
 

 

 

Vyžínače a křovinořezy Fieldmann nastupují tam,  

kde došly strunovým sekačkám síly  
 
I ti, kteří preferují anglický trávník, mívají na 

zahradě místa zarostlá náletovými dřevinami 

nebo alespoň plochy, které potřebují 

dočistit. Tam, kam se nedostanete s rotační 

sekačkou a nač ty strunové nemají 

dostatečně silné svaly, začíná doména 

elektrických vyžínačů a křovinořezů 

osvědčené značky zahradní techniky Fieldmann. Více na www.fieldmann.cz. 

 

Elektrické vyžínače jsou silnějším a výkonnějším sourozencem strunových sekaček. Posečete 

s nimi místa, jež jsou pro rotační sekačku nepřístupná, a díky vyššímu výkonu, než mají 

strunové sekačky, si poradí i v náročnějších podmínkách či na větších plochách. Hodí se na 

veškeré dočišťovací práce, jako je sečení travních porostů pod ploty, u cest nebo obsekávání 

obrubových zábran u záhonů. Elektrický vyžínač Fieldmann FZS 2050-E je dokonce vybaven i 

ocelovým trojzubcem, který je obvykle součástí výbavy až silnějších křovinořezů. Ty jsou díky 

způsobu sečení též někdy nazývány motorovými kosami. Křovinořezy jsou primárně určeny k 

sečení vysoké přerostlé trávy, rozsáhlejších zaplevelených ploch a lze s nimi likvidovat i 

drobné dřeviny a nálety. 

 

Elektrický vyžínač Fieldmann FZS 2050-E seká strunami i trojzubcem 

Elektrický vyžínač Fieldmann FZS 2050-E se záběrem sečení 42 cm, 

teleskopickou rukojetí a ramenním popruhem je určený pro práci na 

větších zahradách. Vysoký příkon elektromotoru 1400 W umožňuje 

kromě strunové hlavy také nasazení ocelového trojzubce, jehož 

pomocí lze sekat mladé náletové dřeviny či jiné odolnější rostliny. 

Dodávaná strunová hlava je vybavena dvěma strunami 

s poloautomatickým posunem. Hřídel vyžínače je dělitelná a za 

účelem transportu či skladování lze stroj rozložit. Převod od motoru 

k žacímu nástroji zajišťuje ocelová hřídel, nikoliv pouhé lanko jako v případě jiných výrobků.  

Více na www.fieldmann.cz, doporučená cena Fieldmann FZS 2050-E je 1.999 Kč. Prodej v síti 

partnerů značky. 

 

http://www.fieldmann.cz/
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Benzínový křovinořez Fieldmann FZS 3020-B zkrotí i drobné dřeviny 

Benzínový křovinořez Fieldmann FZS 3020-B s dvoutaktním motorem o 

objemu 32,5 cm3 a výkonem 1,15 kW má záběr sečení 42 cm. 

Standardní výbavou je poloautomatická strunová hlava se dvěma 

strunami o průměru 2,4 mm a ocelový trojzubec, proto se tento model 

hodí na sekání přerostlé trávy, ale i k udržování rozsáhlejších ploch, 

které jsou zarostlé náletovými dřevinami, případně silně zaplevelené. 

Benzínový křovinořez Fieldmann FZS 3020-B je vybaven dvojitou přední 

rukojetí, která díky možnosti širokého úchopu oběma rukama 

(připomíná řídítka, i proto se jí říká „bike“) umožňuje výrazně 

efektivnější a komfortnější práci. Ramenní popruh pomůže rozložit váhu křovinořezu na celé 

tělo a ne jen do rukou, čímž vám ulehčí zejména při delší práci. Nastavit lze i úhel a pozici na 

hlavním děleném hřídeli, tak aby používání bylo pohodlné opravdu pro každého. 

 

Palivová nádrž o objemu až 1,2 litru umožňuje s křovinořezem Fieldmann FZS 3020-B dlouze 

sekat bez zbytečných přestávek, zbývající množství palivové směsi lze kontrolovat pouhým 

pohledem díky použitému materiálu. Balení obsahuje také kalibrovanou nádobu pro 

jednoduché namíchání palivové směsi v požadovaném poměru (1:25). 

 

Benzínový křovinořez Fieldmann FZS 3020-B má dělenou hřídel, takže ho lze za účelem 

transportu či uskladnění rozdělit na dvě stejně dlouhé části. Převod od motoru k žacímu 

nástroji zajišťuje ocelová hřídel, nikoliv pouhé lanko jako v případě jiných výrobků.  

Více na www.fieldmann.cz, doporučená cena Fieldmann FZS 3020-B je 2.790 Kč. Prodej v síti 

partnerů značky. 

 

 

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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