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narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata.
Zawsze chcesz wszystkiego, co najlepsze. To właśnie zapewnia Ci Ryobi®. A teraz,
zaawansowanej
technologii
* dzięki
Zarejestruj
swoje urządzenie
na oraz innowacyjności, Ryobi po raz pierwszy oferuje Ci
www.ryobitools.eu
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ciągu 30 dni
od zakupu
3 lata gwarancji* na
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i akumulatorowe elektronarzędzia, w tym także
narzędzia
i wydłuż
na 336
lata.
system ONE+
18 Vgwarancję
oraz program
V.**

www.ryobitools.eu
Warunki gwarancji oraz informacje dodatkowe znajdują się na stronie: ryobitools.eu

* Zarejestruj swoje urządzenie na
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3 lata
gwarancji
www.ryobitools.eu
w ciągu
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od zakupu
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na lub akumulatorowe
na nasze
sieciowe
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu
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z wyjątkiem
akcesoriów i
częściswoje
podlegających
naturalnemu
* Zarejestruj
urządzenie na
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu
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Patrz
narzędzia
gwarancję na 3zużyciu.
lata.
nasze warunki gwarancji w instrukcji
www.ryobitools.eu
obsługi.

Wszystkie prezentowane produkty są zgodne z odnośnymi przepisami europejskimi (są opatrzone znakiem CE
na tabliczce znamionowej).
UWAGA: Narzędzia zakupione w USA, np. przez internet, i sprowadzone do Europy, nieposiadające znaku CE,
nie tylko naruszają przepisy prawa europejskiego, lecz także nie będą objęte pomocą techniczna/serwisem
marki Ryobi® w Europie. Tylko narzędzia zakupione w krajach Unii Europejskiej i opatrzone znakiem CE na
tabliczce znamionowej (w tym także Szwajcarii) są objęte przez gwarancję europejską. Ryobi® zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji produktu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

*Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Wydłużenie gwarancji europejskiej do 3 lat wymaga zarejestrowania produktu. Zapraszamy na naszą stronę
internetową: www.ryobitools.eu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji. Gwarancja obowiązuje
w krajach Wspólnoty Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Turcji oraz Rosji. Poza tymi krajami prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Ryobi®
w celu ustalenia, czy zastosowanie mają inne gwarancje.
GWARANCJA EUROPEJSKA NIE MA WPŁYWU NA PRAWA USTAWOWE KONSUMENTA. WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE PODLEGAJĄ OBOWIĄZUJĄCYM
PRZEPISOM PRAWA.

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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JEDEN AKUMULATOR
DO WSZYSTKICH
NARZĘDZI

System ONE+
Narzędzia ogrodowe ONE+
Pielęgnacja trawnika

9 – 13

Drzewa i żywopłoty

13 – 16

Porządki w ogrodzie

17 – 18

Specjalistyczne narzędzia
ogrodowe

Możesz zasilać 70 różnych narzędzi za pomocą
tego samego akumulatora Lithium+

19

Elektronarzędzia ONE+
Wiercenie i prace montażowe

20 – 25

Piłowanie i szlifowanie metalu

25 – 28

Obróbka drewna

28 – 29

Szlifowanie drewna

29 – 30

Hobby i rekreacja

30 – 31

Oświetlenie

32 – 33

KUPUJ NARZĘDZIA,
JAKIE TYLKO CHCESZ
wtedy, gdy ich potrzebujesz...
...bez ponoszenia wydatków na niepotrzebne
akumulatory i ładowarki. W naszej ofercie
znajdziesz wszystko: od wiertarek, poprzez
radioodtwarzacze i podkaszarki do trawy, aż
do siewników – teraz możesz bez przeszkód
rozszerzać kolekcję swoich narzędzi.

4

WYBIERZ ZESTAW...
Kup dowolny zestaw z narzędziem,
akumulatorem i ładowarką, który da
początek Twojej kolekcji narzędzi.

LUB
WYBIERZ NARZĘDZIE...
Rozszerzaj swoją kolekcję narzędzi, wydając
mniej pieniędzy dzięki zakupowi samych
narzędzi, akumulatorów lub ładowarek.
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Inteligentny
akumulator.

3X
AŻ
DO

Wskaźnik naładowania

Elektroniczna ochrona ogniw

Najprostszy sposób kontroli
żywotności akumulatora
i sterowania obciążeniem
narzędzia.

Układ elektroniczny wyłącza
narządzie w przypadku przeciążenia
lub przegrzania akumulatora,
chroniąc w ten sposób narzędzie i
akumulator przed uszkodzeniem.

Technologia akumulatorów IntelliCell™
posiada unikalny system sterowania energią,
zapewnia optymalną wydajność i długi czas
pracy każdego narzędzia serii ONE+ podczas
wszystkich zastosowań.
6

Wysoka moc ogniw

204

CIĘCIA*

9.0Ah

DŁUŻSZY
CZAS PRACY

vs.

65

CIĘCIA*

4.0Ah

*RB18L90 w por. do RB18L40 podczas cięcia pniaków o średnicy 10 cm za pomocą pilarki łańcuchowej
RCS1830. Uzyskany rezultat zależy od narzędzia, akumulatora i zastosowania.

Łatwiejszy przepływ energii
w przypadku zwiększonego
zapotrzebowania na moc,
co pomaga zwiększyć wydajność
narzędzia.

Akumulator
High Energy 6,0 Ah

Akumulator
High Energy 3,0 Ah

Akumulator
High Energy 9,0 Ah

Numer artykułu:
5133001905

Numer artykułu:
5133001904

Numer artykułu:
5133002737
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RLM18X33H40F

Kosiarka 18 V, szerokość koszenia 33 cm (1 x 4,0 Ah)

Co nowego w systemie narzędzi

••
••
••
••
••
••
••

Akumulator Lithium+ gwarantuje większą moc, dłuższy czas działania
i lepszą trwałość, zapewniając tym samym pożądaną wydajność koszenia
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy oraz zwiększa bezpieczeństwo akumulatora
Szerokość koszenia 33 cm ułatwia poruszanie się po ogrodzie
Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 25 do 65
mm
Funkcja EasyEdge™dla koszenia przy samej krawędzi
5-stopniowa regulacja uchwytu dopasuje się do każdego użytkownika
Możliwość bezkluczykowego i szybkiego składania kosiarki pozwala na
łatwe przechowywanie, które nie wymaga dużo miejsca

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

1

Pojemność akumulatora
(Ah)

4.0

Ładowarka w zestawie?

Tak

Ładowarka w zestawie

120 min

Szerokość korpusu (cm)

33

Mechanizm jezdny

Bez napędu

Funkcja mielenia

Tak

Waga (bez baterii) (kg)

10.5

Numer Artykułu
Kod EAN

PODKASZARKA
18 V

5133003701
4892210159984

Wyposażenie standardowe (RLM18X33H40F)
W sprzedaży także

Kompatybilne akcesoria

Akumulatorowa kosiarka do trawy 18
V, szerokość koszenia 33 cm
Nazwa:

OLM1833H

Numer Artykułu:
5133003651

Nazwa:

Przystawka do mulczowania, kosz na trawę
35 l

RAC431

Kod produktu:

Kod produktu:

5132002805

5133002616

RLM18X41H240F

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V Fusion, szerokość koszenia 40 cm, system ONE+ (2 x 4,0 Ah)
••

Sekator wysięgnikowy
18 V

Sekator 18 V

Numer Artykułu:
5133002343

Numer Artykułu:
5133002842

••
••
••
••
••
••
••

Wysoka wydajność narzędzia 36 V z technologią Ryobi Lithium Fusion™.
Zasilanie: 2 akumulatory Lithium+ 18 V
Szerokość koszenia 40 cm. Metalowe ostrze jest idealne do cięcia
i mulczowania
Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
Grzebień EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub
wokół rabat kwiatowych
Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim
użytkownikom, niezależnie od wzrostu
Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia
Kosz na trawę o poj. 50 l
Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny
ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi

Napięcie
Pojemność akumulatora
(Ah)
Ładowarka w zestawie?
Ładowarka w zestawie

Nożyce do
żywopłotu 18 V

Dmuchawa Jet 18 V

Numer Artykułu:
5133003657

Numer Artykułu:
5133003662

Numer Artykułu:
5133003730

Nożyce do żywopłotu 18 V

Dmuchawa/odkurzacz
18 V

Siewnik 18 V

Numer Artykułu:
5133003655

Numer Artykułu:
5133003661

8

Odstraszacz owadów 18 V

Nazwa:

OLM1841H

WKRÓTCE
W SPRZEDAŻY

Kompatybilne akcesoria

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V
Fusion
Kod produktu:

5133002805

Nazwa:

RAC404
Kod produktu:

2
4.0
Tak
120 min

Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

W sprzedaży także

36V

Ilość akumulatorów

40
Bez napędu
Tak
18.5
5133003706
4892210160034

Wyposażenie standardowe (RLM18X41H240F)
Przystawka do mulczowania, kosz na trawę
50 l

5132002438

Numer Artykułu:
5133003729

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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RLM18C36H225F

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V Fusion, szerokość koszenia 36 cm, system ONE+ (2 x 2,5 Ah)
••
••
••
••

Niewyczerpane
źródło energii.

••
••
••

Hybrydowa: zasilana zarówno akumulatorem Lithium+ o napięciu 36V, jak
i sieciowo
Szerokość koszenia 36 cm dla dużej efektywności pracy
Technologia EasyEdge™ umożliwiająca cięcie przy samej krawędzi
Składane uchwyty i kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie
urządzenia
5-stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia
Kosz na trawę o pojemności 45 l
Uchwyt typu Vertebrae™ dla zwiększenia komfortu pracy

Napięcie

36V

Ilość akumulatorów

2

Pojemność akumulatora
(Ah)

2.5

Ładowarka w zestawie?

Tak

Ładowarka w zestawie
Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

75 min
36
Bez napędu
Tak
15.2
5133003704
4892210160010

Wyposażenie standardowe (RLM18C36H225F)
Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także

Przełączaj się płynnie między zasilaniem akumulatorowym i sieciowym.

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V Fusion, szerokość
koszenia 36 cm, system ONE+ (2 akumulatory 5,0 Ah)

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Przystawka do mulczowania, kosz na trawę
45 l

RAC432

Kod produktu:

5132002806

RLM18X36H250F 5133003705

RLT1831H25F

Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)
••
••

Szukaj logo Hybrid
na naszych narzędziach

••
••
••
••
••

10

Hybrydowa
kosiarka 36 V

Hybrydowa
podkaszarka
18 V

Hybrydowa
dmuchawa
18 V

Hybrydowe
nożyce do
żywopłotu 18 V

Hybrydowa
lampa
robocza 18 V

Numer Artykułu:
5133003704

Numer Artykułu:
5133003710

Numer Artykułu:
5133002340

Numer Artykułu:
5133003657

Numer Artykułu:
5133002339

••

Innowacyjna podkaszarka hybrydowa 18 V umożliwia korzystanie z wygodnego zasilania
akumulatorowego lub
nieograniczonego czasu pracy przy zasilaniu sieciowym i wybór zasilania w zależności od
warunków pracy
Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm umożliwia wykorzystanie urządzenia
do koszenia
EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt typu łęk zapewniają komfort pracy wszystkim
użytkownikom, niezależnie od wzrostu
3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia bardziej wszechstronne podkaszanie
Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która
monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz
zwiększając bezpieczeństwo
Należący do systemu ONE+™ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi
akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi

W sprzedaży także

Napięcie
Pojemność akumulatora
(Ah)
Ładowarka w zestawie?
Ładowarka w zestawie
Szerokość koszenia (cm)
Średnica żyłki (mm)
System podawania żyłki
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria

Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość
cięcia 25/30 cm (1 akumulator 2,0 Ah)

RAC125

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

RLT1831H20F

Kod produktu:

5133003710

5132002434

18V

Ilość akumulatorów

RAC1392

1
2.5
Tak
75 min
25/30
1.6
Automatyczny
2.8
5133003711
4892210160089

Wyposażenie standardowe (RLT1831H25F)
Automatyczny wysuw żyłki

5132003565

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Seria ONE+ – pielęgnacja trawnika

Seria ONE+ – pielęgnacja trawnika

RLT1825M13S

OLT1833

Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25 cm (1 akumulator 1,3 Ah)

Bezszczotkowa podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 28/33 cm
Napięcie

••
••

Szerokość koszenia 25 cm umożliwia wydajne koszenie trawy i chwastów
EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na
podkaszanie
Konstrukcja z dwoma uchwytami poprawia ergonomię narzędzia
Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™,
która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy
i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny
ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi

••
••
••

NOWOŚĆ

18V

Ilość akumulatorów

1

Pojemność akumulatora
(Ah)

1.3

Ładowarka w zestawie?

Tak

Ładowarka w zestawie

50 min

Szerokość koszenia (cm)

••
••
••
••

Wysokiej klasy bezszczotkowy silnik 18 V zapewnia wyższą wydajność
cięcia i umożliwia wykonanie najbardziej wymagających prac
Regulacja szerokości koszenia 28 lub 33 cm umożliwia stosowanie
narzędzia do trawy i chwastów
Regulacja prędkości gwarantuje kontrolę nad mocą i czasem pracy
Miękki uchwyt gwarantuje komfort podczas dłuższej pracy

Napięcie

Waga (bez baterii) (kg)

3.3

Numer Artykułu

5133003723

Kod EAN

2.0
Glowica
naciskowa

System podawania żyłki

1.3

Numer Artykułu

28/33

Średnica żyłki (mm)

Automatyczny

Waga (bez baterii) (kg)

Nie

Szerokość koszenia (cm)

1.6

System podawania żyłki

0

Ładowarka w zestawie?

25

Średnica żyłki (mm)

18V

Ilość akumulatorów

Kod EAN

5133003651
4892210159755

4892210160294

Wyposażenie standardowe (OLT1833)

Wyposażenie standardowe (RLT1825M13S)

Półautomatyczny wysuw żyłki

Automatyczny wysuw żyłki

Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także
Hybrydowa podkaszarka 18 V,
szerokość koszenia 25 cm
Nazwa:

OLT1825M

Kod produktu:

5133002822

Nazwa:

RAC125

Nazwa:

RAC1392

Bezszczotkowa podkaszarka 18 V, szerokość
cięcia 28/33 cm (1 akumulator 5,0 Ah)

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Nazwa:

Kod produktu:

RLT1825M20S

Kod produktu:

5132003565

5132002434

5133003731

Napięcie

••
••
••

5132002626

Nożyce do trawy i krzewów 18 V

18V

Ilość akumulatorów

Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm umożliwia
wykorzystanie urządzenia do podkaszania do trawy i chwastów
EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na
podkaszanie
Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt typu łęk zapewniają komfort pracy
wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia bardziej wszechstronne
podkaszanie
Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™,
która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy
i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny
ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu
akumulatorowego

••

5133003652

RAC133

OGS1822

Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)

••

Kod produktu:

RLT18X3350

RLT183225F
••

Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także

Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia
25 cm (1 akumulator 2,0 Ah)

1

Pojemność akumulatora
(Ah)

2.5

Ładowarka w zestawie?

Tak

Ładowarka w zestawie

75 min

Szerokość koszenia (cm)

25/30

Średnica żyłki (mm)

••
••
••
••
••

1.6

System podawania żyłki

Automatyczny

Waga (bez baterii) (kg)

2.3

Numer Artykułu

••

5133003709

Kod EAN

4892210160065

2 w 1: nożyce do trawy i krzewów zapewniają możliwość
wszechstronnego działania w ogrodzie
Kompaktowa, smukła i lekka konstrukcja zapewnia komfort pracy
Beznarzędziowa wymiana ostrzy do trawy i krzewów
Trwałe ostrza z hartowanej stali
Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią
IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo
Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest
kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami
domowymi i ogrodowymi

Napięcie

Nazwa:

OLT1832

Kod produktu:

Nazwa:

RLT183220S

Numer Artykułu

Kod produktu:

5133003707

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

RAC314

RPA1822

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC308

RAC1392

RAC125

5132002457

5132003565

5132002434

••
••
••
••

Sekator ręczny 18 V
Ilość akumulatorów

Mocny akumulator 18 V 4 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas
działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe
Technologia IntelliCell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa,
w celu maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania i zwiększenia
bezpieczeństwa
Wysokowydajny silnik 18 V zapewnia optymalną moc nawet podczas
najtrudniejszych zadań
Narzędzie 2 w 1: ostrza tnące ze stali hartowanej - średnica koszenia
20 cm, głowica żyłkowa - szerokość cięcia 30 cm
Duża, wynosząca 30 cm szerokość cięcia umożliwia większy komfort pracy
Uchwyt rowerowy o miękkiej rękojeści z płynną zmianą prędkości zapewnia
dłuższy czas działania
Mocowanie akumulatora i silnika z tyłu narzędzia daje lepszy rozkład ciężaru
i równowagi

Nazwa:

OBC1820B

12

1
4.0

Ładowarka w zestawie?

Tak

Ładowarka w zestawie
Średnica koszenia z tarczą
(cm)

120 min
20

Średnica koszenia z żyłką
(cm)

30

Średnica żyłki (mm)

1.6

Obroty (obr./min)
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu

8000
4.3

Kod produktu:

5133002619

Nazwa:

RAC114
Kod produktu:

5132002669

4892210147837

Nazwa:

5132003309

ostrze do koszenia trawy, ostrze do
pielęgnacji roślin

5132003300

NOWOŚĆ

••
••
••
••
••
••
••

Akumulatorowy sekator o długości 1 m umożliwia łatwe przycinanie gałęzi,
także w trudno dostępnych miejscach
Silnik 18 V umożliwia cięcie gałęzi o grubości do 32 mm
Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają moc 150 kg/m umożliwiającą
szybkie wykonanie prac związanych z cięciem gałęzi
Miękkie uchwyty zapewniają komfort podczas dłuższej pracy
Zasilanie: akumulatory 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią
IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając
czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest
kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi
systemu akumulatorowego

Kompatybilne akcesoria
Wyposażenie standardowe (RBC18X20B4F)

Kod produktu:

Ostrze Tri-Arc™, automatyczny wysuw żyłki,
pasy Vertebrae™

5132002650

18V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?
Typ ostrza

Nie
Bypass

Wydajność cięcia (mm)
Kąt cięcia
Długość (m)

32
Fixed
0.85

Teleskopowe ramie

Nie

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

5133003713

Nazwa:

RAC108

Napięcie

1.5
5133002842
4892210147967

4892210160102

Kompatybilne akcesoria

Podkaszarka akumulatorowa 18 V
z uchwytem rowerowym

1.2
5133002830

18V

Pojemność akumulatora (Ah)

Kod EAN

W sprzedaży także

10

OLP1832B
Napięcie

••

200

Wyposażenie standardowe (OGS1822)

Kosa 18V z uchwytem rowerowym (1 x 4.0Ah)

••

120

Długość ostrza do krzewów
(mm)

Waga (bez baterii) (kg)

Kompatybilne akcesoria

RBC18X20B4F
••

Dlugość ostrza do trawy (mm)

Kod EAN

Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25/30
cm (1 akumulator 1 akumulator 2,0 Ah)

5133002813

Nie

Odległość między zębami
(mm)

Automatyczny wysuw żyłki
Podkaszarka 18 V, szerokość
koszenia 25 cm

0

Ładowarka w zestawie?

Wyposażenie standardowe (RLT183225F)
Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także

18V

Ilość akumulatorów

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Nazwa:

RAC313

Wyposażenie standardowe (OLP1832B)
-

Kod produktu:

5132003308

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Seria ONE+ – drzewa i żywopłoty

Seria ONE+ – drzewa i żywopłoty

OLP1832BP

RHT1851R20F

Sekator wysięgnikowy 18 V

Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm (1 x 2,0 Ah)

NOWOŚĆ

Napięcie

••
••
••
••
••
••
••

Akumulatorowy sekator wysięgnikowy o długości od 2,5 m do 4 m
umożliwia łatwe przycinanie gałęzi znajdujących się w znacznej odległości
Silnik 18 V umożliwia cięcie gałęzi o grubości do 32 mm
Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają moc 150 kg/m umożliwiającą
szybkie wykonanie prac związanych z cięciem gałęzi
Ruchoma głowica umożliwia cięcie pod różnymi kątami
Miękkie uchwyty zapewniają komfort podczas dłuższej pracy
Zasilanie: akumulatory 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią
IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając
czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny
ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?
Typ ostrza

Nie
Bypass

Wydajność cięcia (mm)
Kąt cięcia

32
0-230°

Długość (m)

2-3.6

Teleskopowe ramie

Tak

Waga (bez baterii) (kg)

3.7

Numer Artykułu
Kod EAN

••
••
••
••
••
••
••

Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność
Ostrze o długości 50 cm szlifowane techniką diamentową
Zdolność cięcia 18 mm
System zabezpieczający przed zacięciem zapobiega przypadkowemu
zablokowaniu urządzenia
Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi
Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze
wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi

18V

Ilość akumulatorów

1

Pojemność akumulatora (Ah)

2.0

Ładowarka w zestawie?

Tak

Ładowarka w zestawie

60 min

Maks. zdolność cięcia (mm)

22

Długość ostrza (cm)

50
szlifowane
diamentowo

Typ ostrza
Waga (bez baterii) (kg)

2.7

Numer Artykułu

5133002844

5133003714

Kod EAN

4892210147981

4892210160119

Wyposażenie standardowe (RHT1851R20F)
Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Wyposażenie standardowe (OLP1832BP)
Kompatybilne akcesoria

Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem
50 cm

Nazwa:

RAC313
Kod produktu:

Nazwa:

5132003308

OHT1851R

RHT1850H25HS

Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm (1 x 2,5 Ah)
••

••
••
••
••

Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także

-

Kod produktu:

5133002682

Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50
cm (1 akumulator 2,5 Ah)

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

RHT1851R25F

Nazwa:

RAC311

Kod produktu:

RAC305
Kod produktu:

5132002437

5132002864

5133003716

OHT1855R

Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 55 cm

NOWOŚĆ

Innowacyjna technologia hybrydowa 18 V umożliwia korzystanie z
wygodnego zasilania akumulatorowego lub nieograniczonego czasu
pracy przy zasilaniu sieciowym i wybór zasilania w zależności od
warunków pracy
Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 50 cm zapewnia
doskonałą jakość cięcia
Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami
wynoszącemu 22 mm oraz funkcja piłowania
Lekkie i ergonomiczne narzędzie z miękkim uchwytem tylnym
zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
Kompatybilność z nasadką HedgeSweep™ umożliwia łatwe usuwanie
ściętych gałęzi

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

1

Pojemność akumulatora (Ah)

2.5

Ładowarka w zestawie?
Ładowarka w zestawie

Tak
75 min

Maks. zdolność cięcia (mm)

22

Długość ostrza (cm)

50

Typ ostrza

szlifowane
diamentowo

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

3.0
5133003660

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Mocny akumulator 18 V 1x4.0 Ah Lithium+ daje więcej mocy, gwarantuje
dłuższy czas pracy i jest trwalszy niż poprzednie technologie litowe
Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych
ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
Duża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy silnika
Ostrze o długości 55 cm wycinane laserowo oraz szlifowane techniką
diamentową poprawia efektywność cięcia
Zdolność cięcia 22 mm
System zabezpieczający przed zacięciem zapobiega przypadkowemu
zablokowaniu urządzenia
Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi
Należący do systemu ONE+ akumulator 18V Lithium+ jest kompatybilny ze
wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. zdolność cięcia (mm)

22

Długość ostrza (cm)
Typ ostrza

55
szlifowane
diamentowo

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

2.8
5133002161
4892210821249

Wyposażenie standardowe (OHT1855R)

4892210158017

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

Kompatybilne akcesoria

Wyposażenie standardowe (RHT1850H25HS)

Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18
V, ostrze 50 cm

RAC311

RAC305

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

OHT1850H

Nazwa:

Kod produktu:

Nazwa:

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

5132002437

5132002864

5133003657

Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 55
cm (1 akumulator 2,5 Ah)

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

RHT1855R25F

RHT184520

Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm (1 x 2,0 Ah)
••
••
••
••
••

Napięcie

2.0

Ładowarka w zestawie?

Tak

Ładowarka w zestawie

14

Kod produktu:

80 min

Maks. zdolność cięcia (mm)

18

Długość ostrza (cm)
Typ ostrza

Kompatybilne akcesoria

5133003654

1

Pojemność akumulatora (Ah)

Kod EAN

OHT1845

18V

Ilość akumulatorów

Numer Artykułu

Nazwa:

Kod produktu:

RAC305
Kod produktu:

5132002437

5132002864

5133003832

Nożyce do żywopłotu 18 V o zwiększonym zasięgu, ostrze 50 cm (1 x 1,3 Ah)

NOWOŚĆ

Waga (bez baterii) (kg)

Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze
45 cm

Nazwa:

RAC311

RHT1850XLIS

Lekkie i ultrakompaktowe nożyce do żywopłotów, idealne do formowania
żywopłotów i pielęgnacji krzewów
Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 45 cm, grubość cięcia
18 mm
Wysokiej jakości ostrza szlifowane techniką diamentową zapewniają
precyzję cięcia
Miękki uchwyt zapewnia większy komfort podczas dłuższej pracy
Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V jest kompatybilny ze
wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu
akumulatorowego

W sprzedaży także

Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także

45
szlifowane
diamentowo

••
••
••
••
••
••

Zasilanie 18 V stworzone na podstawie opatentowanej technologii litowej
IntelliCell™, która indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby
zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo
Zdolność cięcia 18 mm
Obracany uchwyt tylny dla większej kontroli urządzenia
Spust środkowy do łatwej obsługi w czasie pracy w pozycji wysuniętej
Nasadka HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi
Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze
wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi

Napięcie

Ładowarka w zestawie

Typ ostrza

Numer Artykułu
Kod EAN

Nazwa:

RAC805

RAC311

Nazwa:

Kod produktu:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

OHT1850X

3.2
5133003728
4892210160348

Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także
Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem
50 cm

5132002864

50
szlifowane
diamentowo

Waga (bez baterii) (kg)

5133003655

RAC311

Kod produktu:

16

Długość ostrza (cm)

Nazwa:

5133003803

Tak
50 min

Maks. zdolność cięcia (mm)

Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45
cm (1 akumulator 1,3 Ah)
RHT184513S

1.3

Ładowarka w zestawie?

4892210156006

Osłona ostrza

1

Pojemność akumulatora (Ah)

2.5

Wyposażenie standardowe (RHT184520)

18V

Ilość akumulatorów

Kod produktu:

5132002765

Nazwa:

Wyposażenie standardowe (RHT1850XLIS)
Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

5132002864

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Seria ONE+ – drzewa i żywopłoty

Seria ONE+ – porządki w ogrodzie

OPT1845

OBV18

Akumulatorowe nożyce/przycinarka do żywopłotu 18 V
••

Mocny akumulator 18 V 1.5 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy
czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe
Technologia IntelliCell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, w
celu maksymalizacji czasu użytkowania i bezpieczeństwa
Zdolność cięcia 18 mm
Noże o długości 45 cm z diamentowym szlifem do precyzyjnego cięcia
Zdolność cięcia 18 mmWysuwana lanca o całkowitej długości do 2,3 m

••
••
••
••

DOSTĘPNE WKRÓTCE

Bezszczotkowa dmuchawa/odkurzacz 18 V
Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. zdolność cięcia (mm)

18

Długość ostrza (cm)

45

Typ ostrza

szlifowane
diamentowo

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

4.2

••
••
••
••
••
••

5133002523

++ Technologia silników bezszczotkowych zapewnia maksymalną
wydajność podczas korzystania z dmuchawy lub odkurzacza
Tryb Turbo zwiększa moc, umożliwiając wykonanie najbardziej
wymagających prac
Połączenie dmuchawy i odkurzacza umożliwia łatwe przełączanie się
pomiędzy trybami pracy
Miękki uchwyt zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
Regulacja prędkości zapewnia maksimum kontroli podczas pracy w
ogrodzie
Idealne narzędzie do sprzątania twartych powierzchni takich jak podjazdy,
ścieżki i tarasy

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Prędkość wydmuchu (km/h)

201

Objętość powietrza (m³/min)

5.5

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

3.7
5133003661
4892210157904

Wyposażenie standardowe (OBV18)

4892210138521

Torba na liście 45 l, pas na ramię, kółka

Wyposażenie standardowe (OPT1845)
osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także

Kompatybilne akcesoria

Wysięgnikowe nożyce do żywopłotu 18
V, ostrze 45 cm (1 akumulator 2,0 Ah)

Nazwa:

Nazwa:

RAC311

RAC364

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

RPT184520

Kod produktu:

5133003805

RAC805
5132002765

5132002864

5132002995

RPP182015S

Dmuchawa 18 V
Napięcie

Prowadnica i łańcuch typu Oregon o długości 20 cm
Prędkość przesuwu łańcucha 5,5 m/s
Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4 m
15° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę
Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
Należąca do systemu ONE+ bateria litowa 18 V Lithium+ jest kompatybilna
ze wszystkimi narzędziami domowymi i ogrodowymi w systemie
akumulatorowym

5132003275

OBL18JB

Obcinak do gałęzi 18 V, prowadnica 20 cm (1 x 1,5 Ah)
••
••
••
••
••
••

RAC365

18V

Ilość akumulatorów

1

Pojemność akumulatora (Ah)

1.5

Ładowarka w zestawie?

Tak

Ładowarka w zestawie

60 min

••
••
••
••

NOWOŚĆ

Konstrukcja wentylatora zwiększa jego wydajność, zapewniając optymalny
rezultat pracy
Płynna regulacja prędkości zapewnia maksymalną wszechstronność
działania
Zintegrowany skrobak do usuwania uporczywych zanieczyszczeń i liści
Miękki uchwyt zapewnia komfort podczas dłuższej pracy

Napięcie

Nie

Prędkość wydmuchu (km/h)

160

Objętość powietrza (m³/min)

7.9

20

Prędkość łańcucha (m/s)

5.5

Numer Artykułu

4.2

Kod EAN

Numer Artykułu
Kod EAN

0

Ładowarka w zestawie?

Długość prowad. / łańcucha
(cm)
Waga (bez baterii) (kg)

18V

Ilość akumulatorów

Waga (bez baterii) (kg)

2.1
5133003662
4892210157911

5133003721

Wyposażenie standardowe (OBL18JB)

4892210160270

-

Wyposażenie standardowe (RPP182015S)
Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także

Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy,
osłona prowadnicy, pas na ramię

Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą
20 cm

Obcinak do gałęzi 18 V, prowadnica
20 cm (1 akumulator 2,0 Ah)

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

OPP1820

Kod produktu:

RPP182020

Kod produktu:

5133003804

RAC805

RAC234

5132002765

5132002588

OCS1830

Bezszczotkowa piła łańcuchowa 18 V z prowadnicą 30 cm
••
••
••
••
••
••
••
••

Technologia silników bezszczotkowych zapewnia maksymalną wydajność
cięcia
Prowadnica Oregon® 30 cm i łańcuch
Automatyczne smarowanie łańcucha zapewnia komfort użytkowania
Beznarzędziowe napinanie łańcucha ułatwia przygotowanie narzędzia do
pracy
Obiegowy, miękki uchwyt zapewnia komfort pracy w każdej pozycji
Mechaniczny hamulec łańcucha
Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny
ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi
Urządzenie sprzedawane osobno, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

30

Prędkość łańcucha (m/s)

10

Beznarzędziowe napinanie
łańcucha

Tak

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria

18V

Ilość akumulatorów

3.2
5133002829
4892210147820

Wyposażenie standardowe (OCS1830)
osłona prowadnicy

Nazwa:

RAC227
Kod produktu:

5132002436
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Seria ONE+ – porządki w ogrodzie

Seria ONE+ – specjalistyczne narzędzia ogrodowe

OBL1820S

OSS1800

Dmuchawa 18 V
••
••
••
••
••
••
••
••

Siewnik 18 V

Dmuchawa Ryobi do twardych powierzchni to doskonałe narzędzie do
usuwania mokrych liści z ganków, tarasów i ścieżek
Dysza zapewnia wysoką prędkość przepływu powietrza wynoszącą
245 km/h
Lekka konstrukcja i brak przewodu zapewniają szybką pracę
Miękki uchwyt GripZone™ zapewnia komfort użytkowania
Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™,
która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy
i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny
z ponad 50 akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi
Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie
akumulatora Lithium+ 2,5 Ah
Produkt sprzedawany osobno, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••

Napięcie

Waga (bez baterii) (kg)

1.6

Numer Artykułu

Kod EAN

Nie

Pojemność (l)

2.6

Numer Artykułu

0

Ładowarka w zestawie?

245

Waga (bez baterii) (kg)

18V

Ilość akumulatorów

Prędkość wydmuchu (km/h)

Kod EAN

5133002663
4892210143488

4
1.4
5133003729
4892210160201

Wyposażenie standardowe (OSS1800)
-

Wyposażenie standardowe (OBL1820S)
-

OBR1800

Dmuchawa hybrydowa 18 V
Innowacyjne 18 V zasilanie hybrydowe oferuje wybór płynnego
przechodzenia pomiędzy zasilaniem bezprzewodowym a przewodowym dla
tego samego narzędzia
Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkości przepływu powietrza od 250
kilometrów na godzinę
Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkości przepływu powietrza od 250
kilometrów na godzinę
Doskonała ergonomia i rączka z miękkim uchwytem zapewniającym komfort
Regulator prędkości: Wł./Wył.
Sprzedawana jako samodzielne urządzenie, bez akumulatora lub ładowarki
Specjalna powłoka dla wygodniejszego uchwytu
W ramach systemu One+™, bateria jest kompatybilna z ponad 35
narzędziami dla domu i ogrodu

Do suchych materiałów, takich jak ziarno, nawozy i karma
Regulacja prędkości i promienia rozrzutu w zakresie 0–2 m umożliwia
kontrolowanie procesu
Funkcja Anti-Clog zapewnia stały przerób materiału
Mieści do 4 l suchego materiału i ułatwia jego rozsiew

Objętość powietrza (m³/min)

OBL1820H
••

NOWOŚĆ

Odstraszacz owadów 18 V
Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Objętość powietrza (m³/min)

2.8

Prędkość wydmuchu (km/h)

250

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

••

1.7
5133002340
4892210822673

••
••
••
••

NOWOŚĆ

Odstrasza owady dzięki nasączanym matom wielokrotnego użytku, bez
konieczności użycia otwartego płomienia, bez dymu oraz drażniącego
zapachu
Promień działania 5 m zapewnia strefę ochrony przed owadami na
powierzchni 25 m2
Lampa LED o trzech stopniach jasności
Uchwyt i hak umożliwiają umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu
w ogrodzie
Maty można w szybki i łatwy sposób wymienić oraz przechowywać
w schowku na urządzeniu

Wyposażenie standardowe (OBL1820H)

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Strefa zabezpieczenia

25

Waga (bez baterii) (kg)

0.3

Numer Artykułu
Kod EAN

5133003730
4892210160218

Wyposażenie standardowe (OBR1800)
15 mat

1 x dysza

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC813
Kod produktu:

5132003906

OWS1880

Opryskiwacz do chwastów 18 V ze zbiornikiem 3,5 l
••
••
••
••
••
••

Akumulatorowy spryskiwacz do chwastów zapewnia łatwiejszą pielęgnację
ogrodu
Ciśnienie za naciśnięciem przycisku, bez konieczności uciążliwego ręcznego
pompowania
Zbiornik o pojemności 3,5l z wbudowaną miarką
Zintegrowana konstrukcja lancy umożliwia obsługę jedną ręką
Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™,
która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy
i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny
ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu
akumulatorowego

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Przepływ powietrza (l/h)

30

Pojemność zbiornika (l)

3.5

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

1.5
5133002676
4892210144447

Wyposażenie standardowe (OWS1880)
-
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Seria ONE+ – wiercenie i prace montażowe

R18DDBL-0

R18DD5-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

••
••
••

Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
Bezszczotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy, dzięki czemu
wytrzymuje do 10 razy dłużej niż silniki wiertarek szczotkowych

R18PDBL-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V
••
••
••

W sprzedaży także:

Seria ONE+ – wiercenie i prace montażowe
Wiertarka udarowa 18 V

••

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia
drewnie lub metalu oraz do wkręcania
Technologia silników bezszczotkowych (BRUSHLESS) marki Ryobi
wykorzystuje opatentowaną elektronikę sterującą, aby zapewnić dłuższy
czas pracy i wyższą moc
Sterowanie e-Torque umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na
równi z powierzchnią, zapewniając i
dealny rezultat pracy za każdym razem

••
••
••

Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
Bezszczotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy, dzięki czemu
wytrzymuje do 10 razy dłużej niż w przypadku wiertarek szczotkowych

••
••

Wielofunkcyjna wkrętarko-wiertarka udarowa odpowiednia do wielu
zastosowań
Beznarzędziowy uchwyt o długości 13 mm, wykonany z metalu zapewnia
lepsze dopasowanie akcesoriów
Dioda LED oświetla obszar roboczy

W sprzedaży także:

DOSTĘPNE WKRÓTCE

wersja akumulatorowa | R18DDBL-220S

R18PD-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka
udarowa 18 V

wersja akumulatorowa | R18PDBL-220S
wersja akumulatorowa | R18PDBL-225B

wersja akumulatorowa | R18DDBL-225B

Napięcie
Napięcie
Ilość akumulatorów

0

18V

Ilość akumulatorów

18V
Napięcie

18V

0

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Maks. moment obrotowy (Nm)

60

Maks. moment obrotowy (Nm)

55

Maks. moment obrotowy (Nm)

60

Ilość akumulatorów

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)

50

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)

38

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)

50

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)

38

Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)

13

Waga (bez baterii) (kg)

1.7

Waga (bez baterii) (kg)

1.3

Waga (bez baterii) (kg)

1.7

Waga (bez baterii) (kg)

1.7

Numer Artykułu

5133002437

Kod EAN

4892210135629

Numer Artykułu

••

4892210156648

Numer Artykułu

Wiertarko-wkrętarka 18 V

Beznarzędziowy uchwyt o długości 13 mm zapewnia większą
kompatybilność akcesoriów
Szybka regulacja momentu obrotowego (24 zakresy) zapewnia optymalne
warunki wkręcania za każdym razem
2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych
materiałów i zastosowań

••
••
••

5133002438

Kod EAN

R18DD3-0

Wiertarko-wkrętarka 18 V

••

5133003596

Kod EAN

R18DDP2-0
••

0

4892210135636

Numer Artykułu

R18PD3-0

Wiertarka udarowa 18 V

NOWOŚĆ

Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia
w drewnie lub metalu oraz do wkręcania
Uchwyt grzechotkowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wierteł
i większą wytrzymałość oraz trwałość
2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych
materiałów I zastosowań

••
••
••

5133002478

Kod EAN

4892210137647

R18PD5-0

Bezszczotkowa wiertarka udarowa 18 V

NOWOŚĆ

Bezprzewodowa wiertarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia
w drewnie lub w metalu, wkręcania, a także wiercenia w murze dzięki
funkcji udaru
Uchwyt grzechotkowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wierteł
i większą wytrzymałość oraz trwałość
2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych
materiałów I zastosowań 24 ustawienia momentu obrotowego ułatwiają
wkręcanie wkrętów na żądaną głębokość

••
••
••

Wiertarko-wkrętarka udarowa w technologii BRUSHLESS to idealne
narzędzie do wiercenia w drewnie lub metalu, wkręcania, a także wiercenia
w murze dzięki funkcji udaru
Technologia silników bezszczotkowych (BRUSHLESS) marki Ryobi
wykorzystuje opatentowaną elektronikę sterującą, aby zapewnić dłuższy
czas pracy i wyższą moc
Sterowanie e-Torque umożliwia
automatyczne wkręcanie wkrętów
na równi z powierzchnią,
zapewniając idealny rezultat
pracy za każdym razem

DOSTĘPNE WKRÓTCE
W sprzedaży także:
wersja akumulatorowa | R18PD3-220S

W sprzedaży także:

wersja akumulatorowa | R18PD3-242S

wersja akumulatorowa | R18DD3-220S
wersja akumulatorowa | R18DD3-252S
Napięcie
Ilość akumulatorów

18V
0

Napięcie
Ilość akumulatorów

Napięcie
18V
0

Ilość akumulatorów

18V
0

Napięcie

Maks. moment obrotowy (Nm)

50

Ilość akumulatorów

18V
0

Maks. moment obrotowy (Nm)

45

Maks. moment obrotowy (Nm)

50

Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)

32

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)

38

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)

38

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)

38

Waga (bez baterii) (kg)

1.4

Waga (bez baterii) (kg)

1.3

Waga (bez baterii) (kg)

1.3

Waga (bez baterii) (kg)

1.3

Numer Artykułu
Kod EAN

20

5133002641
4892210142450

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002889
4892210149152
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Numer Artykułu
Kod EAN

5133002888
4892210149145

Numer Artykułu
Kod EAN
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Seria ONE+ – wiercenie i prace montażowe

R18IDBL-0

R18ID3-0

Bezszczotkowa zakrętarka udarowa 18 V
••
••
••

Bezszczotkowa zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego
wkręcania i wykręcania elementów mocujących
Technologia bezszczotkowa bezszczotkowy silnik, inteligentną elektronika
oraz akumulatory Lithium+ w celu zapewnienia o 20% dłuższego czasu
pracy, o 20% więcej mocy i bardziej kompaktowych narzędzi
Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 5 x większą moc

Napięcie

••
••

0

Częst. udaru (ud./min)

0-3900

Maks. moment obrotowy (Nm)

••
••

220

18V

Ilość akumulatorów

0

Maks. moment obrotowy (Nm)
Prędkość bez obciążenia (obr/min)

1.1

Waga (bez baterii) (kg)

1.2

Numer Artykułu

5133002613

Kod EAN

4892210140708

Waga (bez baterii) (kg)

••
••

5133001168

Kod EAN

4892210118592

••
••
••

0

Częst. udaru (ud./min)

0-3200

Maks. moment obrotowy (Nm)
Prędkość bez obciążenia (obr/min)
Waga (bez baterii) (kg)

5133002436

Kod EAN

4892210132352

R18SDS-0

Obrotowa wiertarka udarowa 18 V SDS+

Wkrętarka kątowa idelana do pracy w ciasnych i niewygodnych miejscach
Uchwyt bezkluczowy 10 mm
Automatyczna blokada wrzeciona umożliwiająca zmianę wiertła jedną ręką

••
••
••

Mechanizm młota pneumatycznego dostarcza energię udaru 1,3 J EPTA
Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
4 tryby pracy zapewniają większą uniwersalność (funkcja dłutowania,
wiercenia z udarem lub bez udaru oraz wkręcania)

Napięcie
Napięcie
Ilość akumulatorów
Maks. moment obrotowy (Nm)

18V
0

Power
No. of batteries supplied

18V
0

45

Impact rate (ipm)

0-3,200

Prędkość bez obciążenia (obr/min)

0-3200

Max. torque (Nm)

170

Częst. udaru (ud./min)

0-2200

No load speed (rpm)

Waga (bez baterii) (kg)

1.4

Numer Artykułu
Kod EAN

22

5133002642
4892210142443

Weight (without battery) (Kg)
Article Number
EAN Code

0-3,200
1.2
5133002640
4892210142436
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Napięcie
Ilość akumulatorów
Prędkość bez obciążenia (obr/min)

400
0-2900
1.6

Numer Artykułu

Wiertarka kątowa 18 V

Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania
i wykręcania elementów mocujących
Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 3 x większą moc
Szybkozaciskowy uchwyt 1/4” (6,35 mm)

18V

Ilość akumulatorów

RAD1801M

Zakrętarka udarowa 18 V
••

220
3200
1.6

Numer Artykułu

R18IDP-0

Zakrętarka udarowa QuietStrike idealnie nadaje się do szybkiego
wkręcania i wykręcania elementów mocujących
Innowacyjny mechanizm Oil Pulse zapewnia większą moc i prędkość niż
zwykła wiertarka, a przy tym o połowę niższą emisję hałasu niż zwykła
zakrętarka udarowa
Oświetlenie Tri-Beam LED zapewnia dobrą widoczność w miejscu pracy
i eliminuje cienie padające na akcesoria robocze lub elementy mocujące

Moment obrotowy 400 Nm
Wysoki moment obrotowy przenoszony bez obciążenia użytkownika
Potrójne oświetlenie LED Tri-Beam dobrze oświetla miejsce pracy

Napięcie
Napięcie

0-3,400

R18QS-0

••

0

Maks. moment obrotowy (Nm)

Zakrętarka udarowa 18 V QuietStrike

••
••
••

18V

Ilość akumulatorów

0-3,200

4892210143457

Klucz udarowy 18 V

Moment obrotowy do 220 Nm
Wysoki moment obrotowy idealny do wkręcania długich śruby i nakrętek
Uchwyt bezkluczowy sześciokątny 6,35 mm

Częst. udaru (ud./min)

5133002662

Kod EAN

••
••
••

Prędkość bez obciążenia (obr/min)

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu

Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania
i wykręcania elementów mocujących
Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 4 x większą moc
3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań, od mocowania
zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów i śrub zamkowych

Napięcie

R18IW3-0

Zakrętarka udarowa 18 V

0-3000

270

Prędkość bez obciążenia (obr/min)

RID1801M

3-biegowa zakrętarka udarowa 18 V
••

18V

Ilość akumulatorów

Seria ONE+ – wiercenie i prace montażowe

18V
0

18V

Ilość akumulatorów
Częst. udaru (ud./min)

0
0-5000

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)

16

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)

38

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)

10

Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)

16

Waga (bez baterii) (kg)

1.4

Waga (bez baterii) (kg)

1.7

Numer Artykułu
Kod EAN

0-1100

5133001166
4892210118578

Numer Artykułu
Kod EAN

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

5133002305
4892210130211
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Seria ONE+ – wiercenie i prace montażowe

CCG1801M

R18GLU-0

Pistolet do uszczelniania 18 V
••
••
••

Seria ONE+ – wiercenie i prace montażowe / piłowanie i szlifowanie metalu
R18S18G-0

Pistolet do klejenia 18 V

Wytwarza dużą siłę, dzięki której można stosować materiały o wysokiej
lepkości
Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
Regulacja szybkości przepływu, zapewniająca jednolity strumień

••
••
••

Pistoletu można używać do klejenia wielu materiałów, np. papieru, tektury,
tkanin, skóry, tworzyw sztucznych, drewna, metalu, korka lub kamienia
Obsługiwany dwoma palcami włącznik zapewnia większą kontrolę
Czas rozgrzewania wynosi 3 minuty, co umożliwia szybkie przystąpienie
do pracy

••
••
••

Napięcie

Bezszczotkowa szlifierka
kątowa 18 V

Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy i eliminuje konieczność
używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza
czy też kosztownych naboi gazowych
Narzędziem można wbijać gwoździe o średnicy 18 AWG (1,2 mm)
i długości 15 – 50 mm
2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb
kontaktowy zapewniający szybkość mocowania

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Napięcie

Prędkość bez obciążenia wysokiej

6

Ilość akumulatorów

1

Średnica dysz (mm)

Prędkość bez obciążenia niski

R18AG7-0

Sztyfciarka do zszywek 18V

18V

••
••
••

18V

Ilość akumulatorów

0

NOWOŚĆ

Wydajna, bezszczotkowa szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 125 mm to
idealne narzędzie do wielu prac związanych z cięciem i szlifowaniem
W silnikach bezszczotkowych nie występują straty spowodowane tarciem,
co zapewnia wyższą moc podczas cięcia, szlifowania, a nawet obróbki
materiałów murarskich
Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając maksymalny
czas pracy

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Średnica tarczy (mm)

3

0
125

Pojemność magazynka

100

Prędkość bez obciążenia (obr/min)

Maks. moc wyjściowa

225

Średnica wkładu klejącego (mm)

11

Typ gwoździa (mm)

1,2

Średnica otworu tarczy (mm)

22

Waga (bez baterii) (kg)

1.6

Waga (bez baterii) (kg)

0.4

Waga (bez baterii) (kg)

2.6

Waga (bez baterii) (kg)

2.2

Numer Artykułu

5133000060

Kod EAN

4892210100962

Numer Artykułu

••
••

4892210149428

Numer Artykułu

••

••
••

4892210138781

Technologia AirStrike™ Technology zapewnia komfort pracy narzędziem
bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek,
masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboi
gazowych
Narządzie może być wykorzystywane do wbijania gwoździ o średnicy
16 AWG (1,6 mm) i długości 19 – 65 mm
2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb
kontaktowy zapewniający szybkość mocowania

••
••
••

Ilość akumulatorów

18V
0

Napięcie
Ilość akumulatorów

18V
0

Średnica tarczy (mm)

4892210149404

R18JS-0

Wyrzynarka 18 V

Blokada wrzeciona i bezkluczykowa regulacja osłony dla szybkiej wymiany
osprzętu
3 pozycje uchwytu bocznego
Dwustopniowy przełącznik blokady chroni użytkownika przed
przypadkowym uruchomieniem

Ilość akumulatorów

5133002852

Kod EAN

Szlifierka kątowa 18 V, tarcza 115 mm

Napięcie
Napięcie

Numer Artykułu

R18AG-0

Sztyfciarka do gwoździ 18 V

Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy i eliminuje konieczność
używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza
czy też kosztownych naboi gazowych
Narzędziem dostosowane do zszywek o długości od 15 do 50 mm
(1,2 mm)
2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb
kontaktowy zapewniający szybkość mocowania

5133002516

Kod EAN

R18N16G-0

R18N18G-0

Sztyfciarka do gwoździ 18 V
••

5133002868

Kod EAN

18V
0
115

••
••
••

Wyrzynarka bezprzewodowa ze skokiem o dł. 25 mm, doskonała do cięcia
drewna pod wieloma różnymi kątami
Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację prędkości
obrotowej w zależności od zastosowania
4-stopniowa regulacja podrzynania

Napięcie

0

Długość skoku (mm)

25

105

Pojemność magazynka gwoździe

100

Prędkość bez obciążenia (obr/min)

Typ gwoździa (mm)

1.2

Typ gwoździa (mm)

1.6

Średnica otworu tarczy (mm)

22

Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)

Waga (bez baterii) (kg)

2.5

Waga (bez baterii) (kg)

2.7

Waga (bez baterii) (kg)

2.5

Waga (bez baterii) (kg)

Kod EAN

24

5133002093
4892210128058

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002222
4892210128898

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Numer Artykułu
Kod EAN

7500

5133001903
4892210123657

18V

Ilość akumulatorów

Pojemność magazynka gwoździe

Numer Artykułu

11,000

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)

Numer Artykułu
Kod EAN

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

1,100 - 3,000
101
2.1
5133002158
4892210128010
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R18RS-0

Piła szablasta 18 V
••

RRS1801M

R18CS-0

Piła szablasta 18 V

NOWOŚĆ

Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów takich, jak
drewno, metal i tworzywa sztuczne.
Tnie szybciej niż model sieciowy Ryobi ERS0VHG
Uchwyt antywibracyjny Anti-Vibe™ zapewnia większy komfort i kontrolę
podczas cięcia

••
••

Seria ONE+ – piłowanie i szlifowanie metalu

Seria ONE+ – piłowanie i szlifowanie metalu

••
••
••

Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów takich, jak
drewno, metal i tworzywa sztuczne
Beznarzędziowy uchwyt umożliwia szybką i łatwą wymianę brzeszczotów
Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych fragmentów
brzeszczotu, co wydłuża jego żywotność

••
••
••

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Długość skoku (mm)

28

Prędkość bez obciążenia (obr/min)
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu

2,900

Stroke length (mm)

2.4

Weight (without battery) (Kg)
Article Number

••

Ilość akumulatorów
Średnica tarczy tnącej (mm)

Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar,
cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć
poprzecznych w drewnie
Imponująca głębokość cięcia 52 mm przy 90° oraz 36 mm przy 45°
umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi
sieciowych
Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy
ułatwia i przyspiesza ustawianie piły

Napięcie

••
••
••

18V

Ilość akumulatorów

0

Średnica tarczy tnącej (mm)

165

Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar,
cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć
poprzecznych w drewnie.
Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy 45°
umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi
sieciowych
Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy
ułatwia i przyspiesza ustawianie piły

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Średnica tarczy tnącej (mm)

150

Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm)

52

Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm)

45

180

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)

0-56

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)

0-56

1.9

Waga (bez baterii) (kg)

4892210118691

2.4

Numer Artykułu

5133002338

Kod EAN

RWSL1801M

4892210117304

Waga (bez baterii) (kg)

2.6

Numer Artykułu

5133002628

Kod EAN

LTS180M

Pilarka tarczowa 18 V

4892210141071

R18MS216-0

Przecinarka do płytek 18 V

Ukośnica 18 V

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Wydajna bezszczotkowa pilarka tarczowa jest idealnym narzędziem
do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar,
cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć
poprzecznych w drewnie
W silnikach bezszczotkowych nie występują straty spowodowane tarciem,
co zapewnia wyższą moc podczas cięcia i piłowania różnego rodzaju
materiałów drewnianych
Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając maksymalny
czas pracy

Napięcie

Pilarka tarczowa 18 V

3100

5133001162

EAN Code

••

••

22

No load speed (rpm)

R18CS7-0

••

0

Max. cutting capacity wood (mm)

4892210141910

Bezszczotkowa pilarka
tarczowa 18 V

18V

No. of batteries supplied

200
5133002637

Kod EAN

Power

R18CSP-0

Pilarka tarczowa 18 V

18V
0
184

••
••

Idealna do długich, prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar,
cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć
poprzecznych w drewnie
Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy 45°
Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy
ułatwia i przyspiesza ustawianie piły

Napięcie
Ilość akumulatorów
Średnica tarczy tnącej (mm)

18V
0
150

••
••
••

Wydajny silnik 18 V umożliwia cięcie ceramiki, granitu, marmuru i betonu
Stalowa podstawa z pokrętłami o zwiększonych wymiarach ułatwia
wykonanie koniecznych ustawień
Diamentowa tarcza tnąca z ciągłym obrzeżem o średnicy 102 mm (4”)
gwarantuje precyzyjne cięcie i zapobiega kruszeniu się materiału

Napięcie
Ilość akumulatorów
Prędkość bez obciążenia (obr/min)

••
••
••

18V
0
5000

Akumulatorowa ukośnica tnie materiały o wymiarach 70 x 270 mm przy
ustawieniu 90°
Możliwość wyboru kąta cięcia do 45° oraz kąta nachylenia w zakresie od
0 do 45°
Tarcza premium Thin Kerf o średnicy 216 mm z 48 węglikowymi zębami
gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów
Średnica tarczy tnącej (mm)

0
216mm

Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm)

60

Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm)

45

Średnica tarczy (mm)

102

Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia | 45° kąt nachylenia [mm]

48 x 270

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)

50

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)

50

Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm)

22

Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]

48 x 185

Waga (bez baterii) (kg)

2.8

Waga (bez baterii) (kg)

2.8

Waga (bez baterii) (kg)

2.7

Waga (bez baterii) (kg)

Numer Artykułu
Kod EAN

26

5133002890
4892210150080

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001164
4892210118554

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Numer Artykułu
Kod EAN

5133000154
4892210110688

Numer Artykułu
Kod EAN

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

14.4
5133003597
4892210156952
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EMS190DCL

R18PL-0

Ukośnica 18 V
••
•
••

Seria ONE+ – obróbka drewna

Seria ONE+ – piłowanie i szlifowanie metalu / obróbka drewna

Strug 18 V

Akumulatorowa ukośnica tnie materiały o wymiarach 38 x 108 mm przy
90º
Laser Exactline umożliwia precyzyjne cięcie po linii
Predefiniowane kąty cięcia 0, 15, 22,5, 31,6 oraz 45º oraz kąt nachylenia
tarczy 0-45º

••
••
••

18V

Napięcie

Ładowarka w zestawie?

Nie

Ilość akumulatorów

Średnica tarczy tnącej (mm)

190

Głębokość strugania (mm)

Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia | 45° kąt nachylenia [mm]

19 x 114

Szerokość strugania (mm)

Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]

19 x 82
7.1

Numer Artykułu

5133000932

Kod EAN

4892210116895

NOWOŚĆ
••
••
••

0

Uniwersalne, wszechstronne narzędzie idealne do piłowania i szlifowania
Szybka wymiana głowicy umożliwia łatwe przejście między szlifowaniem
a piłowaniem
Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy

••
••
••

Ilość akumulatorów

82

Kąt oscylacji

2.4

Numer Artykułu

5133002921

Kod EAN

4892210151520

0
3°

Prędkość oscylacji (obr/min)
Waga (bez baterii) (kg)

0-20000
1.1

Numer Artykułu

5133001632

Kod EAN

R18MT-0

Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

18V

4892210120328

NOWOŚĆ

18V

Ilość akumulatorów

0

Maks. zdolność cięcia (mm)
Średnica tulei zaciskowej (mm)
Prędkość bez obciążenia (obr/min)
Waga (bez baterii) (kg)

38
6mm & 6.35mm
29000
1.3

Numer Artykułu

5133002917

Kod EAN

R18BS-0

Szlifierka taśmowa 18 V

NOWOŚĆ

Bezprzewodowa frezarka do krawędzi jest idealnym narzędziem do
wykańczania krawędzi podczas obróbki drewna
Mikroregulacja głębokości zapewnia dokładne frezowanie
Aluminiowa stopa oferuje większą stabilność i dokładność pracy

Napięcie
Napięcie

1.6
11000

Waga (bez baterii) (kg)

Strug 18 V

Frezarka do krawędzi 18 V

18V

Prędkość bez obciążenia (obr/min)

CPL180M

R18TR-0

Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

Bezprzewodowy strug zapewnia wysoką wydajność usuwania materiału
i jest idealnym narzędziem do obróbki drzwi oraz innych powierzchni,
którym gwarantuje wysoką jakość wykończenia
Regulacja głębokości strugania w zakresie 0–1,6 mm przy szerokości
strugania 82 mm
Dodatkowy uchwyt przedni zapewnia lepsze panowanie nad urządzeniem

Napięcie

Waga (bez baterii) (kg)

RMT1801M

4892210151483

R18SS4-0

Szlifierka kwadratowa 18 V

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
••
••
••

Prowadnica równoległa zwiększa precyzję pracy
Regulacja głębokości strugania: 0-0.4 mm
Dodatkowy uchwyt przedni poprawia kontrolę nad urządzeniem

••
••
••

Napięcie
Ilość akumulatorów
Szerokość strugania (mm)
Głębokość strugania (mm)
Prędkość bez obciążenia (obr/min)
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

28

Wielofunkcyjne narzędzie pozwala ciąć płyty gipsowe, metal, drewno,
plastik, kompozyt i wiele innych materiałów
Głowica ruchoma w 4 położeniach zapewnia jeszcze więcej zastosowań
i wygodę
System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów

••
••
••

Napięcie

18V
0

Napięcie

50

Ilość akumulatorów

0.4

Kąt oscylacji

10,000
2.1
5133000081
4892210102720

Wysokiej mocy, szybka szlifierka taśmowa 76 x 457 – idealna do
zaawansowanych zastosowań i obróbki dużych powierzchni
Wydajność: do 700 g zeszlifowanego materiału na godzinę
3-pozycyjny uchwyt przedni zapewnia dodatkową kontrolę i elastyczność
oraz umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych, których zwykłe
szlifierki taśmowe nie są w stanie oszlifować

Prędkość oscylacji (obr/min)
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18V
0
3°
10,000-20,000
1.0
5133002466
4892210136534

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Ilość akumulatorów
Długość taśmy (mm)
Szerokość taśmy (mm)
Belt speed [m|min]
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

••
••
••

18V
0

Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak wykańczanie
powierzchni I usuwanie farby
Wydajność: do 150 g zeszlifowanego materiału na godzinę
Średnica oscylacji 1,6 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału

Napięcie

457

Prędkość oscylacji (opm)

76

Średnica oscylacji (mm)

250

Rozmiar papieru ściernego (mm)

2.7

Waga (bez baterii) (kg)

5133002916
4892210149992

18V

Ilość akumulatorów

Numer Artykułu
Kod EAN

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

0
24000
1.6
113x106
1.2
5133002918
4892210151384
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Seria ONE+ – obróbka drewna

R18ROS-0

R18PS-0

Szlifierka mimośrodowa 18 V
••
••
••

18V

Ilość akumulatorów

0

Prędkość oscylacji (opm)

20,000

••
••
••

Napięcie

22,000

Rozmiar papieru ściernego (mm)

125

Rozmiar papieru ściernego (mm)

1.1

Waga (bez baterii) (kg)

Kod EAN

4892210136855

••

Ilość akumulatorów

••
••
••

18V
0

Napięcie
Ilość akumulatorów

Kod EAN

30

1.3
4892210122780

18V

Ilość akumulatorów

0

Średnica oscylacji (mm)

12.5

Napięcie

Prędkość oscylacji (obr/min)

2500

Ilość akumulatorów

Rozmiar tarczy (mm)
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu

254

Pojemność zbiornika (ml)

2.0

Waga (bez baterii) (kg)

5133002465

Kod EAN

4892210135483

••
••

18V
0

Ilość akumulatorów

0.9
5133000077

Kod EAN

4892210106339

R18F-0

Wentylator 18 V

Idealna do sprzątania pyłu i zanieczyszczeń w warsztacie, w tym pyłu
z piłowania, drewna i opiłków metalowych
Kompaktowa i wydajna dmuchawa oferująca prędkość przepływu
powietrza do 200 km/h
3-stopniowa regulacja prędkości. Niska prędkość jest optymalna do
zastosowań w warsztacie, średnia prędkość zapewnia dodatkową
kontrolę, a wysoka prędkość umożliwia pracę z maksymalną mocą

Napięcie

0
173

Numer Artykułu

Kompaktowa dmuchawa 18 V

••

18V

••
••
••

Bezprzewodowy wentylator, idealny do pracy w pomieszczeniach
i na zewnątrz. Kompaktowy i przenośny z wbudowanym uchwytem
transportowym
8-stopniowa regulacja położenia pozwala skierować strumień powietrza
w żądaną stronę
Liczne możliwości zawieszenia zapewniają wszechstronność zastosowań

18V
0
115

Napięcie

Pistolet natryskowy - pokrycie farbą (m² / min)

10

Prędkość przepływu powietrza 2 (km/h)

150

Ilość akumulatorów

Przepływ powietrza (l/h)

20

Prędkość przepływu powietrza 3 (km/h)

200

Obroty wentylatora (obr/min)

1.15

Waga (bez baterii) (kg)

756

5133001834

••

Prędkość przepływu powietrza 1 (km/h)

Wąż niskociśnieniowy (mm)

Numer Artykułu

••

Silnik zapewnia dużą siłę ssana, dzięki której z łatwością można zebrać
różnego rodzaju suche zanieczyszczenia
System podwójnej filtracji wychwytuje zanieczyszczenia, zapewniając
maksymalną wydajność pracy odkurzacza
Łatwy w czyszczeniu zbiornik ułatwia opróżnianie zanieczyszczeń

1000

Pojemność zbiornika (ml)

10.3 bar, 150psi

••

R18TB-0

Idealny do malowania ogrodzeń, ścian zewnętrznych, bram garażowych
i pomieszczeń gospodarczych
Wybór spośród trzech wzorów natryskiwania: poziomego, pionowego
i okrągłego gwarantuje idealne pokrycie przy minimalnych stratach farby
Odpowiedni do wszystkich rodzajów farb

711

Waga (bez baterii) (kg)

4892210133700

Napięcie

Pistolet natryskowy 18 V

Wąż wysokociśnieniowy (mm)
Maks.ciśnienie (bar)

0.6

Odkurzacz ręczny 18 V

Idealna do nakładania politury i wosku, które pomagają utrzymać lakier
w dobrym stanie
Doskonała także do polerowania jachtów i łodzi, mebli drewnianych oraz
podłóg
Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie

P620

Dwie funkcje (pompowanie/spuszczanie powietrza) umożliwiają
pompowanie opon i dużego sprzętu dmuchanego
Łatwa obsługa z możliwością automatycznego przerwania pompowania
przy wybranym ciśnieniu oraz cyfrowy wskaźnik ciśnienia gwarantujący
precyzję
Aby spuścić powietrze, należy podłączyć wąż do osobnego portu, co jest
idealnym rozwiązaniem przypadku większego sprzętu dmuchanego, np.
materacy lub pontonów

Napięcie

100x140
5133002443

Kod EAN

Kompresor 18 V

••

1.8

Numer Artykułu

R18I-0
••

••

0

Średnica oscylacji (mm)

5133002471

••

18V

2.5

Numer Artykułu

••

Ilość akumulatorów
Prędkość oscylacji (opm)

CHV182M

Polerka 18 V

Kompaktowe wzornictwo umożliwia łatwe szlifowanie w narożnikach
i trudno dostępnych miejscach
Ruch oscylacyjny w zakresie 1,8 mm dla szybkiej i efektywnej pracy
Niewielkie wymiary umożliwiają łatwe szlifowanie w kątach i ciasnych
przestrzeniach

Średnica oscylacji (mm)
Waga (bez baterii) (kg)

R18B-0

Szlifierka delta 18 V

Idealna do prac przy małym i średnim obciążeniu, np. do wykańczania
powierzchni i usuwania farby
Średnica oscylacji 2,5 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału
Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie

Napięcie

Seria ONE+ – hobby i rekreacja

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

2
5133000155
4892210110589

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

5133002915
4892210149985

Numer Artykułu
Kod EAN

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

18V
0
2,100 / 1,400
1.1
5133002612
4892210140678
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R18R-0

R18RH-0

Radio 18 V z technologią Bluetooth®

••
••
••

••
••
••
••

Brzmienie stereo z dwóch wysokiej jakości głośników 7 W zapewnia
czyste odtwarzanie dźwięku w pełnym zakresie głośności
Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe z urządzeń
zewnętrznych znajdujących się zasięgu do 10 metrów

••
••
••

90

Moc głośników (W)

3

Waga (bez baterii) (kg)

0.6

Numer Artykułu

5133002455

Kod EAN

4892210135476

IdeaIna do pracy na krótkich i średnich dystansach, zalecana odległość
pracy do 20 m
Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu
użytkownik nie musi wymieniać żarówek
Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym kierunku

Napięcie

18V

Ilość akumulatorów

0

Waga (bez baterii) (kg)

1.8

Numer Artykułu

5133002734

Kod EAN

4892210145390

Lampa robocza LED 18 V

NOWOŚĆ
••
••
••

••
••
••

Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym kierunku
Uniwersalne wzornictwo umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze lub
zawieszenie jej na gwoździu, śrubie albo haku
Lekka i trwała konstrukcja do stosowania na co dzień

18V

Ilość akumulatorów

0

Typ żarówki

dioda LED

Lumens
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu

Napięcie
Typ żarówki

0.3

Waga (bez baterii) (kg)

4892210152589

••
••
••

0.3
5133001636

Kod EAN

R18ALF-0

Idealna do pracy na krótkich i średnich dystansach 0–3 m dzięki matowej
osłonie, która zapobiega oślepianiu
Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu
użytkownik nie musi wymieniać żarówek
Port ładowania USB dodatkowo umożliwia ładowanie telefonu

0
halogen

Numer Artykułu

4892210120182

R18ALH-0

Lampa 18 V

NOWOŚĆ

18V

Ilość akumulatorów

140
5133003373

Kod EAN

R18ALU-0

IdeaIna do pracy na średnich i długich dystansach, zalecana odległość
pracy do 600m
Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu
użytkownik nie musi wymieniać żarówek
Możliwość zasilania z akumulatora Ryobi ONE+ 18 V lub z gniazda 12 V
w samochodzie za pomocą zasilacza (w wyposażeniu)

Lampa 18 V

NOWOŚĆ

Napięcie

R18SPL-0

Lampa LED Hi-Beam 18 V

RFL180M

Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie
FM i 10 w paśmie AM

0

Średnica głośnika (mm)

••

Latarka LED 18 V

18V

Ilość akumulatorów

••

R18T-0

Radio stereo 18 V z technologią Bluetooth®

Wysokiej jakości głośnik zapewnia czyste brzmienie w pełnym zakresie
głośności
Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie
z urządzeń zewnętrznych znajdujących się zasięgu do 10 metrów
Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie
FM i 10 w paśmie AM

Napięcie

••

Seria ONE+ – oświetlenie

Seria ONE+ – oświetlenie / hobby i rekreacja

Lampa hybrydowa 18 V

20 diod wysokiej mocy emituje światło o jasności do 850 lumenów
Lampę możesz ustawić w pionie, ugiąć, lub zawiesić niemal wszędzie,
dzięki czemu masz dobrze oświetlone
miejsce pracy
Długi czas pracy do 360 minut
z akumulatorem (4,0 Ah) RB18L40

••
••
••

Możliwość przełączenia z zasilania akumulatorowego na sieciowe
dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Kompatybilny z dowolnym
akumulatorem Lithium+ lub zasilaczem sieciowym
Dioda o mocy 25 W emituje światło o jasności do 2000 lumenów
Regulacja strumienia światła w zakresie 360° oraz liczne możliwości
zawieszenia reflektora zapewniające wszechstronność zastosowań

W sprzedaży także:
wersja z samym narzędziem | R18ALW-0
Napięcie
Ilość akumulatorów
Typ żarówki
Lumens
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

32

18V
0
dioda LED
2300
0.7
5133003372
4892210152572

Napięcie
Ilość akumulatorów
Typ żarówki

18V
0
dioda LED

Napięcie
Ilość akumulatorów
Typ żarówki

18V
0
dioda LED

Napięcie
Typ żarówki

Lumens

330

Lumens

850

Lumens

Waga (bez baterii) (kg)

0.5

Waga (bez baterii) (kg)

0.8

Waga (bez baterii) (kg)

Numer Artykułu
Kod EAN

5133003371
4892210152565

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002304
4892210130525

18V

Ilość akumulatorów

Numer Artykułu
Kod EAN

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

0
dioda LED
1800
1.4
5133002339
4892210117311
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Seria ONE+ – akumulatory

RB18L50

RB18L20

Akumulator 18 V / 5,0 Ah Lithium+
••
••
••

Akumulator Lithium+ 5,0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy
i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów
litowych
4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do
wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje
poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy
i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
akumulatora

Seria ONE+ – akumulatory
RB18L30

Akumulator 18 V 2,0 Ah Lithium+
••
••
••

Akumulator Lithium+ 2,0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy
i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów
litowych
Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia
długi okres użytkowania
Umożliwia wywiercenie do 125 otworów na jednym cyklu ładowania (otwory
przelotowe 16 mm w drewnie sosnowym 2” / 50 mm) przy użyciu wiertarkowkrętarki RCD1802

Akumulator Lithium+ HIGH ENERGY 18 V 3,0 Ah
••
••
••
••
••
••
••

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002433

Numer Artykułu

4892210135940

Kod EAN

RB18L40

••
••

Akumulator Lithium+ 4,0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy
i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów
litowych
4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do
wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania
oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora

••

RB18L60

Akumulator 18 V 1,5 Ah Lithium+
••
••
••

Akumulator Lithium+ 1,5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy
i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów
litowych
4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania
rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz
zwiększając bezpieczeństwo akumulatora

Akumulator Lithium+ HIGH ENERGY 18 V 6,0 Ah
••
••
••
••
••
••
••

Numer Artykułu
Kod EAN

Numer Artykułu

5133001907

Kod EAN

4892210124104

RB18L25
••
••
••

5133001905

••

4892210124081

RB18L13

Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy
i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów
litowych
4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do
wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania
oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora

••
••
••

Wydajny akumulator litowy 1,3 Ah
Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia
długi okres użytkowania
Umożliwia wkręcenie do 426 wkrętów o wymiarach 4 x 40 mm przy użyciu
wiertarko-wkrętarki RCD1802

Akumulator Lithium+ HIGH ENERGY 18 V 9,0 Ah
••
••
••
••
••
••
••

Numer Artykułu
Kod EAN

34

5133002237
4892210129062

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001904
4892210124074

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Akumulator Lithium+ 6,0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas
pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy
zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy
akumulatora
Nowa, wysoce efektywna konstrukcja z 4 blaszkami ułatwia przepływ
energii, zwiększając moc o 20%
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
akumulatora
4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania
rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia
długi okres użytkowania
Umożliwia przecięcie do 136 m płyty OSB o grubości 11 mm przy
zastosowaniu akumulatora R18CS
Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora
i zastosowania

RB18L90

Akumulator litowy 18 V 1,3 Ah

Akumulator 18 V / 2.5 Ah Lithium+

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002867
4892210149343

4892210145093

RB18L15

Akumulator 18 V 4,0 Ah Lithium+
••

5133002737

Akumulator Lithium+ 3,0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas
pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy
zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy
akumulatora
Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy
zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy
akumulatora
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
akumulatora
4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania
rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia
długi okres użytkowania
Umożliwia przecięcie do 63 m płyty OSB o grubości 11 mm przy
zastosowaniu akumulatora R18CS
Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora
i zastosowania

DOSTĘPNE WKRÓTCE

••

Akumulator Lithium+ 9,0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas
pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy
zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy
akumulatora
Nowa, wysoce efektywna konstrukcja z 4 blaszkami ułatwia przepływ
energii, zwiększając moc o 20%
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
akumulatora
4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania
rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia
długi okres użytkowania
Umożliwia przecięcie do 204 m płyty OSB o grubości 11 mm przy
zastosowaniu akumulatora R18CS
Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora
i zastosowania

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

DOSTĘPNE WKRÓTCE

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002866
4892210149367

DOSTĘPNE WKRÓTCE

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002865
4892210149381

35

#RyobiPolska

ryobitools.eu

Seria ONE+ – ładowarki

Seria ONE+ – ładowarki

RC18150

RC18118C

ONE+ Szybka ładowarka
••
••
••
••
••

Nasza najszybsza ładowarka ONE+. Ładuje akumulator z prędkością 5,0
A/h, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 5,0 Ah
w ciągu jednej godziny
Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowojonowymi systemu ONE+ 18 V
Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania
i konserwacji
Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę
akumulatora podczas ładowania, zapewniając akumulatorowi maksymalną
trwałość
Wskaźnik gotowości do pracy informuje, gdy akumulator zostanie
naładowany w 80%

Ładowarka samochodowa 18 V
Numer Artykułu
Kod EAN

5133002638

••

4892210141873

••
••
••
••

RC18120

••
••
••
••

Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością 2,0 A/h,
co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 2,0 Ah
w ciągu jednej godziny
Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami
litowojonowymi systemu ONE+ 18 V
Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania
i konserwacji
Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę
akumulatora podczas ładowania, zapewniając akumulatorowi maksymalną
trwałość
Wskaźnik gotowości do pracy informuje, gdy akumulator zostanie
naładowany w 80%

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002891
4892210150103

••
••
••
••
••

Energia na żądanie – ładowarka z sześcioma portami to idealne miejsce do
przechowywania wszystkich Twoich akumulatorów ONE+
Ładuje akumulator z prędkością 2,7 A/h, co oznacza, że możesz naładować
akumulator o pojemności 2,5 Ah w ciągu jednej godziny
Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowojonowymi systemu ONE+ 18 V
Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania
i konserwacji
Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę
akumulatora przed ładowaniem, zapewniając akumulatorowi maksymalną
trwałość

••
••

Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością 1,5 A/h,
co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 1,5 Ah
w ciągu jednej godziny
Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowojonowymi systemu ONE+ 18 V
Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania
i konserwacji
Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę
akumulatora podczas ładowania, zapewniając akumulatorowi maksymalną
trwałość

36

5133002893
4892210150134

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002630
4892210140906

Przybliżony czas ładowania w minutach

Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+

••

Kod EAN

Ładowarka 18 V / 6 portów

RC18115
••

Numer Artykułu

RC18627

Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+
••

Ładowarkę można podłączyć do gniazda 12 V DC w samochodzie, co daje
dodatkową możliwość ładowania akumulatorów podczas jazdy, gdy dostęp
do gniazd sieciowych jest ograniczony
Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowojonowymi systemu ONE+ 18 V
Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania
i konserwacji
Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę
akumulatora podczas ładowania, zapewniając mu maksymalną trwałość
Elektronika zabezpieczająca sygnalizuje dźwiękowo oraz wyłącza
ładowarkę, gdy poziom naładowania akumulatora samochodowego jest
zbyt niski

1.3Ah

1.5Ah

2.0Ah

2.5Ah

4.0Ah

5.0Ah

Prędkość
ładowania
(A/h)
Numer Artykułu
Kod EAN

5133003589
4892210156372

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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WYDAJNOŚĆ NARZĘDZIA SPALINOWEGO,
KOMFORT NARZĘDZIA BEZPRZEWODOWEGO
Technologia akumulatorowa, która
zapewnia moc narzędzi spalinowych!

Seria narzędzi akumulatorowych 36 V ma wydajność
porównywalną z narzędziami spalinowymi. Dzięki
zasilaniu akumulatorami 36 V Lithium+ już nigdy nie
pomyślisz, by używać czegokolwiek innego w Twoim
ogrodzie.
Obojętne, czy zamierzasz kosić lub podkaszać trawę,
przycinać żywopłoty, ciąć pniaki czy czyścić ciśnieniowo,
Ryobi ma w swojej ofercie narzędzie akumulatorowe do
każdego z zastosowań. Co najważniejsze, że do zasilania
wszystkich narzędzi będzie Ci potrzebny tylko jeden
akumulator.

Niższy poziom
hałasu
i drgań*

Największa
zaleta:
brak emisji
podczas
pracy.

Technologia akumulatorów IntelliCell™
Unikalny system sterowania energią zapewnia optymalną wydajność
i długi czas pracy każdego narzędzia serii 36 V podczas wszystkich
zastosowań.
*W porównaniu do produktów spalinowych Ryobi

38

Możesz zasilać ponad 10
narzędzi za pomocą tego
samego akumulatora.
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Inteligentny akumulator.
DO

55 A

23 A

23 A

Wskaźnik naładowania

Technologia akumulatorowa,
która zapewnia dodatkową
rezerwę mocy w razie potrzeby!

AKUMULATOR KONKURENTA

DO 35

A

PRZECIĄŻENIE
SILNIK MOŻE ZACINAĆ
SIĘ POD ZWIĘKSZONYM
OBCIĄŻENIEM

DO 35

A

Najprostszy sposób kontroli
żywotności akumulatora
i sterowania obciążeniem
narzędzia.

Elektroniczna ochrona ogniw
Układ elektroniczny wyłącza
narządzie w przypadku przeciążenia
lub przegrzania akumulatora,
chroniąc w ten sposób narzędzie
i akumulator przed uszkodzeniem.

Wysoka moc ogniw
Łatwiejszy przepływ
energii w przypadku
zwiększonego
zapotrzebowania na
moc.

Technologia akumulatorów IntelliCell™
Unikalny system sterowania energią zapewnia optymalną wydajność
i długi czas pracy każdego narzędzia serii 36 V podczas wszystkich
zastosowań.
40
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Akumulatorowe narzędzia ogrodowe 36 V

RLM36X41H50

Kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 40 cm (1 x 5,0 Ah)
••

••
••
••
••
••

Akumulatory 36 V MAX POWER™ Lithium+ zapewniają wyższą moc,
dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich
generacji akumulatorów litowych, a przy tym gwarantują wydajność pracy
porównywalną z narzędziem spalinowym
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
akumulatora
Wysokoobrotowy silnik szczotkowy 36 V zapewnia maksymalną wydajność
także w przypadku trudnych warunków koszenia
Szerokość koszenia 40 cm. Metalowe ostrze jest idealne do cięcia,
mulczowania i kompresowania w koszu
Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia
w zakresie 20–70 mm
EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół rabat
kwiatowych

Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także
Kosiarka do trawy 18 V, szerokość
koszenia 40 cm (1 x 4,0 Ah)
Nazwa:

RLM36X41H40

Kod produktu:

5133002806

Nazwa:

RAC404

Napięcie

36V

Ilość akumulatorów
Pojemność akumulatora
(Ah)
Ładowarka w zestawie?
Ładowarka w zestawie
Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

1
5.0
Tak
200 min
40
Bez napędu
Tak
18.5
5133002807
4892210147615

Wyposażenie standardowe (RLM36X41H50)
przystawka do mulczowania, kosz na trawę
50 l

INNOWACJA
W NARZĘDZIACH 36 V

Kod produktu:

5132002438

RLM36X46H5P

Bezszczotkowa kosiarka 36 V z funkcją Power Assist, szerokość koszenia 46 (1 x 5,0 Ah)
••

••
••
••
••
••

Akumulatory 36 V MAX POWER™ Lithium+ zapewniają wyższą moc,
dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich
generacji akumulatorów litowych, a przy tym gwarantują wydajność pracy
porównywalną z narzędziem spalinowym
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora
Wysokoobrotowy silnik szczotkowy 36 V zapewnia maksymalną
wydajność także w przypadku szczególnie trudnych warunków koszenia
Tryb Power Assist zapewnia dodatkową moc podczas koszenia na
wzniesieniach lub grubszej trawy
Szerokość koszenia 46 cm umożliwia szybkie koszenie i mulczowanie
także w przypadku większych trawników
Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia
w zakresie 20–70 mm

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC412

Kod produktu:

Napięcie

36V

Ilość akumulatorów
Pojemność akumulatora
(Ah)
Ładowarka w zestawie?
Ładowarka w zestawie
Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

1
5.0

Kosiarka ze wspomaganiem, która
ułatwia koszenie na wzniesieniach
i z łatwością porusza się w gęstej trawie

Tak
65 min
46
Power Assist
Tak
18.5
5133002811
4892210147646

Wyposażenie standardowe (RLM36X46H5P)
przystawka do mulczowania, kosz na trawę
55 l

5132002695

BEZSZCZOTKOWY

SILNIK

PREMIUM
42

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Akumulatorowe narzędzia ogrodowe 36 V

Akumulatorowe narzędzia ogrodowe 36 V

RLT36C3325

RCS36X3550HI

Podkaszarka Lithium+ 36 V z szerokością koszenia 33 cm (1x2.6 Ah)
••
••
••
••
••
••

Pilarka łańcuchowa 36 V z prowadnicą 35 cm, silnik bezszczotkowy (1x5.0 Ah)

Mocny akumulator 36 V 2.6 Ah Lithium+ zapewnia wyższą moc, dłuższy
czas pracy i większą trwałość, gwarantując przy tym wysoką wydajność
koszenia
Opatentowana technologia EasyEdge™ ułatwia koszenie trawy do samej
krawędzi
Regulowana szerokość cięcia w zakresie 28–33 cm
Możliwość regulowania prędkości obrotowej
Ergonomiczny uchwyt przedni pomaga zmniejszyć drgania i poprawia
komfort
Poziomy silnik dla lepszego rozkładu ciężaru i lepszego balansu

Napięcie

36V

Ilość akumulatorów

••

1

Pojemność akumulatora
(Ah)

2.6

••

Ładowarka w zestawie?

Tak

••

Ładowarka w zestawie

100 min

Szerokość koszenia (cm)

28-33

Średnica żyłki (mm)

2.0

System podawania żyłki

Automatyczny

Waga (bez baterii) (kg)

2.8

Numer Artykułu

5133002107

Kod EAN

4892210821478

••
••
••
••
••
••
••

Akumulator 36 V 5.0 Ah MAX POWER™ Lithium+ zapewnia wyższą moc,
dłuższy czas pracy i większą trwałość, gwarantując przy tym wydajność
koszenia porównywalną z kosiarkami spalinowymi
Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw
dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
Bezszczotkowy silnik zapewnia optymalny moment obrotowy i efektywność
cięcia bez wysiłku
Prowadnica i łańcuch o długości 35 cm typu Oregon®
Najmocniejsza pilarka łańcuchowa z prędkością łańcucha 21 m/s
zapewniającą doskonałą jakość cięcia
Mechaniczny i elektroniczny hamulec łańcucha
Bezkluczowe napinanie łańcucha
Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
Uchwyt antywibracyjny dla wygody podczas długiego użytkowania
Wytrzymała i bardzo dobrze wyważona konstrukcja

Napięcie

36V

Ilość akumulatorów

1

Pojemność akumulatora (Ah)

5.0

Ładowarka w zestawie?
Ładowarka w zestawie

Tak
65 min

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

35

Prędkość łańcucha (m/s)

21

Beznarzędziowe napinanie
łańcucha

Tak

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

4.1
5133002180
4892210821577

Wyposażenie standardowe (RLT36C3325)
Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także
Podkaszarka Lithium+ 36 V
Nazwa:

RLT36B33

RAC143

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC1392

Kod produktu:

Kod produktu:

5132002770

5133002404

RAC242

5132003565

5132002712

Napięcie

RBC36X26B

36V

Ilość akumulatorów

Kosa 36 V z uchwytem rowerowym (1x4.0 Ah)

1

Pojemność akumulatora (Ah)

4.0

Ładowarka w zestawie?

••
••

••
••
••
••
••

Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
akumulatora
Mocny akumulator 36 V 4.0 Ah Lithium+ zapewnia wyższą moc, dłuższy
czas pracy i większą trwałość, gwarantując przy tym wysoką wydajność
koszeniaDuża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy
silnika
2 w 1 : Nóż tnący Tri-ARc 26 cm oraz głowica tnąca (żyłka) 30 cm
Szerokość cięcia 30 cm
Możliwość regulowania prędkości obrotowej
Obrotowy uchwyt rowerowy i szelki Vertebrae™ zapewniają maksymalny
komfort
Mocowanie akumulatora i silnika z tyłu narzędzia daje lepszy rozkład ciężaru
i równowagi

Kosa litowo-jonowa 36 V z uchwytem ergonomicznym
Nazwa:

RBC36X26E

Kod produktu:

5133001851

RBC36B26B

••
••
••
••
••

Nazwa:

RHT36B60R

44

5133002572

Nazwa:

RHT36C60R15

Kod produktu:

5133002570

Średnica żyłki (mm)

1.6
9,000
3.8
5133001813

5132002711

RST36B51

Odśnieżarka akumulatorowa 36 V
••
••
••
••
••
••
••

4892210818492

Mocny bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia optymalny moment obrotowy
i dużą skuteczność
Szerokość odśnieżania 51 cm pozwala szybko odśnieżyć podjazd i chodniki
Rynna obracająca się o 180 stopni pozwala sterować kierunkiem
wyrzucania śniegu
Regulowany kąt wyrzucania śniegu
Dwie lampy LED
Szybko zdejmowane składane uchwyty pozwalają na łatwe
przechowywanie
Urządzenie należy do linii narzędzi 36 V, akumulator i ładowarka są
kompatybilne z szeroką gamą narzędzi ogrodowych

Napięcie

36V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Szerokość odśnieżania (cm)

51

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

16.9
5133002520
4892210138972

Wyposażenie standardowe (RST36B51)
-

1 x akumulator litowo-jonowy 36V (4,0 Ah),
ostrze Tri-Arc+™, głowica z żyłką 1.6 mm,
uchwyt rowerowy, pas naramienny

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC117

5132002669

5132002668

Napięcie

36V

Ilość akumulatorów

1

Pojemność akumulatora (Ah)

2.6

Ładowarka w zestawie?

Tak

Ładowarka w zestawie

100 min

Maks. zdolność cięcia (mm)

26

Długość ostrza (cm)

60

Prędkość (m/s)

1350

Moment obrotowy (obr./min)

380

Waga (bez baterii) (kg)

3.3

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002527
4892210137913

RBL36JB

Dmuchawa 36 V
••
••
••
••
••
••

Wydajna dmuchawa zasilana akumulatorem 36 V umożliwia szybkie
wykonywanie prac związanych z usuwaniem liści
Turbina jet zapewniająca osiowy strumień powietrza pozwala na osiągnięcie
maksymalnej wydajności i wydłuża czas pracy
Objętość do 8 m³/min i prędkość przepływu powietrza do 160 km/h
umożliwia szybkie usuwanie także cięższych lub wilgotnych zanieczyszczeń
Włącznik z płynną regulacją prędkości zapewnia użytkownikowi lepszą
kontrolę podczas pracy
Dobrze wyważona konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia komfort
także przy dłuższej pracy
Narzędzie należy do systemu 36 V Lithium+

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

5132002864

36V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Prędkość wydmuchu (km/h)

160

Objętość powietrza (m³/min)

7.8

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

2.5
5133002342
4892210822697

rura dmuchawy

nasadka HedgeSweep™, pokrowiec na
ostrze tnące

Nazwa:

RAC311

Napięcie

Wyposażenie standardowe (RBL36JB)

Wyposażenie standardowe (RHT36C60R26)
Kompatybilne akcesoria

Kod produktu:

30

RAC114

5133002405

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
36V z ostrzem 60cm ( 1 x 1,5Ah)

osłona prowadnicy, olej do smarowania
łańcucha i prowadnicy

Wyposażenie standardowe (RBC36X26B)

Mocne nożyce do żywopłotu 36 V z akumulatorem Lithium+, który
zapewnia większą moc, dłuższe działanie i wytrzymałość
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
akumulatora
Innowacyjna konstrukcja z dwiema prędkościami – wysoka prędkość dla
codziennej pielęgnacji i przycinania żywopłotów, wysoki moment obrotowy
do cięcia gęstych żywopłotów
Konstrukcja o wysokim momencie obrotowym zapewnia 3,5 razy większą
siłę cięcia
Precyzyjne, cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową ostrza tnące
o długości 60 cm dla efektywnego cięcia
Obracany uchwyt tylny z możliwością ustawienia go w 5 pozycjach
zapewnia komfortową pracę w każdej pozycji
Nasadka HedgeSweep pozwala na łatwe usuwanie obciętych elementów
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
36V z ostrzem 60cm

Średnica koszenia z żyłką
(cm)

Kod EAN

Kod produktu:

W sprzedaży także

26

Numer Artykułu

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 36 V, długość ostrza 60 cm

••

Średnica koszenia z tarczą
(cm)

Waga (bez baterii) (kg)

RHT36C60R26
••

145 min

Obroty (obr./min)

Kosa 36V z uchwytem rowerowym
Nazwa:

RAC241

Tak

Ładowarka w zestawie

Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także

Wyposażenie standardowe (RCS36X3550HI)

Kompatybilne akcesoria

automatyczny podajnik żyłki

Nazwa:

RAC305
5132002437

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

45

#RyobiPolska

ryobitools.eu

Akumulatorowe narzędzia ogrodowe 36 V

Akumulatory 36 V

RBV36B

BPL3650D

Odkurzacz z funkcją dmuchawy 36 V
••
••
••
••
••

Akumulator 36 V / 5.0 Ah Lithium-ion

Bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia moment obrotowy i wydajność
pozwalającą skuteczniej wydmuchiwać i odkurzać
Wysoka wydajność dzięki prędkości nadmuchu 238 km/h
Dmuchawa i odkurzacz 3 w 1 o nowej konstrukcji - urządzenia można
używać jako samej dmuchawy oraz odkurzacza, z dodatkową funkcją
mielenia liści
Metalowe ostrze do mulczowania w trudnych warunkach zapewnia
proporcję mulczowania 10:1
Należy do linii narzędzi 36 V Lithium+, akumulator i ładowarka są
sprzedawane oddzielnie

Napięcie

36V

Ilość akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Prędkość powietrza (km/
godz.)

238

Objętość powietrza (m³/min)

12.9

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

••
••
••

Mocny akumulator 18 V 5.0 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy
czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
akumulatora
Wszystkie akumulatory posiadają wskaźnik naładowania

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002166
4892210127426

5.3
5133002524
4892210138538

Wyposażenie standardowe (RBV36B)
worek na liście 45 l, pasek na ramię, kółka
do jazdy przy krawężniku, szybka dysza
zmiatająca

BPL3640D

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC364
Kod produktu:

5132002995

Akumulator 36 V / 4.0 Ah Lithium-ion

Nazwa:

RAC365
Kod produktu:

5132003275

••
••

RPW36120HI

Akumulator Lithium+ 4.0 Ah zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy
i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych
ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001894
4892210819574

Bezszczotkowa myjka ciśnieniowa 36 V
••
••
••
••
••
••
••

Technologia silników bezszczotkowych 36 V zapewnia maksymalną moc
1600 W oraz ciśnienie 120 bar i przepływ 320 l na godzinę
Ekstremalnie kompaktowa konstrukcja z metalową ramą i aluminiowym
uchwytem teleskopowym gwarantuje wysoką trwałość
Dysza 5 w 1 umożliwia wygodne przełączanie funkcji: długi
zasięg+detergent, krótki zasięg+detergent, strumień wachlarzowy 40°,
strumień wachlarzowy 25° i 0°
Zintegrowany zbiornik na detergent o pojemności 1 l z funkcją “na żądanie”,
łatwo dostępną na głowicy natryskowej
Wodoszczelna wnęka na akumulator z dwoma portami zapewnia długą
żywotność
Bardzo cicha praca – zaledwie 70 dB przy maksymalnej wydajności
Wąż, pistolet natryskowy i lanca mogą być przechowywane bezpośrednio
na urządzeniu

Napięcie

36V

Ilość akumulatorów
Ładowarka w zestawie?
Połączenie dyszy lance
Maks.ciśnienie (bar)

0
Nie
Szybkozłącze
120

Waga (bez baterii) (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

12
5133002832
4892210148148

BPL3626D

Akumulator 36 V / 2.6 Ah Lithium-ion Max Power

Wyposażenie standardowe (RPW36120HI)
dysza 5 w 1 (długi zasięg+detergent, krótki
zasięg+ detergent, strumień wachlarzowy
40°, strumień wachlarzowy 25°, 0°), dysza
Turbo, wąż, pistolet natryskowy, lanca

••
••

Akumulator Lithium+ 2,6 Ah zapewnia wyższą moc, dłuższy czas pracy
i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów
litowych
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
akumulatora

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002772
4892210146953

BPL3615

Akumulator 36 V / 1.5 Ah Lithium-ion
••
••
••

46
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Akumulator Lithium+ 1.5 Ah zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy
i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
akumulatora
Wszystkie akumulatory posiadają wskaźnik naładowania

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001875
4892210819413
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Ładowarki 36 V

BCL3620S

Ładowarka Li-Ion 36V
••
••
••

Ładowarka zalecana do wszystkich urządzeń 36V
Ładuje akumulator 2,6Ah w ciągu 90 minut
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora LED

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002165
4892210127433

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

3X
AŻ
DO

WYSOKA

MOC

OGNIWA
AKUMULATOROWEGO

BCL3650F

WIĘCEJ

*

CZAS PRACY

ULEPSZONY

PRZEPŁYW

ENERGII

TECHNOLOGIA

INTELLICELL

Szybka ładowarka litowa 36V
••
••
••

Ładowarka 36V kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami Ryobi 36V
Ładuje akumulator 5.0Ah w ciągu 1 godziny
Wskaźnik naładowania LED

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002417
4892210133458

Akumulator High
Energy 6,0 Ah
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Akumulator High
Energy 9,0 Ah

*Przy porównaniu akumulatora Lithium+ 4,0 Ah z akumulatorem High Energy o pojemności 9,0 Ah. Uzyskany rezultat zależy od narzędzia, akumulatora i zastosowania.
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RLM13E33S

SIECIOWE I SPALINOWE NARZĘDZIA OGRODOWE
Kosiarki
Podkaszarki i wykaszarki
Adaptery Expand-it™
Nożyce do żywopłotu
Łatwe uruchamianie
Narzędzia wysięgnikowe
Pilarki łańcuchowe
Myjki ciśnieniowe
Agregaty
Rozdrabniacze

51 – 54
54 – 61
62 – 63
64 – 68
69
70
71 – 72
76 – 78
78 – 79
80

Kosiarka do trawy o mocy 1300 W z szerokością koszenia 33 cm
••
••
••
••
••
••

Mocny silnik 1300 W, szerokość koszenia 33 cm
5 pozycji wysokości uchwytu pozwala na pracę wszystkim użytkownikom
Funkcja EasyEdge™ pozwala kosić przy samej krawędzi
Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 20 mm do
60 mm
Składane i zdejmowane uchwyty oraz składany kosz na trawę pozwalają na
łatwe przechowywanie
Kosz na trawę o pojemności 35 l

Napięcie
Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia

1300W
33
Bez napędu
Tak

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

9
5133002343
4892210822581

Wyposażenie standardowe (RLM13E33S)
przystawka do mulczowania

Kompatybilne akcesoria

W sprzedaży także
Kosiarka do trawy o mocy 1200 W
z szerokością koszenia 33 cm
Nazwa:

RLM12E33H

Kod produktu:

5133002590

Kosiarka do trawy o mocy 1300 W
z szerokością koszenia 33 cm
Nazwa:

RLM13E33H

Kod produktu:

5133002757

Nazwa:

RAC420
Kod produktu:

5132002771

RLM15E36H

Kosiarka do trawy o mocy 1500 W z szerokością koszenia 36 cm
••
••
••
••
••
••
••

Mocny silnik 1500 W, szerokość koszenia 36 cm
Funkcja EasyEdge™ pozwala kosić przy samej krawędzi
Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości od 20 mm do 70 mm
3 pozycje wysokości uchwytu pozwalają na pracę wszystkim użytkownikom
Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy
Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwalają na łatwe
przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
Kosz na trawę o pojemności 45 l

Napięcie
Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

1500W
36
Bez napędu
Tak
11.5
5133002345
4892210822567

Wyposażenie standardowe (RLM15E36H)
przystawka do mulczowania

W sprzedaży także
Kosiarka do trawy o mocy 1600W
z szerokością koszenia 36cm
Nazwa:

RLM16E36H

Kod produktu:

5133002346

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC414
Kod produktu:

5132002718

RLM18E40H

Kosiarka do trawy 1800 W z szerokością koszenia 40 cm
••
••
••
••
••
••
••

Mocny silnik 1800 W, szerokość koszenia 40 cm
Koszenie aż do krawędzi, dzięki funkcji EasyEdge™
Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości od 20 mm do 70 mm
Możliwość regulacji wysokości uchwytu i dostosowania jej do każdego
użytkownika
Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy
Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwalają na łatwe
przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
Kosz na trawę o pojemności 50 l

Napięcie
Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

1800W
40
Bez napędu
Tak
13
5133002347
4892210822604

Wyposażenie standardowe (RLM18E40H)
przystawka do mulczowania

W sprzedaży także
Kosiarka do trawy 1900W
z szerokością cięcia 40cm
Nazwa:

RLM19E40H

50

Kod produktu:

5133002348

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC421
Kod produktu:

5132002773

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Kosiarki i podkaszarki

Podkaszarki

RLM4614

RLT3525

Spalinowa kosiarka do trawy 140cc OHV do trawy z szerokością koszenia 46 cm
••
••
••
••
••
••
••

Pojemność silnika 144 cm³ OHV
Przyjazna środowisku technologia silników
2 w 1: koszenie z wyrzutem tylnym bądź koszenie z koszem
Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje wysokość
koszenia od 24 mm do 76 mm
Podstawa obsługująca mulczowanie, przystawka do mulczowania jest
sprzedawana oddzielnie

Podkaszarka do trawy 350 W, szerokość koszenia 25 cm
Napięcie

140cc

Szerokość korpusu (cm)

46

Mechanizm jezdny

Bez napędu

Funkcja mielenia

Tak

Waga (kg)

31

Numer Artykułu

••
••
••
••
••

Lekki i wydajny silnik o mocy 350 W
Szerokość koszenia 25 cm umożliwia szybkie przycinanie trawy i chwastów
EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na
podkaszanie
Ulepszone, ergonomiczne wzornictwo uchwytu
Metalowy wał zapewnia trwałość i wytrzymałość

350W

Szerokość koszenia (cm)

25
Glowica
naciskowa

System podawania żyłki
Typ żyłki

Podwójna 1,5 mm

Waga (kg)

5133002550

Kod EAN

Napięcie

Numer Artykułu

4892210139245

Kod EAN

1.8
5133002789
4892210147042

Wyposażenie standardowe (RLM4614)
Wyposażenie standardowe (RLT3525)

przystawka do mulczowania

zderzakowy system wysuwu żyłki

Kompatybilne akcesoria

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC400

RAC118

5132002275

5132002590

RLM46140

••
••
••
••
••
••
••

Pojemność silnika 140 cm³ OHV
Przyjazna środowisku technologia silników
Funkcja 4 w 1: koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem
do kosza, mulczowanie, funkcja mycia korpusu
Funkcja mielenia trawy i jej równomiernego rozprowadzania jako
nawozu
Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy
Wyposażona w funkcję napędu
Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje
wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla
większego komfortu pracy
Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz do przechowywania z twardą
pokrywą i miękkimi bokami

Nożyce do trawy 400 W, szerokość cięcia 25 cm
Napięcie

140cc

Szerokość koszenia (cm)

46

Mechanizm jezdny

••
••
••

Bez napędu

Funkcja mielenia

Tak

Waga (kg)

30

Numer Artykułu

5133002551

Kod EAN

••
••

Lekki i wydajny silnik o mocy 400 W
Szerokość koszenia 25 cm umożliwia szybkie przycinanie trawy i chwastów
Wygodny w użyciu drążek teleskopowy, który można dopasować do
wzrostu użytkownika
EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na
podkaszanie
Ulepszone, ergonomiczne wzornictwo uchwytu z regulowanym uchwytem
przednim

400W

Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki
Typ żyłki

25
Automatyczny
Podwójna 1,5 m

Waga (kg)
Numer Artykułu

1.8
5133002791
4892210147028

Wyposażenie standardowe (RLM46140)

Wyposażenie standardowe (RLT4125)

przystawka do mulczowania, zestaw
bocznego wyrzutu

automatyczny wysów żyłki

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC400

RAC122

5132002275

5132002670

RLT3123

RAC123
5132002671

RLT5127

Elektryczna przycinarka do trawy 300 W z szerokością koszenia 23 cm
Silnik o mocy 300 W
Zdolność cięcia do 23 cm
Miękki uchwyt dla wygody użytkownika

Napięcie

Kod EAN

4892210138156

Kompatybilne akcesoria

••
••
••

Kod produktu:

5132002591

RLT4125

Spalinowa kosiarka do trawy 140cc OHV do trawy z szerokością koszenia 46 cm
••
••
••

Nazwa:

RAC119

Podkaszarka do trawy 500 W, szerokość cięcia 27 cm
Napięcie

300W

Szerokość koszenia (cm)

23

System podawania żyłki

Glowica
naciskowa

Typ żyłki

2 x 1.2mm
skręcany

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

1.4

••
••
••
••
••

NOWOŚĆ

Lekki i mocny silnik 500 W o dużej wydajności
Szerokość koszenia 27 cm pozwala szybko wykonać każdą pracę
Easy Edge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na
podkaszanie
Rozkładany drążek i regulowanych uchwyt zapewnia komfort pracy
wszystkim użytkownikom niezależnie od wzrostu
Zintegrowany hak umożliwia zawieszenie narzędzia na ścianie i jego łatwe
przechowywanie

5133002361
4892210132116

Napięcie

500W

Szerokość koszenia (cm)

27

System podawania żyłki

Automatyczny

System podawania żyłki

Automatyczny

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

3
5133003639
4892210157713

Wyposażenie standardowe (RLT5127)
Automatyczny wysuw żyłki

Wyposażenie standardowe (RLT3123)
zderzakowy system wysuwu żyłki

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC118

RAC119

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

5132002590

52

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

5132002591

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

RAC122
5132002670

Nazwa:

RAC123
Kod produktu:

5132002671

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Podkaszarki

Podkaszarki

RLT6130

Podkaszarka do trawy 600 W, szerokość cięcia 30 cm
••
••
••
••
••

RBC1226I

Kosa elektryczna 1200 W z szerokością koszenia 26 cm

NOWOŚĆ

Mocny silnik 600 W zapewnia wydajność cięcia
Rozkładany drążek i regulowanych uchwyt zapewnia komfort pracy
wszystkim użytkownikom niezależnie od wzrostu
Szerokość koszenia 30 cm pozwala szybko wykonać każdą pracę
EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na
podkaszanie
Zintegrowany hak umożliwia zawieszenie narzędzia na ścianie i jego łatwe
przechowywanie

Napięcie

600W

Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki
Typ żyłki

30
Automatyczny
Podwójna 1,5 m

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

2.9
5133003641
4892210157737

••
••
••
••
••
••

Wyposażenie standardowe (RLT6130)

Bardzo wydajny silnik o mocy 1200 W gwarantuje bardzo wysoką
skuteczność cięcia.
Technologia SmartTool gwarantuje dodatkową wydajność we współpracy
z nasadkami Expand-it™
2 w 1: Ostrze do cięcia Tri-Arc+™ ze stali hartowanej o długości 26 cm,
przeznaczone do wycinania chwastów, małych krzewów oraz zarośli
2 w 1: Szerokość cięcia 38 cm do wycinania wysokiej i gęstej trawy
Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na nasadkę
Expand-It™ SmartTool, przegubową maszynę do przycinania żywopłotów,
podkrzesywarkę, przedłużenie wału, wykaszarkę do zarośli i dmuchawę
Ergonomiczna konstrukcja oferuje dobre rozmieszczenie ciężaru

Napięcie

1200W

Średnica koszenia z tarczą
(cm)

26

Średnica koszenia z żyłką
(cm)

38

System podawania żyłki
Typ żyłki

Glowica
naciskowa
2 x 1,5 mm plecionka

Waga (kg)

Automatyczny wysuw żyłki

Numer Artykułu
Kod EAN

5.2
5133002506
4892210138033

Wyposażenie standardowe (RBC1226I)
Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC122
5132002670

RAC123

RAC121

5132002671

5132002593

RLT8038

RFT254

Elektryczna przycinarka do trawy 800 W z szerokością koszenia 38 cm
••
••
••
••

pasek na ramię, motokosa ze szpulą

Kompatybilne akcesoria

Mocny silnik 800 W zapewnia doskonałe wyniki w przycinaniu
Duża szerokość cięcia - 38 cm - umożliwia szybsze wykonanie pracy
Dzielony trzonek zapewnia łatwy transport i przechowywanie
Ergonomiczny kształt zapewnia dobry rozkład ciężaru. Wygodna w użyciu

Podkaszarka POWR XT™ na kołach jezdnych 25,4 cm³
Napięcie

800 W

Szerokość koszenia (cm)

38

System podawania żyłki

Glowica
naciskowa

Typ żyłki

2 x 1,5 mm
skręcony

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

4.6

••
••
••
••
••
••
••

Silnik 2-suwowy POWR XT ™ 25,4 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy
do masy
Przyjazna środowisku technologia silników
Szerokość koszenia: 38 mm
Bardzo mocna żyłka o średnicy 2,7 mm
Głowica Pro-Cut II
Duże koła 25,4 cm ułatwiają poruszanie się w trudnym terenie
Składany uchwyt do łatwego przechowywania

Napięcie
Typ silnika

25.4cc
Silnik PoWR XT™

Szerokość koszenia (cm)

38

Średnica żyłki (mm)

2.7

Waga (kg)
Numer Artykułu

5133002502

Kod EAN

4892210138019

9.7
5133002173
4892210821324

Wyposażenie standardowe (RFT254)
Wyposażenie standardowe (RLT8038)

głowica Pro-Cut II™

pasek na ramię

Kompatybilne akcesoria

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

RAC120

RAC113

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

5132002592

5132002577

RLT1238I

••
••
••

Mocny silnik 1200 W zapewnia doskonałe wyniki w przycinaniu
Technologia SmartTool™ gwarantuje większą prędkość, dzięki zastosowaniu
nasadek Expand-it™
Duża szerokość cięcia - 38 cm - umożliwia szybsze wykonanie pracy
Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na nasadkę
Expand-It™ SmartTool™, przegubową maszynę do przycinania żywopłotów,
podkaszarkę, przedłużenie wału, wykaszarkę do zarośli i dmuchawę
Ergonomiczny kształt zapewnia dobry rozkład ciężaru. Wygodna w użyciu

5132000087

RLT254CDSO

Elektryczna przycinarka do trawy 1200 W z szerokością koszenia 38 cm
••
••

LTA036

Podkaszarka 25,4 cm³ z uchwytem ergo
Napięcie

1200W

Szerokość koszenia (cm)

38

System podawania żyłki

Glowica
naciskowa

Typ żyłki

2 x 1,5 mm
plecionka

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

4.9

••
••
••
••
••

POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach
zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby
ciągnięcia za linkę
Wał dzielony: Kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
Szerokość koszenia 43cm, z podwójną żyłką 2,4 mm HD
Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona jest w innowacyjny
system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki

Napięcie
Typ silnika
Pojemność zbiornika (l)

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC150

5132002592

54

5132003334

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

4892210138309

olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do
głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™,
uprząż, uchwyt ergonomiczny

Nazwa:

RAC120

5.5
5133002535

Wyposażenie standardowe (RLT254CDSO)

pasek na ramię

Kompatybilne akcesoria

43
2.4

Kod EAN

Wyposażenie standardowe (RLT1238I)

0.42

Średnica żyłki (mm)
Numer Artykułu

4892210137999

PoWR XT™ Full

Szerokość koszenia (cm)
Waga (kg)

5133002504

25.4cc

RAC113
5132002577

OES18
5132002803

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Wykaszarki

Podkaszarki i wykaszarki

RLT26C

RBC254SBO

Podkaszarka 26 cm³ POWR LT2™ z uchwytem ergo
••

Wykaszarka i przycinarka spalinowa 25,4 cm³ z obrotowymi uchwytami rowerowymi

Silnik 2-suwowy serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia
doskonały stosunek mocy do masy
Technologia czystego silnika. Emisja CO o 69% niższa niż limity CE,
a emisja Nox o 48% niższa niż limity CE HC+
Szerokość koszenia 43 cm
Głowica tnąca ProCut™ dla szybkiego uzupełniania linki

••
••
••

26cc

••

2-suwowy PoWR
LT2™

••

0.25

••
••

Napięcie
Typ silnika
Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)

43

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

4
5133002354

••
••

4892210131805

POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach
zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby
ciągnięcia za linkę
Podzielony wał kompatybilny z elementami Expand-It™
2 w 1: ostrze tnące Tri-Arc+™ zapewnia maksymalną wydajność koszenia.
Głowica do przycinanie trawy Reel-Easy™ pozwala szybko uzupełniać żyłkę
Ostrze 26 cm TriArc+™, podwójna żyłka 2,4 mm HD, szerokość koszenia
46 cm
Profesjonalna uprząż Vertebrae+™ i rowerowe uchwyty zapewniają
równowagę, wygodę i oparcie

Typ silnika

Kod produktu:

5132003334

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC150

RAC113

••

RAC113

Kod produktu:

5132002577

Napięcie
Typ silnika

30cc

••

0.35

••
••
••
••

Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)

46

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

••
••

••

6
5133002547
4892210138484

Wyposażenie standardowe (RBC430SESD)
żyłka 6 m do głowicy RealEasy™,
klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż, uchwyt
ergonomiczny

56

••
••

Kod produktu:

5132002803

RAC150
Kod produktu:

Nazwa:

5132003334

RBC430SESD

Napięcie
Typ silnika
Pojemność zbiornika (l)

Kod produktu:

5133002547

46

Średnica żyłki (mm)

2.4

Kod EAN

6
5133002923
4892210151506

Wyposażenie standardowe (RBC430SBD)
tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż
Vertebrae
Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

5132003334

0.35

Szerokość koszenia (cm)

Numer Artykułu

Nazwa:

RAC150

30cc
PoWR LT4™
4-suwowy

Waga (kg)

Kompatybilne akcesoria

Wykaszarka do zarośli i wycinarka do
trawy 30cm³ z uchwytem rowerowym

RAC117
5132002668

RBC31SESO

Wykaszarka spalinowa 31cm³ z uchwytem Ergo
Napięcie
Typ silnika
Pojemność zbiornika (l)

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

25.4cc
POWR XT™ wał
korbowy na dwóch
łożyskach
0.42

Szerokość koszenia (cm)

46

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria

5132003334

5132002668

Nazwa:

OES18

Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30cm³ oferuje doskonały stosunek mocy
silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego o 30%
Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje
wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
Technologia czystego silnika
Silnik 4-suwowy: nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
Wał dzielony: kompatybilny z nasadkami Expand-it™
2 w 1: ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™,
przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do
przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread
and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
Ostrze TriArc+™ o długości 26 cm, podwójna żyłka HD 2,4 mm, szerokość
koszenia o dł. 46 cm
Uprząż Pro-style Vertebrae+™ oraz uchwyty rowerowe zapewniają
równowagę, komfort i odpowiednie oparcie

W sprzedaży także

Nazwa:

POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach
zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby
ciągnięcia za linkę
Wał dzielony: Kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
2 w 1: utwardzane, metalowe ostrze tnące Tri-Arc+™ pozwala na wydajne
i precyzyjne cięcie. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona
jest w innowacyjny system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania
żyłki
Ostrze 26 cm TriArc+™, podwójna żyłka 2,4 mm HD, szerokość koszenia
46 cm

RAC150

••

Silnik 4-suwowy
PoWR LT4™

Kosa spalinowa z silnikiem 25,4 cm³ z uchwytem ergo

••

4892210138323

Wykaszarka i przycinarka spalinowa o poj. 30 cm³

RBC254SESO
••

5.4
5133002537

RBC430SBD

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC117

5132003334

5132002577

Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30cc oferuje doskonały stosunek mocy
silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego o 30%
Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje
wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
Technologia czystego silnika
4-suwowy: Nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
Wał dzielony: Kompatybilny z nasadkami Expand-it™
2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™,
przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do
przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread
and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
Ostrze TriArc+™ o dł. 26 cm, podwójna żyłka HD 2,4 mm, szerokość
koszenia o dł. 46 cm

••
••
••
••

2.4

Kod EAN

Kompatybilne akcesoria

Wykaszarka do zarośli i wycinarka do trawy 30cm³ z uchwytem rowerowym

••

46

Średnica żyłki (mm)

2-suwowy, olejowy, ostrze Tri-Arc+™,
głowica do przycinania trawy Reel-Easy™
z żyłką tnącą 6m, klucz, uchwyt rowerowy i
uprząż Vertebrae+™

Nazwa:

RBC430SESD
••

0.42

Szerokość koszenia (cm)

Wyposażenie standardowe (RBC254SBO)

Kompatybilne akcesoria
RAC150

25.4

Pojemność zbiornika (l)

Numer Artykułu

głowica tnąca ProCut™, klucz, uchwyt w
kształcie litery D

Nazwa:

Pojemność silnika (cm³)

Waga (kg)

Wyposażenie standardowe (RLT26C)

POWR XT™
wał korbowy na
dwóch łożyskach

••
••
••
••

5.5
5133002536
4892210138316

••

POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc,
trwałość i niezawodność
ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie, bez już
potrzeby ciągnięcia za linkę
Wał dzielony: narzędzie kompatybilne ze wszystkimi adapterami Expand-it™
2 w 1: ostrze ze stali hartowanej Tri-Arc+™ do cięcia zarośli, przeznaczone
do maksymalnie wydajnego i precyzyjnego cięcia. W wyposażeniu głowica
do przycinania trawy Reel-Easy™ z innowacyjnym systemem szybkiego
uzupełniania żyłki “Thread and Load”
Ostrze TriArc+™ 26 cm, podwójna żyłka 2,4 mm HD i szerokość koszenia
46 cm

Typ silnika
Pojemność zbiornika (l)

31cc
POWR XT™ Full
Crank 2 stroke
0.67

Szerokość koszenia (cm)

46

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

6.84
5133002540
4892210146724

Wyposażenie standardowe (RBC254SESO)

Wyposażenie standardowe (RBC31SESO)

olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do
głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™,
uprząż, uchwyt ergonomiczny

tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż
Vertebrae+™

Kompatybilne akcesoria

RAC117

Nazwa:

OES18

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

5132002668

Napięcie

5132002803

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

RAC150
5132003334

RAC117
5132002668

Nazwa:

OES18
Kod produktu:

5132002803

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Wykaszarki

Wykaszarki

RBC31SBO

RBC52FSBO

Wykaszarka spalinowa 31cm³ z uchwytem rowerowym
••
••
••
••
••
••
••

Wykaszarka do zarośli z silnikiem spalinowym o poj. 52cm³ oraz przycinarka do trawy ze składanymi uchwytami rowerowymi

POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc,
trwałość i niezawodność
ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie, bez potrzeby
ciągnięcia za linkę
2 w 1: ostrze Tri-Arc+™ do cięcia zarośli, przeznaczone do maksymalnie
wydajnego cięcia. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ umożliwia
szybkie uzupełnianie żyłki
Ostrze TriArc+™ 26 cm, podwójna żyłka 2,4 mm HD i szerokość koszenia
46 cm
Szelki Pro-style Vertebrae+™ i uchwyt rowerowy zapewniają równowagę,
komfort i odpowiednie wsparcie
Solidny wał: zaprojektowany pod kątem optymalnego przeniesienia energii
z silnika na głowicę
Technologia czystego silnika. obniża emisję CO o 82%, a emisję HC+Nox
o 35%

Napięcie
Typ silnika
Pojemność zbiornika (l)

31cc

••

POWR XT™ Full
Crank 2 Stroke

••

0.7

••
••
••

Średnica koszenia z tarczą
(cm)

26

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)

7.3

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002541
4892210146731

••
••
••

••

RAC117

Kod produktu:

Kod produktu:

5132002668

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

OES18

RAC154

5132002803

2.4

Numer Artykułu
Kod EAN

9
5133002544
4892210138118

5132003914

Nazwa:

RAC154

RAC117

Kod produktu:

Kod produktu:

5132002668

Nazwa:

Nazwa:

RAC117

OES18

Kod produktu:

Kod produktu:

5132002668

5132002803

RBC52FSBOS

Wykaszarka i przycinarka z silnikiem spalinowym o poj. 52cm³
Napięcie
Typ silnika

42cc
POWR XT™ Full
crank

Pojemność zbiornika (l)

1.1

Szerokość koszenia (cm)

43

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria

5132003914

43

Średnica żyłki (mm)

tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż
Vertebrae

Nazwa:

Silnik 42 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do
masy
ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych
narzędzi z silnikiem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
Technologia czystego silnika
Duże pole koszenia (46x26 cm)
2 w 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™ przeznaczone
do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania
trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load”
do szybkiego uzupełniania żyłkiUprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia
równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
Składane uchwyty rowerowe ułatwiają przechowywanie i transport

Nazwa:

1.1

Szerokość koszenia (cm)
Waga (kg)

tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż
Vertebrae+™

Wykaszarka i przycinarka z silnikiem spalinowym o poj. 42cm³

••

Pojemność zbiornika (l)

PoWR XT™ Full

Wyposażenie standardowe (RBC52FSBO)

RBC42FSBO
••

Typ silnika

52cc

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC150
5132003334

Napięcie

Wyposażenie standardowe (RBC31SBO)

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

••

Silnik 52 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do
masy
ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych
narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
Technologia czystego silnika
Duże pole koszenia (43 cm x 26 cm)
2 w 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do
wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy ReelEasy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego
uzupełniania żyłkiUprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort
i odpowiednie oparcie
Składane uchwyty rowerowe ułatwiają przechowywanie i transport

8
5133002543

••
••
••
••
••
••

Silnik 52 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych
narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
Technologia czystego silnika
Duże pole koszenia (46x26 cm) co ma wpływ na wydajność pracy
3 w 1: wysoko wydajne cięcie i elastyczność dzięki zastosowaniu ostrza Tri-Arc+™,
piły tarczowej oraz żyłki tnącej Reel-Easy™ Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia
równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
Wysoko wydajna piła tarczowa z 26 zębami do cięcia grubych krzewów
i niewielkich drzewek

Napięcie
Typ silnika
Pojemność zbiornika (l)

52cc
PoWR XT™
1.1

Szerokość koszenia (cm)

46

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)
Numer Artykułu

4892210138101

Kod EAN

9
5133002545
4892210138125

Wyposażenie standardowe (RBC42FSBO)

Wyposażenie standardowe (RBC52FSBOS)

tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż
Vertebrae

olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do
głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™,
Vertebrae+™ uprząż, klucz, piła tarczowa
z 26 zębami, uchwyt rowerowy

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

Nazwa:

RAC154

RAC117

OES18

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

OES18
5132002803

5132003914

Nazwa:

5132002668

Nazwa:

5132002803

RBC47SEO

Wykaszarka do zarośli i trawy 47cm³ z uchwytem rowerowym
••
••
••
••
••

••
••

Silnik 47 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy
do masy
ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie
kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym. Nie ma już potrzeby
ciągnięcia za linkę
Technologia czystego silnika
Duże pole koszenia (43x26 cm) co ma wpływ na wydajność pracy
2 w 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™,
przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do
przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread
and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
Wał dzielony: kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie
oparcie

Napięcie
Typ silnika
Pojemność zbiornika (l)

RAC117

Kod produktu:

Kod produktu:

5132003914
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Nazwa:

RAC154

5132002668

PoWR XT™ Full
1.1

Szerokość koszenia (cm)

43

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

7.9
5133002542
4892210138095

Wyposażenie standardowe (RBC47SEO)

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

47cc

Nazwa:

olej do silników 2-suwowych, tarcza TriArc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™,
klucz, uprząż Vertebrae, uchwyt w kształcie
litery D

OES18
Kod produktu:

5132002803

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Expand-it

ryobitools.eu

RXAHT01

Adaptery Expand-it

™

Nożyce do żywopłotu Expand-it™
••

Zmień jedno narzędzie w pięć narzędzi

••
••

Oszczędzaj czas, miejsce
i pieniądze.

Krok 1

Krok 2

Wybierz napęd

Wybierz adaptery

Dzięki Expand-it™ możesz, ciąć,
wykaszać, formować, sprzątać
i przycinać w swoim ogrodzie, wystarczy
zamontować nowy adapter.

••
••
••
••

••
••
••

Przedłużka

Podkrzesywarka

Dmuchawa

Kod EAN

5132002796
4892210140265

Podkrzesywarka

••

Wykaszarka

Numer Artykułu

RXPR01
••
••

Nożyce
do żywopłotu

Technologia SmartTool™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie
przycinania żywopłotów
Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 4670 obr./min i zasilaniu za
pomocą silnika spalinowego
Maksymalna wydajność przy prędkości ostrza 3916 obr./min i zasilaniu
silnikiem 1200 W
Ostrze przegubowe 90° do wygodnego cięcia pod każdym kątem
Podwójne ostrza przesuwne o dł. 44 cm, szlifowane diamentowo
Możliwość regulacji kąta cięcia
Waga 2,17 kg

Technologia Expand-it™ optymalizuje prędkość cięcia
Niezrównana wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 30 m/s i zasilaniu
za pomocą silnika spalinowego
Maksymalna wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 15 m/s i zasilaniu
silnikiem 1200 W
Ostrze pochylone pod kątem 15°, umożliwiające wygodniejsze
i bezpieczniejsze cięcie
Automatyczne smarowanie łańcucha oraz przezroczysty zbiornik na olej
Waga 2,2 kg

Numer Artykułu
Kod EAN

5132002797
4892210140142

RXEX01

Przedłużenie wału Expand-it™
Szukaj logo Expand-it™
Sieciowe

Spalinowe

••

compatible.

••
••

Idealne do montażu przedłużenia do podkrzesywarki lub nasadki do
maszyny do przycinania żywopłotów
Długość: 62 cm
Waga 0,61 kg

Numer Artykułu
Kod EAN

5132002793
4892210140272

RXB01
TWOJE NARZĘDZIE MYŚLI RAZEM Z
TOBĄ.

Podkaszarka Expand-it™
••
••

Adjusting
Motor

••

Technologia SmartTool™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie
przycinania żywopłotów
Niezrównana wydajność przy prędkości przepływu powietrza 240 km/h
i objętości powietrza 8 m³/min oraz zasilaniu silnikiem spalinowymLeaf
Guard™ - technologia dająca większą wydajność
Waga 1,4 kg
Numer Artykułu

Adaptor

Kod EAN

Adaptor

5132002794
4892210140159

RXBC01

Kosa Expand-it™
Zoptymalizowana wydajność bez względu na
rodzaj adaptera. Moc i wydajność bez
żadnych kompromisów.

••
••
••
••

Technologia Expand-it™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie
przycinania żywopłotów
Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 8100 obr./min i zasilaniu
silnikiem spalinowymZdolność cięcia do 20 cm
Ostrze Tri-Arc™ ze stali hartowanej do precyzyjnego cięcia
Wagda 2,05 kg

Numer Artykułu
Kod EAN
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Nożyce do żywopłotu
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RHT5150

Nowa oferta
nożyc do żywopłotu

Nożyce do żywopłotu 510 W, ostrze 55 cm, grubość cięcia 22 mm

550W

Nożyce do żywopłotu

••

Numer Artykułu:
5133003643

••
••
••
••

Silnik 510 W oferujący wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność
cięcia
Szlifowane techniką diamentową ostrze zapewnia doskonałą jakość cięcia
Ostrze o długości 50 cm
Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym uchwytem tylnym
zapewnia komfort pracy w każdej pozycji
Nasadka HedgeSweep™ zapewnia czyste cięcie

Napięcie

50

Maks. zdolność cięcia (mm)
Typ ostrza

22
szlifowane
diamentowo

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

600W

500W

Długość ostrza (cm)

Nożyce do żywopłotu

2.4
5133002795
4892210146984

Wyposażenie standardowe (RHT5150)
osłona ostrza

Numer Artykułu:
5133003645
Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC311
Kod produktu:

5132002864

650W

Nożyce do żywopłotu 550 W, ostrze 55 cm, grubość cięcia 26 mm
••
••
••
••

••

Nożyce do żywopłotu

Silnik 650 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność
Szlifowane techniką diamentową ostrze 55 cm zapewnia płynne cięcie
Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami
wynoszącemu 26 mm oraz funkcji piłowania
Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką okładziną
zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort
podczas dłuższej pracy
Kompatybilność z nasadką HedgeSweep™ – wygodnym rozwiązaniem do
zbierania ściętych liści

DO S

Nazwa:

Napięcie

450W

Długość ostrza (cm)

50

Maks. zdolność cięcia (mm)

20

Typ ostrza

szlifowane
diamentowo

Waga (kg)

2.4
5133002793
4892210147004
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Numer Artykułu
Kod EAN

3.6
5133003643
4892210157829

RAC305

Kod produktu:

Kod produktu:

5132002437

••
••
••
••
••
••

NOWOŚĆ

Moc 600 W zapewnia łatwe cięcie żywopłotów
Szlifowane techniką diamentową ostrze 60 cm zapewnia precyzyjne cięcie
Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami
wynoszącemu 28 mm oraz funkcji piłowania
Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką okładziną
zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort
podczas dłuższej pracy
Nasadka HedgeSweep™ oferuje możliwość łatwego zbierania ściętych liści

Napięcie
Długość ostrza (cm)
Maks. zdolność cięcia (mm)
Typ ostrza
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

600W
60
28
szlifowane
diamentowo
3.7
5133003645
4892210157805

Wyposażenie standardowe (RHT4550)

Wyposażenie standardowe (RHT6160RS)

osłona ostrza

Osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

5132002864

Waga (kg)

26
szlifowane
diamentowo

Nazwa:

RAC311

Nożyce do żywopłotu 650 W, ostrze 60 cm, grubość cięcia 30 mm

Kod EAN

Kod produktu:

Typ ostrza

55

RHT6160RS

Numer Artykułu

RAC311

Maks. zdolność cięcia (mm)

550W

Kompatybilne akcesoria

Nożyce do żywopłotu 450 W, ostrze 50 cm, grubość cięcia 20 mm

Nazwa:

Długość ostrza (cm)

Osłona ostrza

RHT4550

••
••
••

Napięcie

Wyposażenie standardowe (RHT5655RS)

5132002864

Wydajny, ale lekki silnik 450 W
Szlifowane techniką diamentową ostrze Dual-action zapewnia czyste i
precyzyjne cięcie
Ostrze 50 cm tnie gałązki o średnicy do 20 mm
Obiegowy, miękki uchwyt przedni zapewnia większy komfort pracy
Kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego usuwania odpadków
po cięciu

NOWOŚĆ

Numer Artykułu:
5133003649

TĘP
N

E WK
RÓT
CE

••

••
••

Kod produktu:

5132002437

RHT5655RS

Nożyce do żywopłotu

Numer Artykułu:
5133003647

800W

Nazwa:

RAC305

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC305
5132002437

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

RAC311
5132002864

Nazwa:

RAC305
Kod produktu:

5132002437
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Nożyce do żywopłotu

Nożyce do żywopłotu

RHT6560RL

RHT7565RL

Nożyce do żywopłotu 650 W z ostrzem 60 cm z szerokością cięcia 30 mm
••
••
••
••
••
••

Mocny silnik 650 W i wysoki moment obrotowy zapewniają doskonałą
wydajność cięcia
Diamentowe ostrza 60 cm są precyzyjne nacięte laserowo oraz zapewniają
czyste cięcie
Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 30 mm
System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem
zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia
Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi

Nożyce do żywopłotu 750 W z ostrzem 65 cm oraz szerokością cięcia 34 mm
Napięcie

650W

Długość ostrza (cm)

60

Maks. zdolność cięcia (mm)

30

Typ ostrza

szlifowane
diamentowo

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

4.3
5133002123

RAC311
Kod produktu:

5132002864

••
••
••
••

Kod produktu:

5132002864
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Maks. zdolność cięcia (mm)
Typ ostrza

34
szlifowane
diamentowo

Waga (kg)
Numer Artykułu

4.4
5133002125
4892210820587

Wyposażenie standardowe (RHT6560RL)

Wyposażenie standardowe (RHT7565RL)

nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC311

5132002437

5132002864

Napięcie

650W
60

Maks. zdolność cięcia (mm)

30
szlifowane
diamentowo

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Kod produktu:

5132002437

Nożyce do żywopłotu 800 W, ostrze 65 cm, grubość cięcia 34 mm

Długość ostrza (cm)

Typ ostrza

Nazwa:

RAC305

RHT8165RL

DOSTĘPNE WKRÓTCE

4.0
5133003647
4892210157782

Wyposażenie standardowe (RHT6760RL)
Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria
RAC311

750W

Długość ostrza (cm)

Kod EAN

RAC305

Silnik 650 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność cięcia
Wycinane techniką laserową i szlifowane techniką laserową ostrze 60 cm zapewnia
bardzo ostre i wyjątkowo precyzyjne cięcie
Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu
30 mm oraz funkcji piłowania
Nowy elektroniczny system Anti-Jam zapobiega blokowaniu się ostrza i zapewnia
płynne cięcie
Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką okładziną
zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia
komfort podczas dłuższej pracy
Nasadka HedgeSweep™ – wygodne rozwiązanie
do zbierania ściętych liści

Nazwa:

Napięcie

Kompatybilne akcesoria

Nożyce do żywopłotu 650 W, ostrze 60 cm, grubość cięcia 30 mm

••

••

Nazwa:

RHT6760RL
••
••

••
••
••

Mocny silnik i wysoki moment 750 W zapewnia doskonałą wydajność cięcia
Diamentowe ostrza 65 cm są precyzyjne nacięte laserowo oraz zapewniają
czyste cięcie
Szerokość cięcia 34 mm
System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem
zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia
Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi

4892210820563

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

••
••

••
••
••
••
••
••
••

Mocny silnik 800 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą
wydajność cięcia
Wycinane techniką laserową i szlifowane techniką laserową
ostrze 65 cm zapewnia bardzo ostre i wyjątkowo precyzyjne
cięcie
Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy
nożami wynoszącemu 34 mm oraz funkcji piłowania
Nowy elektroniczny system Anti-Jam zapobiega blokowaniu się
ostrza i zapewnia płynne cięcie
Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i
miękką okładziną zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia
komfort podczas dłuższej pracy
Nasadka HedgeSweep™ oferuje możliwość łatwego zbierania ściętych liści

DOSTĘPNE WKRÓTCE

Napięcie

800W

Długość ostrza (cm)

65

Maks. zdolność cięcia (mm)
Typ ostrza

34
szlifowane
diamentowo

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

4.0
5133003649
4892210157768

Wyposażenie standardowe (RHT8165RL)
Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria
Naz-

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC305

RAC311

5132002437

5132002864

Nazwa:

RAC305
Kod produktu:

5132002437

RHT2660R

Nożyce do żywopłotów z silnikiem POWR LT2™ o poj. 26cm³
••
••
••
••
••
••
••

Silnik 2-suwowy 26 cm³ POWR LT2™ zapewnia doskonały stosunek mocy
do masy
Technologia czystego silnika
Podwójne ostrze 60 cm w celu zwiększenia wydajności cięcia
Zdolność cięcia 28 mm
Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi
Obracanie w 5 pozycjach dla wygodnego użycia
Gaźnik do łatwego startu

Napięcie

26cc

Długość ostrza (cm)

60

Maks. zdolność cięcia (mm)
Typ ostrza

28
Podwójnego
akcji

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

5.1
5133001838
4892210818867

Wyposażenie standardowe (RHT2660R)
2-suwowy silnik na ropę, klucz i nasadka
HedgeSweep™

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC311
Kod produktu:

5132002864
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Nazwa:

RAC305
Kod produktu:

5132002437
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Nożyce do żywopłotu

RHT25X60RO

Spalinowe nożyce do żywopłotu 25,4 cm³, ONE+ EasyStart™
••
••
••
••

••
••
••

POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach
zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
Technologia czystego silnika
ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez
potrzeby ciągnięcia za linkę
Podwójne ostrza przesuwne cięte laserowo i szlifowane
diamentowo o długości 60 cm zachowują ostrość przez
dłuższy czas i umożliwiają uzyskanie bardziej precyzyjnego
cięcia
Wydajność cięcia do 32 mm gwarantuje przycięcie nawet
najbardziej opornych żywopłotów
Nasadka HedgeSweep™ pozwala na łatwe usuwanie ścinków
Tylna rączka obracająca się w 5 położeniach zapewnia wygodne przycinanie
pod dowolnym kątem

Napięcie

25.4cc

Długość ostrza (cm)

60

Maks. zdolność cięcia (mm)

32

Typ ostrza

szlifowane
diamentowo

Waga (kg)

5.1

Numer Artykułu
Kod EAN

Nazwa:

Wyposażenie standardowe (RHT25X60RO)
-

RAC305

OES18

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

5132002864

5132002437

Moduł EasyStart™

Zamocuj
Zamocuj moduł EasyStart™, zasilany przez dowolny
akumulator ONE+, do narzędzia spalinowego

Numer Artykułu:
5132002803

Kompatybilność:

Uruchom

Nazwa:

RAC311

Narzędzia spalinowe także mogą być komfortowe w obsłudze

5133002549
4892210138453

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Technologia Easystart™

Uruchom swoje narzędzie spalinowe,
naciskając przycisk lub obracając klucz

5132002803

RHT25X55R

Nożyce do żywopłotu 25,4 cm3
••
••
••
••
••
••

Zdejmij

NOWOŚĆ

POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc,
trwałość i niezawodność przy niskiej wadze
Obrotowy uchwyt tylny zapewnia komfort cięcia w każdej pozycji
Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 55 cm zapewnia
precyzyjne cięcie
Grubość cięcia 32 mm umożliwia szybkie i efektywne cięcie większych
żywopłotów
Kompaktowa, zintegrowana konstrukcja zapewnia dobre wyważenie i
łatwość manewrowania
Prędkość skokowa 4200 skoków na minutę

Zdejmij moduł EasyStart™

Napięcie

25.4cc

Długość ostrza (cm)

55

Maks. zdolność cięcia (mm)

32

EasyStart™
Wykaszarka

EasyStart™
Podkaszarka

szlifowane
diamentowo

Typ ostrza
Waga (kg)

5.4

Numer Artykułu
Kod EAN

EasyStart™
Nożyce do żywopłotu

i tnij lub podkaszaj!

OES18

5133003670

System ONE+™ EasyStart™ - uruchamia narzędzia spalinowe jednym przyciskiem

4892210157942

Wyposażenie standardowe (RHT25X55R)
Olej do silników dwusuwowych

••

ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie
kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia
za linkę

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC311
Kod produktu:

5132002864

Nazwa:

RAC305
Kod produktu:

5132002437

Numer Artykułu
Kod EAN

5132002803
4892210140012

Wyposażenie standardowe (OES18)
-

W sprzedaży także
System ONE+™ EasyStart™ - uruchamia
narzędzia spalinowe jednym przyciskiem
Nazwa:

OES1813
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Nożyce do żywopłotu

Pilarki łańcuchowe

RPT4545E

RCS1935

Nożyce do żywopłotu 450W
••
••
••
••
••
••
••

Pilarka łańcuchowa elektryczna 1900 W z prowadnicą 35 cm

Silnik o mocy 450 W
Ostrze cięte laserowo o wysokiej dokładności dla czystego cięcia
Możliwość cięcia grubych gałęzi dzięki rozstawowi noży do 20 mm
4-stopniowa, ruchoma głowica w zakresie 135 stopni
Możliwość zwiększenia zasięgu dzięki rozsunięciu rury teleskopowej
Narzędzie rozciąga się na długość 2,7 z wałem środkowym. Zapewnia
dotarcie do 4 m
Nowe ergonomiczne szelki, które redukują zmęczenie podczas długiego
używania

Napięcie

450W

Długość ostrza (mm)

45

Maks. zdolność cięcia (mm)

20

Typ ostrza

cięte laserowo

Waga (kg)

4.1

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002226
4892210821393

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Silnik o mocy 1900 W
Prowadnica i łańcuch typu Oregon®
Prędkość łańcucha 15 m/s
Szybki, aktywny hamulec łańcucha
System naprężania łańcucha bez konieczności użycia narzędzi
System antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego
zmęczenia
Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
Innowacyjny deflektor gruzu kieruje daleko kawałki drewna od
użytkownika
Dobrze wyważona i lekka konstrukcja zapewnia łatwość obsługi

Wyposażenie standardowe (RPT4545E)

Napięcie

1900W

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

35

Prędkość łańcucha (m/s)

15

Beznarzędziowe napinanie
łańcucha

Tak

Pojemność zbiornika oleju (l)

0.2

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

5.4
5133002184
4892210821492

osłona ostrza, uprząż ergo

Wyposażenie standardowe (RCS1935)
osłona ostrza, olej (150 ml) do smarowania
prowadnicy i łańcucha

W sprzedaży także

Kompatybilne akcesoria

Nożyce do żywopłotu 450 W z
ostrzem 45 cm
Nazwa:

RPT4545M

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC805

Kod produktu:

5132002765

5133002227

RAC247

RAC311

5132002782

5132002864

RPP755E

••
••
••
••

Mocny silnik, o mocy 750 W i smukłym profilu
Łańcuch 25 cm z prowadnicą i systemem automatycznego smarowania
Wygodny łańcuch napinany z boku
Rozciąga się do długości 2,7 m, co daje na zasięg do 4 m
Głowica z kątem cięcia 15° dla doskonałej pozycji cięcia za każdym razem,
nawet w wąskich i wysokich przestrzeniach
Wysoki moment obrotowy z prędkością łańcucha 10 m/s
Trzyczęściowy modułowy wałek
Tylna rączka z miękkim uchwytem
Nowe ergonomiczne szelki, które redukują zmęczenie podczas długiego
używania

5132002783

RCS2340

Pilarka elektryczna do gałęzi 750 W z prowadnicą 25 cm
••
••
••
••
••

RAC248

Pilarka łańcuchowa 2300 W z prowadnicą 40 cm
Napięcie

750W

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

25

Prędkość łańcucha (m/s)

10

Waga (kg)

3.9

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002321
4892210117243

Wyposażenie standardowe (RPP755E)

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Silnik o mocy 2300 W
Prowadnica i łańcuch typu Oregon®
Prędkość łańcucha 16 m/s
Szybki, aktywny hamulec łańcucha
System naprężania łańcucha bez konieczności użycia narzędzi
System antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego
zmęczenia
Automatyczne smarowanie łańcucha
Opatentowany wysuwany deflektor palcowy do usuwania urobku
z dala od użytkownika
Dobrze wyważona i lekka konstrukcja zapewnia łatwość obsługi

Napięcie

40

Prędkość łańcucha (m/s)

16

Beznarzędziowe napinanie
łańcucha

Tak

Pojemność zbiornika oleju (l)

0.2

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

olej do łańcucha i prowadnicy, uprząż ergo

2300W

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

5.7
5133002186
4892210821522

Wyposażenie standardowe (RCS2340)
W sprzedaży także
Pilarka elektryczna do gałęzi 750W
z prowadnicą 20cm
Nazwa:

RPP750S

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC805

Kod produktu:

5132002765

5133002228

osłona ostrza, olej 150 ml do smarowania
prowadnicy i łańcucha

Kompatybilne akcesoria

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

RAC249

RAC240

Kod produktu:

5132002784

5132002715

Nazwa:

RAC224
Kod produktu:

5132002649

RP750450

Zestaw: pilarka i nożyce do żywopłotu
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Piła: moc silnika 750 W
Piła: łańcuch i prowadnica typu OREGON®
Piła: wysoki moment obrotowy z prędkością łańcucha 10 m/s
Piła: długość rozciąga się do 2,7 m z wałem środkowym i zapewnia zasięg do 4 m
Piła: 15° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę
Nożyce do żywopłotu: moc silnika 450 W
Nożyce do żywopłotu: 45 cm, laserowo cięte ostrze o długości 45 cm i o wysokiej
precyzji dla łatwego cięcia
Nożyce do żywopłotu: narzędzie umożliwia cięcie dużych gałęzi ze szczeliną cięcia
o szerokości 20 mm
Nożyce do żywopłotów: 135° przegubowa głowica tnąca, z 4 pozycjami dla
wszechstronnego przycinania
Nożyce do żywopłotu: wymienny wałek zapewnia daleki zasięg i pozwala na łatwe
przechowywanie

Moc wejściowa (W)

750 / 450

Długość ostrza (cm)

20 / 45

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

20

Prędkość łańcucha (m/s)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

10
3.8 / 4.1
5133002315
4892210822765

Wyposażenie standardowe (RP750450)
olej do prowadnicy i łańcucha, uprząż ergo,
osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC805
5132002765
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Pilarki łańcuchowe

Porządki w ogrodzie

RCS3835T

RBV3000CSV

Pilarka spalinowa 37 cm³ z prowadnicą 35 cm
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Dmuchawa 3000 W

Wysoce wydajna pilarka spalinowa z silnikiem o pojemności 37 cm³
(1,3 kW/1,8 KM) POWR XT™
Prowadnica o długości 35 cm
3-punktowa redukcja drgań
Łatwe uruchamianie z podwójnym gaźnikiem
Duża prędkość przesuwu łańcucha: 22 m/s
Automatyczne smarowanie łańcucha
Górna pokrywa umożliwiająca szybki, beznarzędziowy dostęp do filtra i
świecy zapłonowej
Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
Szybkie i łatwe w obsłudze napinanie łańcucha bez użycia narzędzi

Napięcie

37.2cc

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

35

Prędkość łańcucha (m/s)

23.8

Pojemność zb.paliwa (l)

0.3

Waga (kg)

4.6

Numer Artykułu
Kod EAN

••
••
••
••
••
••
••

5133002386

Mocny silnik 3000 W
Zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
Prędkość powietrza 375 km/h
Przepływ powietrza 14 m³/min
Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
Szybka zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
Pasek naramienny Vertebrae™ dla większego komfortu
i równowagi masy

4892210132710

Napięcie

3000W

Prędkość wydmuchu (km/h)

375

Objętość powietrza (m³/min)

14

Współczynnik rozdrabniania

16:1

Pojemność worka dla do
gromadzenia (l)

45

Regulacja prędkości

Nie

Waga (kg)
Numer Artykułu

Wyposażenie standardowe (RCS3835T)

Kod EAN

olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
klucz

4.2
5133002188
4892210821423

Wyposażenie standardowe (RBV3000CSV)
worek 45 l na odpady, Vertebrae™ pas
naramienny

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Kompatybilne akcesoria

RAC245

Nazwa:

RAC221

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

5132002789

RAC364

5132002636

5132002995

RCS3840T

RBV3000CESV

Pilarka łańcuchowa POWR XT™ 37,2 cm³ z prowadnicą 40 cm
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Wysoce wydajna pilarka spalinowa z silnikiem o pojemności 37 cm³
(1,3 kW/1,8 KM) POWR XT™
Prowadnica o długości 40 cm
3-punktowa redukcja drgań
Łatwe uruchamianie z podwójnym gaźnikiem
Duża prędkość przesuwu łańcucha: 22 m/s
Automatyczne smarowanie łańcucha
Niewymagająca użycia narzędzi górna pokrywa dla szybkiego dostępu do
filtra i świecy zapłonowej
Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
Szybkie i łatwe w obsłudze napinanie łańcucha bez użycia narzędzi

Dmuchawa / odkurzacz elektryczny 3000 W
Napięcie

37.2cc

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

40

Prędkość łańcucha (m/s)

23.8

Pojemność zb.paliwa (l)

0.3

Waga (kg)

4.6

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002387
4892210132727

••
••
••
••
••

Silnik o mocy 3000 W
Nowa zaprojektowana dmuchawa i odsysacz 3 w 1: narzędzia można
uzywać jako dmuchawy lub odsysacza albo dmuchawy z odsysaczem
Prędkość powietrza 375 km/h
Przepływ powietrza 16 m³/min
Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
Szybka zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
Pas naramienny Vertebrae™ dla maksymalnego komfortu i utrzymania
równowagi

3000W

Prędkość wydmuchu (km/h)

375

Objętość powietrza (m³/min)

16

Współczynnik rozdrabniania

16:1

Pojemność worka dla do
gromadzenia (l)

45

Regulacja prędkości

Tak

Waga (kg)

5.1
5133002190

Wyposażenie standardowe (RCS3840T)

Kod EAN

olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
klucz

Wyposażenie standardowe (RBV3000CESV)

RAC221

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

RAC364

5132002636

5132002995

4892210821447

worek 45 l na odpady, Vertebrae™ pas
naramienny

Kompatybilne akcesoria

RAC210
5132002572

Napięcie

Numer Artykułu

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

••
••

RAC138
5132002706

RCS5145B

Pilarka łańcuchowa POWR XT™ 51 cm³ z prowadnicą 45 cm
••
••
••
••
••
••
••
••

Silnik 2-suwowy 51 cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy
do masy
Przyjazna środowisku technologia silników
Prowadnica i łańcuch typu Oregon®
Prędkość silnika 22 m/s dla szybkiego i silnego cięcia
Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia
bezpieczeństwa
Wygodny i solidny dostęp boczny napinania łańcucha
Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego
zmęczenia
Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza

Napięcie

51cc

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

45

Prędkość łańcucha (m/s)

22.2

Pojemność zb.paliwa (l)

0.575

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

5.3
5133001858
4892210819215

Wyposażenie standardowe (RCS5145B)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
olej do silników 2-suwowych, klucz

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC230
Kod produktu:

5132002476

70

Nazwa:

RAC231
Kod produktu:

5132002477
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Porządki w ogrodzie

Porządki w ogrodzie

RBV26B

RBL42BP

Dmuchawa / odkurzacz do liści 26 cm³ POWR LT2™
••
••
••
••
••
••
••

Silnik 2-suwowy 26 cm³ POWR Lt2™ zapewnia doskonały
stosunek mocy do masy
Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję
CE CO oraz HC + Nox
Prędkość wydmuchu powietrza: 325 km/h
Przepływ powietrza: 12 m³/min
Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację i
utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia
użytkownika
Współczynnik rozdrabniania: 16:1
Dodatkowe miejsce na klucze

Dmuchawa plecakowa 42 cm³ POWR XT™
Napięcie

26cc

Prędkość wydmuchu (km/h)

325

Objętość powietrza (l / min)

12.8

Współczynnik rozdrabniania

16:1

Pojemność worka dla do
gromadzenia (l)

40

Waga (kg)

4.3

Numer Artykułu
Kod EAN

••
••
••
••
••
••

Silnik 2-suwowy 42cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do
masy
Przyjazna środowisku technologia silników
Prędkość wydmuchu powietrza: 300 km/h
Najlepszy w klasie przepływ powietrza: 14,4 cm³/min
Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację i utrzymywanie prędkości
podczas pracy bez zmęczenia użytkownika
Ergonomiczna rama plecaka Vertebrae™

Napięcie

42cc

Prędkość wydmuchu (km/h)

298

Objętość powietrza (m³/min)

14.4

Waga (kg)

8.2

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001879
4892210818874

Wyposażenie standardowe (RBL42BP)

5133002353

olej do silników 2-suwowych

4892210117335

Wyposażenie standardowe (RBV26B)
olej do silników 2-suwowych, worek, klucz,
rura, tuba dmuchawy

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC364
Kod produktu:

5132002995

RCP1225

Elektryczny kultywator o mocy 1150 W i szerokości roboczej 25 cm
••
••
••
••
••
••

Mocny silnik 1150 W
4 solidne metalowe frezy
Średnica frezów 20 cm
Szerokość cięcia 25 cm
Regulowane tylne koła ułatwiają manewrowanie i transport
Składana kierownica, zapewniająca łatwiejsze przechowywanie i transport

Napięcie

1150W

Szerokość cięcia (mm)

25

Maks. głębokość cięcia (cm)

20

Średnica zęba (cm)

20

Waga (kg)

13.6

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002388
4892210132796

Wyposażenie standardowe (RCP1225)
zespół koła i kołka wyciąganego

RBL26BP

RLS4A

Dmuchawa plecakowa 26cm³ POWR LT2™
••
••
••
••
••

Silnik serii POWR LT2™ 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do
masy
Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 49% niż
graniczne wielkości emisji WE, a emisja HC+NOx niższa o 23%
Prędkość wydmuchu powietrza: 290 km/godz.
Przepływ powietrza: 11 m³/min
Pas naramienny dla dodatkowego komfortu i kontroli

72

Łuparka elektryczna 1500 W, 4 tony
Napięcie

26cc

Prędkość wydmuchu (km/h)

290

Objętość powietrza (l / min)

11

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

••
••
••

Siła nacisku 4 tony
Rama z mocnych rur do bezpieczniego trzymania podczas pracy
Duże koła i specjalnie ukształtowane rękojeści ułatwiają transport
i manewrowanie

Napięcie

1500W

Siła rozłupywania (w tonach)

4

Maks. długość kłody (mm)

52

Waga (kg)

5.5

Numer Artykułu

5133001815

Kod EAN

4892210818096

45.5
5133001698
4892210815958

Wyposażenie standardowe (RBL26BP)

Wyposażenie standardowe (RLS4A)

olej do silników 2-suwowych

-
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Myjki ciśnieniowe / agregaty

Agregaty

RPW3200Y

RGN3600

Myjka ciśnieniowa, 190 cm3 OHC, 220 bar
••
••
••
••
••
••
••

Silnik OHC Yamaha o pojemności 190 cm3 / 5,5 KM
Ciśnienie wody 3200 PSI / 220 bar umożliwia szybkie usuwanie
uporczywych zanieczyszczeń
Wydajność pompy 570 l/h pomaga szybko i skutecznie usuwać
zanieczyszczenia
Lanca Quick Connect zapewnia elastyczność i precyzję dzięki dyszy 5
w 1, dyszy Turbo oraz asortymentowi akcesoriów do dysz dostępnych
w sprzedaży
Wąż o długości 7,5 m umożliwia użytkownikowi łatwe dotarcie do
przedmiotu wymagającego czyszczenia
Zintegrowany zbiornik na detergent o pojemności 3 l umożliwia wygodne
dozowanie i przyspiesza usuwanie trudnych do usunięcia plam
i zanieczyszczeń
Duże koła i wytrzymała rama w typie klatki ułatwia transport
i przechowywanie

Spalinowy agregat prądotwórczy 3600 W
Napięcie
Połączenie dyszy lance

190cc
Szybkozłącze

Maks.ciśnienie (bar)

220

Waga (kg)

33.5

Numer Artykułu
Kod EAN

5133003669
4892210157423

••
••
••
••
••
••

Wyposażenie standardowe (RPW3200Y)
Olej do silników czterosuwowych, dysza 5 w
1 i dysza Turbo

••

Spalinowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 3600 W (rozruch) / 3200
W (praca)
Silnik 224cm³ OHV dostarcza moc dla 2 przyłączy AC
Zbiornik o pojemności 15 l umożliwia pracę przez 13 godzin przy
połowicznym obciążeniu i 7 godzin przy pełnym obciążeniu
Cicha praca – 93 dB Lwa / 71 dB Lpa
Wielofunkcyjny woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną
obsługę
Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia bezpieczne zasilanie
i chroni podłączone narzędzia oraz urządzenia przed skokami napięcia
Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport

Napięcie

224cc

Gdniazdo prądowe

2

Poziom hałasu (db)

93dB Lwa, 71dB
Lpa

Czas pracy | Naładowana
do połowy (hr)

13

Czas pracy | Pełne
naładowanie (hr)

7

Wheels

Tak

Waga (kg)

49.3

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002563
4892210139153

Wyposażenie standardowe (RGN3600)
klucz do świec zapłonowych, papierowy
lejek, olej do silników 4-suwowych

RGN1200

RIG2000PC

Spalinowy agregat prądotwórczy 1200 W
••
••
••
••
••
••

Spalinowy inwertorowy agregat prądotwórczy 2000 W

Spalinowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 1200 W (rozruch) / 1000
W (praca)
Silnik 98cc OHV dostarcza moc dla 1 przyłącza AC
Zbiornik o pojemności 7 l umożliwia pracę przez 8 godzin przy połowicznym
i 5 godzin przy pełnym obciążeniu
Cicha praca – 95 dB Lwa / 73 dB Lpa
Wielofunkcyjny woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną
obsługę
Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia bezpieczne zasilanie
i chroni podłączone narzędzia oraz urządzenia przed skokami napięcia

Napięcie

98cc

Gdniazdo prądowe

1

Poziom hałasu (db)

95dB Lwa, 73dB
Lpa

Czas pracy | Naładowana
do połowy (hr)

8

Czas pracy | Pełne
naładowanie (hr)

5

Wheels

Nie

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

26.7

••
••
••
••
••
••
••

Spalinowy inwertorowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 2000 W
(rozruch) / 1800 W (praca)
Silnik 106cc OHC dostarcza moc dla 2 przyłączy AC i 1 przyłącza DC 12 V
Zbiornik o pojemności 3,6 l umożliwia pracę przez 5 godzin przy
połowicznym i 3 godzin przy pełnym obciążeniu
Bardzo cicha praca – 84 dB Lwa / 64 dB Lpa
Woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną obsługę
Koła i uchwyt teleskopowy zapewniają łatwy transport
Możliwość pracy w tandemie łącząc ze sobą 2 agregaty RIG2000PC, aby
zwiększyć dwukrotnie moc (zestaw do pracy w tandemie jest sprzedawany
osobno)

4892210139139

2000

Moc nominalna (W)

1800

Czas pracy 1/2 zbiornika (h)

5

Czas pracy na zbiorniku (h)

3

Moc akustyczna (dB Lwa)

84

Poziom hałasu (dB Lpa)

64

Waga (kg)

23.5

Numer Artykułu

5133002557
4892210144171

Wyposażenie standardowe (RIG2000PC)
Kompatybilne akcesoria

klucz do świec zapłonowych, papierowy
lejek, olej do silników 4-suwowych

106cc

Moc maks. (W)

Kod EAN

5133002559

Wyposażenie standardowe (RGN1200)

Napięcie

ładowarka samochodowa 12 V

Nazwa:

RAC700
Kod produktu:

5132003175

RGN2500

Spalinowy agregat prądotwórczy 2500 W
••
••
••
••
••
••
••

Spalinowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 2500 W (rozruch) / 2000
W (praca)
Silnik 212cm³ OHV dostarcza moc dla 2 przyłączy AC
Zbiornik o pojemności 15 l umożliwia pracę przez 17 godzin przy
połowicznym i 11 godzin przy pełnym obciążeniu
Cicha praca – 91 dB Lwa / 69 dB Lpa
Wielofunkcyjny woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną
obsługę
Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia bezpieczne zasilanie
i chroni podłączone narzędzia oraz urządzenia przed skokami napięcia
Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport

Napięcie

212cc

Gdniazdo prądowe

2

Poziom hałasu (db)

91dB Lwa, 69dB
Lpa

Czas pracy | Naładowana do
połowy (hr)

17

Czas pracy | Pełne
naładowanie (hr)

11

Wheels

Tak

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

43.5
5133002561
4892210139146

Wyposażenie standardowe (RGN2500)
klucz do świec zapłonowych, papierowy
lejek, olej do silników 4-suwowych
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Rozdrabniacze

RSH2545B

Udarowy rozdrabniacz o mocy 2500 W z wydajnością cięcia 45 mm
••
••
••
••
••

Bardzo wydajny rozdrabniacz udarowy o mocy 2500 W
Dwa chowane ostrza ze stali hartowanej rozdrabniają gałęzie i krzewy do
postaci drobnej ściółki
Materiał roślinny jest wtłaczany do rozdrabniacza przez cylinder
bezpieczeństwa, dzięki czemu dłonie operatora znajdują się daleko od
ostrzy tnących
Zintegrowany uchwyt i duże kółka umożliwiają łatwe transportowanie
urządzenia w ogrodzie
Duży pojemnik o pojemności do 40 i do gromadzenia rozdrobnionego
materiału

Napięcie

2500W

System cięcia

Ostrza

Maks. średnica cięcia (mm)

45

Pojemnik do zbierania
Pojemność (L)

40

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

13.4
5133002512
4892210137951

Wyposażenie standardowe (RSH2545B)
cylinder

Części
zamienne
do Twoich
narzędzi

Ostrza do kosiarek

RAC408

Żyłki do podkaszarek

RAC103

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC351

Szpule do podkaszarek

Kod produktu:

5132002646

RSH2845T

RAC150

Cichy rozdrabniacz do gałęzi o mocy 2800 W
••
••
••
••
••
••

Cichy rozdrabniacz do gałęzi 2800 W
Mechanizm Gear-drum umożliwia cichą i precyzyjną pracę
Automatyczne zasilanie
Wytrzymnała rama metalowa i duże koła dla łatwego użytkowania
System automatycznego odblokowania
Pojemnik na odpady o pojemności 55 l

Napięcie
System cięcia
Maks. średnica cięcia (mm)

2800W
Bęben mechanizmu zmiany
biegów
45

Pojemnik do zbierania
Pojemność (L)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Ostrza do wykaszarek

55
28.8

RAC117

5133002351
4892210822482

Wyposażenie standardowe (RSH2845T)
pojemnik na odpady 55 l

Prowadnice do pilarek
łańcuchowym
RAC239

Łańcuchy do pilarek
łańcuchowych
RAC242

Zapoznaj się z pełną ofertą
części zamiennych na stronie:

ryobitools.eu/accessories
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Akcesoria do
pracy w ogrodzie

Więcej informacji na temat wszystkich
akcesoriów można znaleźć na stronie:

ryobitools.eu/accessories

Worek zbierania liści
o dużej pojemności

Szelki
Vertebrae+™

Szelki Vertebrae+™
do narzędzi
wysięgnikowych

RAC365

RAC138

RAC805

Numer Artykułu:
5132003275

Numer Artykułu:
5132002765

Numer Artykułu:
5132002706

ONE+™ EasyStart
Moduł z samym narzędziem

Skórzane rękawice ogrodowe
TIMBERWOLF Premium
Leather

Rękawice ogrodowe Power

OES18
Numer Artykułu:
5132002803

Rozmiary: S, M, L, XL

RAC810
Numer Artykułu:
5132002994

Rozmiary: S, M, L, XL

RAC811
Numer Artykułu:
5132002991

Uniwersalna
szczotka do nożyc
do żywopłotu

Uniwersalny
worek na liście
45 l

Uniwersalna
nasadka
HEDGESWEEP™

RAC311

RAC364

RAC305

Numer Artykułu:
5132002864

Numer Artykułu:
5132002995

Numer Artykułu:
5132002437
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Zapoznaj się z naszą
ofertą elektronarzędzi

Twój szczęśliwy
dom dzięki Ryobi®
Ryobi® oferuje elektronarzędzia do wszelkiego
rodzaju prac.
Obojętne, czy jesteś zapalonym majsterkowiczem, fanem motoryzacji czy
po prostu lubisz dekorować swoje cztery kąty, elektronarzędzia Ryobi®
zostały zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach.

Zapoznaj się z naszą ofertą elektronarzędzi
na stronie:

ryobitools.eu
lub weź katalog elektronarzędzi
ze sklepu.
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Techtronic Industries
Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel:
Email:
WWW:

+48 24 24 24 004
biuro@tti-emea.com
www.ryobitools.eu

* Zarejestruj swoje urządzenie na
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu
narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata.

Pieczęć dystrybutora:

* Zarejestruj swoje urządzenie na
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu
narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata.

LATA

GWARANCJI

* Zarejestruj swoje urządzenie na
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu
narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata.

www.ryobitools.eu

Treści prezentowane w niniejszym katalogu są poprawne w chwili
oddania katalogu do druku. Marka Ryobi® zastrzega sobie prawo do
zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. Korzystanie ze znaku towarowego
RYOBI® wymaga uzyskania licencji od spółki Ryobi. Limited.

