
 
 

 

Čerpadla Fieldmann pomohou ovládnout vodní živel 
 

I pro vodu platí, že je dobrý sluha (ale zlý pán). Proto lidé 

vymysleli čerpadla, aby jim voda dobře sloužila, když potřebují 

třeba zavlažit zahrádku zachycenou dešťovkou ze sudu, nebo 

naopak předešli škodám a odčerpali vodu ze sklepa po 

vydatném dešti. Elektrická čerpadla na čistou vodu i ta kalová 

má ve svém sortimentu Fieldmann, tradiční značka zahradní 

techniky. Více na www.fieldmann.cz. 

 

S vodou na zahradě nakládáme mnoha způsoby. Dešťovkou ze 

sudu kropíme trávník či záhony, do bazénu či jezírka potřebujeme vodu načerpat, z 

vytopeného sklepa zase vyčerpat. Při přečerpávání čisté vody z nádrží, bazénů a sudů, nebo 

kalové vody ze septiků, sklepů, zatopených prostor atd. tak nacházejí uplatnění ponorná 

elektrická čerpadla. 

Kalové čerpadlo Fieldmann FVC 4002-EK je z nerezové oceli pro delší životnost 

Kalové čerpadlo Fieldmann FVC 4002-EK má tělo z nerezové 

oceli, které zvyšuje jeho celkovou odolnost a prodlužuje 

životnost. Elektromotor o příkonu 900 W zvládne přečerpat až 

14 000 litrů kapaliny za hodinu. Kalové čerpadlo Fieldmann 

FVC 4002-EK je vybaveno plovákovým spínačem, který při 

zvýšení hladiny zajistí automatické zapnutí, a tedy sátí vody. 

Zároveň spínač ochrání čerpadlo v případě, že hladina poklesne 

pod bezpečnou úroveň, a automaticky ho vypne, aby v důsledku 

chodu na sucho nedošlo k přehřátí a poškození motoru. Vstupní otvory čerpadel jsou chráněny 

plastovým krytem proti nasátí větších pevných částic do prostoru lopatek čerpadla, velikost 

pevných příměsí může být až 25 mm. Univerzální koncovka výstupu umožňuje připojení hadic 

různých průměrů i přípojku se závitem. Maximální ponor tohoto modelu představuje 8 m a 

kapalinu je schopno kalové čerpadlo Fieldmann FVC 4002-EK dopravit až do výšky 10 m. Více 

na www.fieldmann.cz, doporučená cena kalového čerpadla Fieldmann FVC 4002-EK je 1.399 

Kč. Prodej v síti partnerů značky. 

 

Čerpadlo na čistou vodu Fieldmann FVC 5005-EC  

s integrovaným plovákem lze použít v malých prostorách  

Čerpadlo na čistou vodu Fieldmann FVC 5005-EC je unikátní svou kompaktní konstrukcí, když 

plovák je integrován přímo uvnitř těla čerpadla. Díky tomu je toto čerpadlo schopné pracovat 
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v automatickém režimu i v malých prostorách, protože nepotřebuje prostor pro pohyb 

standardního plováku. Další výhodou je, že čerpadlo Fieldmann FVC 

5005-EC zanechá v nádobě pouze minimální množství kapaliny, 

zbytková hladina dosahuje pouhých cca 5 cm, a to i v automatickém 

režimu. Příkon tohoto modelu představuje 550 W a je schopno 

přečerpat 9500 litrů za hodinu. Maximální hloubka ponoru je 7 m a 

kapalina může obsahovat pevné příměsi o velikosti max. 3 mm. K 

čerpadlu lze připojit 1“ nebo 2“ hadici, případně 1“ přípojku se závitem. 

Více na www.fieldmann.cz, doporučená cena čerpadla na čistou vodu 

Fieldmann FVC 5005-EC je 1.299 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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