
 

 

 
 

Nový drtič Fieldmann  
promění zahradní odpad v ideální hnojivo  
 
Zahradní odpad můžeme krásně zužitkovat jako hnojivo – větve 

pořezaných stromů a živých plotů nebo náletové dřeviny se v podobě 

jemné drti stávají ideálním materiálem pro plošné kompostování, 

případně i mulčování. Větve tloušťky až 40 mm dokáže rozsekat 

na malé kousky nový drtič Fiedmann FZD 4007-E. Více na 

www.fieldmann.cz.   

 

Odpad ze zahrady jako jsou čerstvě pořezané větve stromů a keřů 

snadno zpracujete pomocí zahradního drtiče Fieldmann FZD 4007-E. Ten 

nabídne vysoký drticí výkon díky dvojici ostrých ocelových nožů na hlavě 

poháněné motorem o příkonu 2500 W. Nožová hlava drtiče FZD 4007-E 

zpracuje větve až do průměru 40 mm – rozseká je na malé kousky, které 

se snadno rozloží v kompostu, využijí se jako mulč při zahradničení či se snadno zlikvidují.  

 

Šasi drtiče z odolného plastu se v horní části rozvírá do trychtýře s možností snadného plnění 

stroje a rychlého zpracování materiálu. Výkonný motor je vybaven kvalitní ochranou proti 

přetížení. Drtič je osazen háčky sloužícími k uchycení sběrného vaku. Objemný vak na drcený 

odpad je k drtiči standardně dodáván. Drtič je mobilní díky nízké hmotnosti, jen 10,3 kg, a 

pojezdovým kolům. 

 

Doporučená akční maloobchodní cena drtiče Fieldmann FZD 4007-E je 2.399 Kč. Více na 

www.fieldmann.cz. 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 devátým 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.  
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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.: +420 734 256 801 

e-mail: vladislav.likar@fastcr.cz  

www.fastcr.cz, www.fieldmann.cz  
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