw zawiera elementy niezb dne do piel gnacji 
narz dzi: diamentowy pilnik, oliw  i instrukcj  
dotycz c  konserwacji

Konserwacja

Odpowiednia konserwacja narz dzi gwarantuje, 
e b d  one s u y  przez d ugie lata. Regularne ostrzenie 

i oliwienie powoduje, e narz dzia s  zawsze gotowe 
do u ycia. Zestaw do konserwacji Fiskars zawiera 
niezb dne wyposa enie oraz instrukcje potrzebne 
do konserwacji narz dzi ogrodniczych:

Instrukcja
(jak i kiedy ostrzy , oliwi , 
my , przechowywa  itd.)

Pilnik diamentowy
(wytrzyma y, skuteczny 
do ostrzenia hartowanej stali)

Oliwa
(redukuje tarcie i chroni 
ostrze przed korozj )

Informacje dodatkowe
160000
Ci ar 110 g
D ugo  260 mm
Szt./opak. 10

160001
Ci ar 110 g
D ugo  260 mm
Szt./opak. 10

110990
Ci ar 135 g
D ugo  195 mm
Width 104 mm
Szt./opak. 4
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O CI CIU

CIOSANIE A ROZ UPYWANIE DOBÓR ODPOWIEDNIEGO NARZ DZIA

Siekiera ciesielska: 
Cienkie, w skie ostrze siekiery 
uniwersalnej umo liwia czyste, 
atwe i precyzyjne ci cie 
wie ego drewna.

Siekiera roz upuj ca: 
Wyró nia j  unikalny kszta t 
g owicy. Ma ona w sk  
kraw d , atwo wchodz c  
w drewno i klinow  cz , 
która je rozpycha.

NO YCOWY A KOWADE KOWY

No ycowy: 
Ostrze i przeciwostrze napieraj  
na ga , tn c j  z dwóch stron 
i eliminuj c efekt mia d enia.
Polecane do ci cia wie ych, 
ywych ga zi.

Kowade kowy: 
Ostrze napiera na ga  
przecinaj c j , a kowade ko 
podtrzymuje ga  od spodu.
Polecane do suchego drewna.

O CI CIU

Sekatory 
dwur czne s  
odpowiednie 
do ci cia 
grubych 
ga zi.

Sekatory 
uniwersalne 

yrafa oraz 
no yce s  
idealne do 
ci cia trudno 
dost pnych 
ga zi.

Sekatory 
jednor czne 
s  odpowiednie 
do przycinania 
cienkich 
ga zek.

Sekatory 
uniwersalne 
Tukan 
przydadz  
si  do ci cia 
kolczastych lub 
pn cych ro lin.

Pi y polecane 
s  do ci cia 
ga zi o rednicy 
powy ej 5 cm.

Siekiery s u  
do ociosywania 
grubych ga zi 
i roz upywania pni.

Ø 32 mm

Sekator no ycowy P26 
111260

Sekator no ycowy P44
111440

Sekator d wigniowy 
no ycowy P54 
111340

Sekator z r czk  
obrotow  P94 111540

Sekator uniwersalny 
Tukan (M) P56 111640

Sekator uniwersalny 
yrafa UP82 115360

Pi a do ga zi 123880

Uniwersalna 
siekiera X15 121460

Ø 22 mm

Ø 20 mm

Ø 20 mm

Ø 26 mm

Ø 22 mm

Ø 32 mm

Ø 35 mm

Ø 38 mm

Ø 50 mm

Ø 120 mm

S
ek

at
or

y
S

ek
at

or
y 

dw
ur

cz
ne

S
ie

ki
er

y 
i p

iy

Sekator d wigniowy 
kowade kowy (S) L31 112170

Sekator no ycowy 
hook (M) L74 112290

Sekator no ycowy 
hook (L) L78 112590

S
ek

at
or

y 
un

iw
er

sa
ln

e

Wybieraj c odpowiednie narz dzie 
zapewniamy sobie komfort pracy, 
a ro linom prawid ow  piel gnacj .
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Reddot 2000 • Best of the best Teleskopowy sekator uniwersalny yrafa str. 26
Reddot 2001 • Best of the best  No yce do ywop otu PowerGear™ str. 30
Reddot 2002 No yce do ywop otu PowerLever™ str. 30
Reddot 2002 No yce do trawy i ywop otu PowerLever™ str. 35
Reddot 2002 Sekatory PowerLever™ str. 8
Reddot 2003 No yce do trawy  str. 35
Reddot 2003 Teleskopowe szpadle i wid y str. 41/48
Reddot 2004 Wyrywacz do chwastów  str. 37
Reddot 2005 Sekator uniwersalny Tukan str. 11
Reddot 2006 No yce do trawy z serwo, d ugie str. 35
Reddot 2006 Grabie uniwersalne str. 61
Reddot 2009 Klin obrotowy Safe-T str. 103
Reddot 2009 • Best of the best Sekator PowerStep™ str. 8
Reddot 2009 Sekator dwur czny PowerStep™ str. 20
Reddot 2010 Linia ErgoPlus™ str. 41/48/54
Reddot 2010 Linia QuikFit™ str. 84
Reddot 2010 • Best of the best Siekiery Nowej Generacji str. 99
Reddot 2011  Sekatory SingleStep™ str. 9
Reddot 2011 Narz dzia do piel gnacji ma ych ro lin Premium str. 73
 

IF 1994 • Good Industrial Design  Narz dzia do piel gnacji ma ych ro lin str. 73
IF 1994 • Good Industrial Design  Ergonomiczne szpadle i wid y str. 42/48
IF 1996 • Good Industrial Design  Sekator dwur czny PowerGear™ str. 19
IF 1996 • Good Industrial Design  Saperka sk adana str. 44
IF 1996 • Good Industrial Design  No yczki do kwiatów str. 16
IF 1997 • Good Industrial Design  Sekator PowerGear™ str. 7
IF 1998 Sekator uniwersalny yrafa str. 26
IF 2001 No yce do ywop otu PowerGear™ str. 30
IF 2002 No yce do ywop otu PowerLever™ str. 30
IF 2002 No yce do trawy i ywop otu PowerLever™ str. 35
IF 2002 Sekatory PowerLever™ str. 8
IF 2003 • Product Design No yce do trawy  str. 35
IF 2003 • Gold Medal Teleskopowe szpadle i wid y str. 41/48

Good Design 1997 Sekator dwur czny PowerGear™ str. 19
Good Design 1997 Sekator PowerGear™ str. 7
Good Design 1998 Sekator uniwersalny yrafa str. 26
Good Design 2002 No yce do trawy i ywop otu PowerLever™ str. 35
Good Design 2002 No yce do ywop otu PowerGear™ str. 30
Good Design 2002 Sekatory PowerLever™ str. 8
Good Design 2005 Sekator uniwersalny Tukan str. 11

Fennia Prize 03 No yce do ywop otu PowerLever™ str. 30
Fennia Prize 03 No yce do trawy i ywop otu PowerLever™ str. 35
Fennia Prize 03 Sekatory PowerLever™ str. 8
Fennia Prize 05 Sekator uniwersalny Tukan str. 11
Fennia Prize 09 Sekator PowerStep™ str. 8
Fennia Prize 09 Sekator dwur czny PowerStep™ str. 20

NAGRODY

 

Industrie Forum
Industrial Design
Hannover
Germanya

Design Zentrum 
Nordrhein-Westfalen
Germany

The Chicago
Athenaeum
USA

Honorary Mention
Finland

NAGRODY
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NAGRODY

Focus way of life 2002 Sekatory PowerLever™ str. 8
Focus know how 2005 • Gold medal  Sekator uniwersalny Tukan str. 11
Focus open 2009 • Gold medal Sekator PowerStep™ str. 8
Focus open 2009 • Silver medal Sekator dwur czny PowerStep™ str. 20

Pro Finnish Design 1997 Sekator dwur czny PowerGear™ str. 19
Pro Finnish Design 1997 Sekator PowerGear™ str. 7

1994 • High Design Quality Nó  uniwersalny str. 111
1996 • High Design Quality Sekator dwur czny PowerGear™ str. 19

1991 • Retailer’s Choice Award, England Ergonomiczne szpadle i wid y str. 42/48
1996 • Trophée de la Nouveauté, Paris Sekator PowerGear™ str. 7
1996 • Int. Consumer Goods Fair, Brno • Gold Medal Sekator dwur czny PowerGear™ str. 19
1997 • Int. Consumer Goods Fair, Brno • Gold Medal Sekator PowerGear™ str. 7
1998 • Innovative New Product Award, Canada Sekator PowerGear™ str. 7
1999 • Trophée de la Nouveauté, Paris Teleskopowy sekator uniwersalny yrafa str. 26
2000 • Popular Mechanics, Chicago • Editors Choice Teleskopowy sekator uniwersalny yrafa str. 26

International
Design Award
Baden-Württemberg
Germany

FInland

Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Germany
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PIKTOGRAMY
EaseCut™

 

EaseCut™
Piktogram wskazuje, o ile zostaje zwi kszona si a ci cia.

Obszar zastosowania
Ostrze no ycowe
Umo liwia precyzyjne 
i równe ci cie 
wie ego drewna.

Ostrze kowade kowe
Zapewnia skuteczne ci cie 
gównie suchych, starych 
i twardych ga zi.

No yce
Rodzaj ostrza odpowiedni 
do ci cia drutu, PCV, 
w y ogrodowych.

G owica Hook
Geometria ostrza 
idealna do ci cia 
wie ych ga zi.

G owica no ycowa
Geometria ostrza doskonale 
sprawdza si  przy precyzyjnym 
ci ciu wie ych ga zi.

Ostrze roz upuj ce
Ostrze w ksztacie klina 
u ywane do r bania 
i rozupywania. 

Ostrze ciesielskie
Ostrze wykorzystywane 
do ci cia i wycinki drzew.

Tasak karczownik
Narz dzie do podcinania 
i okrzesywania 
grubszych ga zi.

Suche drewno
Z bkowanie umo liwiaj ce 
ci cie suchego drewna, 
np. desek

wie e drewno
Z bkowanie idealne 
do pi owania wie ego drewna.

Materia y
FiberComp™
Kompozyt wókna szklanego. 
Cechuje go lekko , 
wytrzymao , twardo .

PBT 
Lekkie, elastyczne 
i wytrzymae tworzywo.

Skóra 
Produkt wykonany 
ze skóry naturalnej.

CrMov 
Stop stali gwarantuj cy 
ostro  i wytrzymao  
narz dzia.

Aluminium 
Wyj tkowo lekki, trway 
i wytrzymay materia .

Stali nierdzewna 
Materia  wytrzymay 
i odporny na korozj .

Stal borowa 
Rodzaj stali odpornej 
na korozj , bardzo wytrzymaej.

Stalowy mechanizm 
przek adniowy
Mechanizm zwi kszaj cy 
si  ci cia.

Pow oka PTFE 
Nieprzywieralna powoka, która 
minimalizuje tarcie podczas ci cia 
i chroni przed przywieraniem 
do ostrza soków ywicznych.

PIKTOGRAMY
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PIKTOGRAMY

22

rednica ci cia
Podawana w milimetrach. 
Informuje o zakresie ci cia 
narz dzia.

Cz ci zamienne
Dost pne s  cz ci zamienne 
dla danego produktu.

Dodatkowe cz ci
Produkt mo na wyposa y  
w dodatkowe akcesoria.

System Anti Shock
Amortyzuje wibracje i wstrz sy 
przenoszone przez r koje ci.

SoftGrip™
Rodzaj ergonomicznego, 
antypo lizgowego uchwytu. 
Zapewnia komfort pracy.

Czubek ostrzy
Sia ci cia jest rozprowadzana 
równomiernie a  po czubek 
ostrzy.

Mikroci cia
Wypro  lowany czubek ostrza 
umo liwia precyzyjne ci cie 
i przycinanie.

Uchwyt Fingerloop
Rodzaj r koje ci chroni cy 
przed urazami.

Teleskopowy trzonek
Pozwala regulowa  zasi g 
pracy narz dzia.

Odporny na warunki 
atmosferyczne
Narz dzie odporne na skrajne 
warunki atmosferyczne.

Warzywa
Narz dzie idealne do ci cia 
i czyszczenia warzyw.

Kwiaty
Narz dzie przeznaczone 
do ci cia kwiatów.

Trawa
Narz dzie przeznaczone 
do piel gnacji trawnika.

ywop oty i krzewy
Narz dzie do przycinania 
ywopotów i krzewów.

Ro liny doniczkowe
Narz dzie przeznaczone 
do podcinania i przycinania 
ro lin doniczkowych.

Bonsai
Narz dzie przeznaczone 
do piel gnacji drzewek Bonsai.

Zio a
Narz dzie do precyzyjnego 
ci cia delikatnych ga zek zió .

Ryby
Narz dzia su ce 
do patroszenia ryb.

Rozmiar d oni
Oznaczenie rozmiaru doni 
odpowiedniego dla danego 
narz dzia.

Obur czny
Narz dzie przeznaczone 
dla osób prawo- i lewor cznych.

Prawor czny
Narz dzie przeznaczone 
dla osób prawor cznych.

Szczepienie
Narz dzie przeznaczone 
do ci cia i przycinania p dów.

Nacinanie
Narz dzie przeznaczone 
do czynno ci zwi zanych 
ze szczepieniem ro lin.

Szczepienie
Narz dzie przeznaczone 
do szczepienia ro lin.

Ostrzenie
Produkty su ce 
do ostrzenia drewna.

Izolacja
Narz dzie przeznaczone 
do ci cia weny mineralnej 
i wókien.

Struganie
Produkty su ce 
do strugania drewna.

odygi kwiatów
Narz dzie przeznaczone 
do ci cia odyg kwiatów.

Trwa o
Trwae po czenie 
trzonka z gowic .

Wywa enie
Odpowiednie wywa enie 
narz dzia zapewnia 
skuteczn  prac .

Wytrzyma o
Narz dzie wytrzymuje 
obci enie do 35 kg.

QuikFit™
System QuikFit™.

Z bkowanie pi y
Geometria z bkowania 
wskazuje, e narz dzie 
tnie w obu kierunkach.

Z bkowanie pi y
Geometria z bkowania 
wskazuje, e narz dzie 
tnie w jednym kierunku.

Cechy produktu
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Stojak na ˚yraf´ 
75x50x35 cm 

Stojak Ergo 
165x48x35 cm

Stojak Fisk 750 
199x75x50 cm

Stojak Fisk 500 
185x50x45 cm

EKSPOZYCJA

EKSPOZYCJA
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Stojak narz´dziowy dwustronny 
120x160x80 cm

Stojak Fispo 
130x107x107 cm

Stojak na wyrywacze 
182x40x46 cm

Stojak na grabie 
174x30x40 cm

Stojak narz´dziowy jednostronny 
120x160x40 cm

EKSPOZYCJA

St j k bi
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© 2011

Made in Finland

Za o one w 1649 roku w ma ej wsi Fiskars, w Finlandii, przedsi biorstwo sta o si  
mi dzynarodow  korporacj , która po dzie  dzisiejszy produkuje narz dzia zgodne 
z surowymi,  skimi normami jako ci i wzornictwa. Ergonomiczne, lekkie i wytrzyma e 
narz dzia Fiskars zosta y zaprojektowane w taki sposób, aby zapewni  komfort 
i zredukowa  do minimum wysi ek potrzebny do pracy w ogrodzie.

Fiskars Polska Sp. z o.o. 
Biuro Handlowe

ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa
www.  skars.com
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