NŮŽKY SINGLES
FISKARS

403,-

Fiskars Nůžky zahradní SingleStep
Nůžky na větve dvou čepelové, vhodné pro střih čerstvých větví až
do průměru 20mm, horní čepel potažená kluznou vrstvou PTFE,
vhodné pro praváky i leváky.
Péče o zahradu vyžaduje časté stříhání čerstvých větví.
Ergonomicky tvarované rukojeti nůžek Fiskars umožňuje pohodlné
a rychlé stříhání. Rukojeť je vyrobena z velice pevného polyamidu,
který je vyztužen skelnými vlákny. Kvalitní čepele jsou zhotoveny z
kalené nerez oceli, přičemž horní čepel je potažena speciální
kluznou vrstvou PTFE. Dokonalou bezpečnost zajišťuje snadno
přístupný zámek čepelí.
Klíčové vlastnosti
Ergonomicky tvarované rukojeti
Nože z kvalitní kalené nerez oceli
Vhodné pro stříhání čerstvých větví
Bezpečnostní zámek čepelí
Horní čepel je potažena kluznou vrstvou pro snížení tření
Pro praváky i leváky
Otvor pro zápěstní řemínek
Pro větve do průměru 22 mm
Délka nůžek 208 mm

NŮŽKY HOUSENICE
FISKARS UPX82

1925,-

UPX82 Prodloužené univerzální zahradní nůžky
PowerGear™ X 1,6 m Fiskars
Nůžky PowerGear™ X zahradní univerzální UPX82 Fiskars se kterými dosáhnete do výšky až 3,5 m.
Nastavitelná hlava a stříhací mechanismus s velkým převodem dovolují rychlé, pohodlné a
bezpečné stříhání větví.
Tyto nůžky nahrzaují veleúspěšný model Housenice 1,5 m - univerzální Fiskars 115360 (1001558).
Přináší další inovaci a ulehčení práce. Násada se stříhací hlavou je dlouhá 1,6 m, osoba, která drží
nůžky v natažených rukou tak dosáhne do maximální výšky cca 3,5 metru. Inovativní střižný
mechanismus PowerGear™ až 3,5x snižuje vynaloženou námahu a usnadňuje tak práci. Čepele
pohodlně ustřihnou čerstvé větve až do průměru 32 mm. Stříhací hlavu lze otáčet až o 230°, což
zjednodušuje stříhání i hůře dostupných větví. Oranžová podpora čepele napomáhá orientaci
uživatele při střihu. Modernizovaná násada zajišťuje méně námahy a únavy při stříhání, odolná
držadla jsou vyrobena z komfortního materiálu SoftGrip™, neklouzavá základna nůžek zamezuje
jejich posunutí po podlaze při uskladnění.
Snadný střih ve všech směrech
Zahradní univerzální nůžky Fiskars představují víceúčelové nástroje s vynikajícím dosahem do
korun stromů a hustých keřů. Můžete s nimi stříhat ve výškách bez potřeby žebříku nebo naopak
těsně u země, aniž byste se museli ohýbat či klečet. Stříhat lze dvěma způsoby – buď zatažením za
oranžovou posuvku nebo za oranžovou část na konci násady.
Stříhání
Aktivujte ohromující střižnou sílu zatažením za oranžovou posuvku nebo, pokud potřebujete
maximální dosah, tahem za oranžovou koncovku násady.
Usnadnění
Nastavitelná hlava nůžek a lehký střižný mechanismus zajišťují rychlé a bezpečné stříhání větví z
velké vzdálenosti.
Parametry prodloužených zahradních nůžek UPX82 PowerGear™ X:
Délka nářadí: 160 cm (násada + střižná hlava)
Max. dosah: 350 cm (vč. postavy s nataženýma rukama)
Hmotnost: 1 100 g
Max. střižný průměr: 3,2 cm
Údržba zahradních nůžek.
Správná údržba zahradních nůžek prodlouží jejich životnost

SEKERA ŠTÍPACÍ STŘEDNÍ
FISKARS X17, 1800 gramů

1688,Pro střední špalky s průměrem okolo 20 cm. Vhodná pro
štípání menšího množství čerstvého dřeva nebo na občasné
používání. Zahnutý konec topůrka brání vyklouznutí z ruky.
Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™
snižuje únavu při práci. Dodává se s plastovým pouzdrem
pro snadné přenášení a skladování. Náhrada za FIS122460.
Specifikace sekery štípací střední FISKARS X17:
Šířka: 210mm Délka: 652mm Výška: 38mm Hmotnost: 1800g
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