
 

 

 

Vysokotlaké myčky Fieldmann šetří vodu i lidskou námahu 
 

Ostříknout dvorek u domu od běžných nečistot zvládneme obyčejnou hadicí s vodou. 

Chceme-li se však zbavit usazenější špíny a nedrhnout chodník, zeď, sekačku nebo třeba 

gril „rýžákem“, potřebujeme údernější proud vody. Patřičnou sílu vodě dodají vysokotlaké 

myčky Fieldmann, s kterými pak zvládneme důkladně poklidit nejen dvůr či terasu, ale i 

zbavit kola či podvozek auta od zaschlého bláta nebo oživit zašlou fasádu domu. Příkon, 

tlak a průtok vody jsou klíčové veličiny pro výběr vhodné vysokotlaké myčky – vyšší tlak 

znamená kvalitnější mytí, vyšší průtok čištění urychlí. Více na www.fieldmann.cz 

 

K nezanedbatelným výhodám vysokotlakých myček patří i úspora vody v řádu desítek 

procent oproti běžnému mytí, a to díky přesně zaměřenému vodního paprsku. Stříkací 

pistole u myček Fieldmann jsou vybavené variabilními, třícestnými nebo čtyřcestnými 

tryskami a tryskami s turbo funkcí. 

 

Vysokotlaká myčka Fieldmann FDW 201201-E je malá, ale účinná 

Doslova příruční vysokotlakou myčkou je lehký základní model 

Fieldmann FDU 201201-E s příkonem 1200 W, tlakem 90 barů a 

maximálním průtokem 330 l/hod. Pro snazší manévrování disponuje 

kolečky, navíc má úchop pro přenášení, pětimetrový přívodní kabel 

a třímetrovou vysokotlakou hadici. Vysokotlaká myčka Fieldmann 

FDU 201201-E je vybavena stříkací pistolí s nástavcem a 

nastavitelnou tryskou pro bodový či plošný proud vody, dokoupit 

lze i turbo trysku s vyšší mycí silou zajištěnou rotující kuličkou v trysce.  

Orientační MO cena 1.699 Kč. Více na ww.fieldmann.cz.  

 

Fieldmann FDW 202001-E je nejvýkonnější vysokotlaká myčka 

Doslova beranem mezi ovečkami je nejvýkonnější vysokotlaká myčka 

Fieldmann 202001-E s příkonem 2000 W, tlakem 160 barů a 

maximálním průtokem 430 l/hod. Úhel rozpětí paprsku vody lze 

pouhým otočením trysky nastavit od 0° do 35°. Díky rychlospojce lze 

jednoduše trysku vycvaknout a nasadit turbotrysku s ještě vyšší mycí 

silou. V základním vybavení je i rotační kartáč – pomocí tlaku myčky 

rotuje jeho vnitřní část, což ocení zejména uživatelé při mytí větších 

ploch, jako třeba karosérií automobilu. Robustní vysokotlaká myčka na 

kolečkách s hliníkovým držákem má naviják na 7 m dlouhou 

http://www.fieldmann.cz/


vysokotlakou hadici, integrovanou nádobku na šampon a pětimetrový přívodní kabel. Stříkací 

pistoli lze odkládat do držáku. Orientační MO cena 3.799 Kč. Více na ww.fieldmann.cz.  

 
 

Vysavač na mokré a suché vysávání Fieldmann FDU 201450-E  

je vybaven zásuvkou i pro vysokotlaké myčky  

 

Protože po použití myčky samozřejmě zůstane někde nějaká 

loužička, je dobré mít po ruce vysavač na mokré a suché vysávání, 

jako je např. Fieldmann FDU 201450-E. 

 

Vysavač na mokré a suché vysávání Fieldmann FDU 201450-E 

o příkonu 1 400 W disponuje objemnou chromovou nádobou na 

50 l, která pojme tuhé nečistoty i vodu, a bavlněným filtrem z 

pevných vláken, který zachytí i ty nejjemnější částečky. Filtr je 

intuitivně odnímatelný, stačí odepnout dvě přezky na nerezové 

nádobě a odklopit víko s motorem. Filtr lze vyklepat, opláchnout a po vysušení opět použít. 

Vysavače Fieldmann nepoužívají sáčky na sběr nečistot, což je praktické – nerezovou nádobu 

lze lehce vypláchnout a netřeba se obávat, že zapomenutý sáček s vlhkým obsahem ve 

vysavači shnije. 

 

K přednostem vysavače na mokré a suché vysávání Fieldmann 201450-E patří zabudovaná 

zásuvka na připojení dalšího elektrického zařízení, které často v kombinaci s vysavačem 

užíváme – nejen vysokotlaké myčky, ale například i různých brusek nebo pil, kdy rovnou 

můžeme piliny či vodu vysát. Výhodou této zásuvky je i komfortní automatické spínání 

vysavače v momentě sepnutí připojeného zařízení, což odbourává starost o dva spínače. 

Stejně automaticky s několikavteřinovým zpožděním se vysavač vypne po vypnutí 

přídavného zařízení. 

 

Padesáti litrová nádoba vysavače Fieldmann FDU 201450-E je opatřená podstavcem 

s kolečky pro snadnou manipulaci. Podstavec lze odklopit, aby vysavač šlo použít i na 

schodech. 

 

Vysavač na mokré a suché vysávání Fieldmann FDU 201450-E je vybaven plastovou hadicí o 

délce 3 m a hliníkovou prodlužovací trubicí 0,77 m zaručující pohodlný dosah při úklidu 

dvorku, garáže, dílny či auta. Pro vysávání hladkých povrchů je podlahová hubice vybavena 

kartáčky, nebo můžete zvolit variantu kartáče a stěrky pro mokré vysávání. Součástí 

příslušenství je hubice na čalounění, zúžená hubice pro vysávání v úzkých místech a kulatý 

kartáček. Pro vyprázdnění vysavače lze použít odtokovou trubici, která je uchycena v držáku 

na vysavači. 

Orientační MO cena vysavače je 3.999 Kč. Více na www.fieldmann.cz  

 

http://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.  

 

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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