
 
 

Nové benzínové plotové nůžky Fieldmann:  
Díky vyššímu výkonu zvládnou i větší plochy  
 

Stránky časopisů plní příběhy sousedských sporů kvůli přesahujícím či stínícím větvím, a 

přitom by stačilo tak málo – pořídit si plotové nůžky, 

třeba od tradiční české značky zahradní techniky 

Fieldmann, kterými potenciální problémy jednoduše 

odstřihnete. Značka Fieldmann letos rozšířila svoji 

nabídku elektrických a akumulátorových plotových 

nůžek o nové výkonnější benzínové plotové nůžky 

Fieldmann FZN 4002-B, s kterými dokážete ustřihnout 

větve o průměru až 22 mm. Více na 

www.fieldmann.cz. 

 

Benzínové nůžky Fieldmann FZN 4002-B ostříhají živý plot i daleko od elektřiny 

Benzínové plotové nůžky Fieldmann FZN 4002-B jsou ideálním řešením, pokud potřebujete 

upravit živý plot, keře či ostříhat větve stromků i mimo dosah elektřiny. Navíc jsou díky 

dvoutaktnímu motoru s obsahem 22,5 cm3 (výkon 0.65 kW) podstatně výkonnější než elektrické, 

takže s nimi zvládnete i větší plochy. Pracovní délka lišty 51 cm navíc umožňuje efektivní zástřih i 

opravdu vzrostlých živých plotů. Zadní madlo je možné otočit do horizontální polohy (celkem tři 

pozice otáčení rukojeti), což zajišťuje pohodlný střih i svislých ploch živých plotů či tvarování 

keřů na méně přístupných místech. Samozřejmostí jsou ochranné prvky jako přední štít proti 

odlétajícím větvím, bezpečnostní spínače či kryt lišty pro bezproblémové uskladnění.  

 

Doporučená akční MO cena: 3.299 Kč, více na www.fieldmann.cz. 

 

 

O značce FIELDMANN 

Fieldmann je ryze českou značkou zahradní techniky a nářadí pro byt, dům i zahradu, která se na 

našem trhu úspěšně prodává již sedmým rokem. Výrobky Fieldmann jsou navrženy a 

zkonstruovány tak, aby odpovídaly požadavkům náročného spotřebitele: usnadňují práci a šetří 

čas, jsou kvalitní, ergonomické, bezpečné, snadno a intuitivně ovladatelné, přinášejí nejnovější 

trendy a poskytují maximální komfort při práci na zahradě, v domě i dílně.  

 

http://www.fieldmann.cz/
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
 
Ing. Marie Hodačová Šimonovská 
Privilege PR, Jagellonská 3, Praha 3 
Mobil: +420 777 840 414 
e-mail: simonovska@privilegepr.cz 
 

 

Vladislav Líkař 
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany 

Tel.: +420 323 201 110,  
Mobil: +420 734 236 387 

e-mail: vladislav.likar@fastcr.cz  
www.fastcr.cz, www.fieldmann.cz  
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