
 
 

Sekery Fiskars rady X  
 

  Neobyčajná trvanlivosť, nový dizajn, nové vlastnosti. Uvádzame ďalšiu generáciu technicky dokonalých sekier. 20 rokov získavania skúseností z 
pokrokovej technológie výroby prinieslo zlepšenie celého procesu, zaisťujúceho vysokú a homogénnu kvalitu. 

Hlavné vylepšenia novej generácie sekier: 
 nová geometria čepele 
 nová geometria poriska 
 zakončenie poriska mäkkým plastovým povrchom 
 označenie typu sekery na porisku 
 zlepšenie kontroly výroby 
 nové ochranné puzdro 

    Ľahké a perfektne vyvážené sekery s rôznymi dĺžkami poriska s výnimočnou konštrukciou a životnosťou. Jedinečný dizajn a ergonómia vám 
umožní spracovať neporovnateľne väčšie množstvo dreva pri menšej námahe ako s obyčajnou sekerou. 
   Čepeľ sekier Fiskars X má dve rôzne tvrdosti, telo 48HRC a ostrie 55HRC. Optimalizuje sa tak húževnatosť a trvanlivosť ostria. Povrchová úprava 
PTFE znižuje trenie o 25% a chráni čepeľ pred koróziou. Ťažisko sekery je veľmi blízko k čepeli, sekera je perfektne vyvážená a oveľa viac účinná 
ako bežné sekery. Plochá časť (päta) čepele sa môže používať na zarážanie dreveného, plastového, hliníkového klinu, alebo pätou pri búchaní do 
polena (otočená sekera sa zaseknutým polienkom), ale nesmie sa používať na zarážanie oceľového klinu, alebo zarážať ako klin kladivom. 

Porisko je z materiálu FiberComp ™ (trvanlivý polyamid vystužený sklenenými vláknami Nyglass™). Pevné,  trvanlivé a ľahké. Neovplyvňované 
počasím a teplotou. Má rovnaké vlastnosti za sucha aj mokra. Miesto úchytu je z mäkkého plastu. Kombinácia tvrdého jadra a mäkkého povrchu je 
umožnená novou technológiou. Absorbuje nárazy, pohodlne sa drží a nešmýka sa. Rozšírený koniec poriska bráni vyšmyknutiu sekery z ruky. 
Čepeľ sa nikdy nevyšmykne z poriska, pretože je pevne obklopená plastom už v špeciálnom striekacom lise. Nové elegantné puzdro chráni ostrie 
pri prenášaní a skladovaní. Obsahuje bezpečný zámok, s ktorým sa jednoducho manipuluje. Má pohodlné držadlo na prenášanie a zavesenie. 

Pri výbere správnej sekery  sa treba orientovať podľa účelu na ktorý sa bude najčastejšie používať. 
 

 
Prenosná - kempingová (Fiskars X5 - 121121) - turistika a outdoor, ľahká a vždy poruke. Vhodná na prenášanie v batohu, alebo 
pomocou plátenného puzdra, upevniteľná na opasok, umožní vám bezpečný pohyb aj v ťažkom teréne a pritom máte voľné obe ruky. 
 
Prenosná - kempingová (Fiskars X7 - 121420) - kemping, turistika, outdoor, alebo do auta. Ľahká a vždy poruke, určená na 
bezpečné prenášanie v plastovom puzdre, umožní vám bezpečný pohyb a jednoduché skladovanie. 
 
Univerzálna malá (Fiskars X10 - 121440) - stolári, stavebníci a chatári. Vhodná na prípravu dreva do krbu či pece v interiéri, štiepanie 
triesok na zakúrenie, tiež na odvetvovanie menších stromov. 
 
Univerzálna veľká (Fiskars X15 - 121460) - drevorubači a lesníci. Vhodná na lesnícke práce, odvetvovanie a výrub stromov. Tiež na 
prípravu dreva na kúrenie v exteriéri, kde nie je problém s dostatkom pracovného priestoru. 
 
Štiepacia malá (Fiskars X11 - 122440 ) - vhodná na prípravu dreva, štiepanie malých polien a konárov aj v interiéri, kde je menej 
miesta, prípadne výška stropu nebráni rozmachu. 
 
Štiepacia stredná (Fiskars X17 - 122460) - vhodná na prípravu dreva na kúrenie, štiepanie aj masívnejších napílených polien, vhodná 
do exteriéru, kde je dostatok miesta na rozmach. 
 
Štiepacia veľká (Fiskars X25 - 122480) - určená na štiepanie veľkých polien, vhodná do exteriéru, kde je dostatok miesta na 
rozmach. 
 
 
 

Sekera sa nepoužíva: 
 K akémukoľvek páčeniu - porisko sekery na takéto mechanické namáhanie nebýva prispôsobené a stáva sa často, že praskne 
 K rozbíjaniu tvrdých predmetov - sekera sa pokiaľ možno nepoužíva v úlohe kladiva, hlava sekery aj porisko tým zvyčajne mechanicky 

trpia (týka sa samozrejme ako plochého temena hlavy sekery tak i ostrie resp. Ostria sekery.) 
 Na údržbu ohňa - teda akémukoľvek prehrabávaniu ohniska, sekera nie je kutáč 
 Na sekanie klincov - teda na sekanie výrobkov z mäkkej ocele, ostrie tým veľmi trpí 
 Sekanie do hliny či piesku, používanie sekery v úlohe krompáča či motyky (výnimku tvorí len nutnosť presekať koreň stromu, aj tu treba 

dbať na to, aby sme netesali do kameňov či iných tvrdých predmetov) 
 Na vyťahovanie klincov - ak nejde o špeciálnu tesársku sekeru na tento účel skonštruovanú 
 Na vrhanie - sekerou sa za normálnych okolností tiež nikam a po nikom nehádžte, sekera nie je indiánsky Tomahawk 

Zoberte na vedomie aj tieto základné vlastnosti a informácie: 

DÔLEŽITÉ: Sekanie dreva si vyžaduje maximálne sústredenie a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. Vždy pracujte so sekerou sám (sama), 
bez pomoci druhých osôb a najmä detí. Akékoľvek zanedbanie bezpečnosti, alebo strata pozornosti môže mať za následok vážne úrazy. Pri práci 
vždy používajte bezpečnostné ochranné prostriedky (rukavice, odev, obuv, okuliare,...). 
Pri štiepaní majte vždy rozkročené nohy - ak sa vám sekera sklzne, preletí vám medzi roztiahnutými nohami a nezraní vás. 
Pri odvetvovaní kmeňa sekáme vetvy vždy po smere rastu a na druhej strane kmeňa, ak sa nám sekera pri odvetvovaní sklzne kmeň stromu 
zabráni prípadnému zraneniu 

Čím dlhšie porisko, tým väčší rozmach, vyššia obvodová rýchlosť, väčšia sila pri dopade = ľahšie spracovanie masívnejších kusov dreva 

Sekera je náradie, ktoré tiež potrebuje vašu starostlivosť. Dlhšiu životnosť dosiahnete osušením od vlhkosti po práci, tiež pravidelným ostrením (po 
každom 2-3 použití) na ostriči Fiskars 120000. 
Sekery Fiskars sú predávané nabrúsené a pripravené na okamžité použitie bez nutnosti predchádzajúcej prípravy.  

Súčasťou každej sekery je plastové puzdro (Fiskars X5 - 121121 je dodávaná s plátenným puzdrom na opasok) chrániace čepeľ pred poškodením, 
ale aj majiteľa pred úrazom.  



              
Pozoruhodná trvácnosť.             Vrstva PTFE znižuje trenie o 25%, čo uľahčuje vytiahnutie sekery    

            pri zaseknutí v brvne a chráni čepeľ pred koróziou. 
 

              
Päta sekery je extra široká a trvácna.                Zahnutý tvar poriska zabraňuje vyšmyknutiu sekery z ruky. 
 

              
Materiál SoftGrip na porisku, ktorý tlmí nárazy, umožňuje pohodlné a              Vypuklé ostrie zaisťuje jednoduché vyňatie sekery z brvna pri štie- 
pevné uchytenie a na dotyk poskytuje ten správny pocit.              paní dreva a zvyšuje odolnosť voči prasknutiu. 
 

             
Sečný uhol na vypuklom ostrí sa pohybuje v rozmedzí 30-40 stup-           Hlava sekery predstavuje kovanú, precízne naostrenú čepeľ s dvoj- 
ňov v závislosti od účelu, na ktorý je sekera určená.            násobne tvrdenou hranou pre max. trvácnosť. Čepeľ je odolná aj pri 
                 náročnom využívaní a jej brúsenie je jednoduché. 
 

            
Porisko je formované okolo hlavy, čo zaisťuje jej nehybnosť aj pri            Dokonalá rovnováha medzi hlavou a poriskom zaručuje bezpečný a 
náročnom využívaní.                účinný švih. 
 

             
Číslo vyjadruje hmotnosť a piktogram popisuje typ sekery napríklad            Ľahké a trvácne porisko FiberComp TM minimalizuje únavu a vďaka  
sekacia alebo štiepacia.             nemu je sekera prakticky nezničiteľná. Porisko nie je citlivé na                        

          poveternostné podmienky ako mráz, sucho alebo vlhkosť. 
 
Rada sekier Fiskars X je držiteľom ocenení: 
Red dot award: Product design 2010  a  Red dot: Best of the best 
 
FISKARS dáva dvojitú záruku na sekery počas 10 rokov – na spojenie poriska s čepeľou a na porisko. 


