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W Ryobi® zdobywamy wiedzę o rzeczywistych potrzebach
użytkowników elektronarzędzi, dzięki czemu udało nam
się stworzyć markę cieszącą się uznaniem.
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Akcesoria
NASZE NARZĘDZIA ZOSTAŁY STWORZONE, BY SŁUŻYĆ
TOBIE JAK NAJDŁUŻEJ. TAK JAK NASZA GWARANCJA.
Zawsze chcesz wszystkiego, co najlepsze. To właśnie zapewnia Tobie Ryobi. A teraz, dzięki najlepszej
w klasie technologii oraz innowacyjności, Ryobi po raz pierwszy oferuje 3 lata gwarancji*.
Klienci wybierają Ryobi, ponieważ oferujemy więcej
Przedłużenie gwarancji nie dotyczy urządzeń spalinowych, w tym serii Powr XT™
*Wydłużenie gwarancji z 2 do 3 lat wymaga rejestracji. Odwiedź naszą stronę interentową pl.ryobitools.eu
w ciągu 30 dni od daty zakupu produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji
oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji

Akcesoria.......................................................................................................................................... 74
Oferujemy 3 lata gwarancji na
wszystkie produkty w akumulatorowe
i sieciowe, z wyjątkiem osprzętu i
części podlegających naturalnemu ora
normalnemu zużyciu, patrz
nasze warunki gwarancji w instrukcji
obsługi, gdzie przedstawione są
wszystkie warunki.

Wszystkie prezentowane produkty są zgodne z przepisami europejskimi (są opatrzone znakiem CE
na tabliczce znamionowe).
Uwaga: Wszystkie gwarancje mają charakter krajowy/regionalny. 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 techniczną/ 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. Marka Ryobi® zastrzega sobie prawo zmiany
specyfikacji produktu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia

*Wydłużenie gwarancji z 2 do 3 lat wymaga rejestracji. Odwiedź naszą stronę interetową pl.ryobitools.eu
w ciągu 30 dni od daty zakupu produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji
**Przedłużenie gwarancji nie dotyczy urządzeń spalinowych, w tym serii Powr XT™

02
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NARZĘDZI!

Jedna bateria,
wiele możliwości
MOC PONAD 50-SIĘCIU ELEKTRONARZĘDZI I NARZĘDZI
OGRODOWYCH ZASILANYCH TĄ SAMĄ BATERIĄ
LITHIUM+!

JEDEN AKUMULATOR DO
WSZYSTKICH NARZĘDZI RYOBI

Powiększ kolekcję swoich elektronarzędzi i narzędzi ogrodowych
już dziś. Masz dwie możliwości zakupu wybierz zestaw lub narzędzie
i ciesz się pracą z urządzeniami Ryobi.

WYBIERZ
ZESTAW...
Kup zestaw
z dowolnym narzędziem
i akumulatorem,
a następnie poszerzaj
kolekcję narzędzi Ryobi,
płacąc mniej

LUB

WYBIERZ
NARZĘDZIE...
Wybierz narzędzie,
akumulator i ładowarkę
Ryobi a potem rozszerzaj
kolekcję narzędzi ONE+.

Inteligentna technologia IntelliCell™
Wyjątkowa, inteligentna elektronika sterująca narzędziem akumulatorowym z serii Ryobi
ONE+dostarcza więcej mocy, dzięki czemu Twoje narzędzie może pracować jeszcze dłużej.
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Bateria, która myśli za siebie
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Urządzenia akumulatorowe serii ONE+
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Urządzenia akumulatorowe serii ONE+
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Inteligentna
bateria
Technologia IntelliCell™
monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy oraz zwiększa
bezpieczeństwo akumulatora

Czas pracy

Osiągnięcia

Trwałość

3x

Wskaźnik naładowania
akumulatora

Najprostszy sposób kontroli naładowania
akumulatora, ułatwiający ergonomiczne
wykorzystanie narzędzia.

Zabezpieczona elektronika
Układ elektroniczny wyłącza
zasilanie, jeśli akumulator jest
nadmiernie obciążony lub rozgrzany.
Zabezpieczone jest zarówno
narzędzie, jak i akumulator.

Ogniwa o dużej mocy

Zarządzanie
mocą

Przedstawiamy pierwszy
na rynku produków dla
majsterkowiczów akumulator
Lithium+ o pojemności 5,0 Ah

więcej wykonanej pracy
*

* Wkręty 4 x 32 mm w drewnie sosnowym.
Otwory przelotowe 10 x 50 mm w drewnie
sosnowym.

*

Czas pracy może się różnić w zależności od
narzędzia, akumulatora i zastosowania

Nr 1 na rynku dla majsterkowicza.

Wybierz akumulator 5,0 Ah
Wywierć więcej niż 934 otwory*

Wkręć więcej niż
1000 śrub*
Przytnij więcej niż 100 m*

NADAJ NOWE ŻYCIE SWOIM NARZĘDZIOM ONE+

50+ NARZĘDZI ZASILANYCH PRZEZ NAJWIĘKSZY ASORTYMENT BATERII

pl.ryobitools.eu
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Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu

Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu
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Elektronarzędzia ONE+

DŁUŻSZY
CZAS PRACY

Elektronarzędzia ONE+
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WYŻSZA KOMPAKTOWA
MOC

KONSTRUKCJA

SILNIK
BEZSZCZOTKOWY
silnik b osiąga prędkość obrotową 25.000 obr./min,
zapewniając elektronarzędziom wyższą moc.

ELEKTRONIKA

Mikroprocesor przez cały czas monitoruje
i steruje silnikiem, wydłużając czas pracy.

DECKDRIVE
Miękki start i zakończenie podczas wkręcania wkrętów do
drewna zapewnia kontrolę potrzebną do czystego i dokładnego wykonania pracy za każdym razem.

BATERIA

Inteligentny akumulator
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Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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R18DDBL-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18V
Napięcie (V)
18
Maks. moment obrotowy (Nm)
60
Uchwyt (mm)
13
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min)
0-440
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min)
0-1,700
Ustawienia momentu obrotowego
10
Waga bez akumulatora (kg)
1.7
Numer Artykułu
5133002437
Kod EAN
4892210135629

Wyposażenie standardowe (R18DDBL-0)
1 x dwustronny bit

C

•• 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
•• Bezkluczykowy, metalowy uchwyt do 13 mm
•• Elektroniczne sterowanie momentem obrotowym E-Torgue
•• Dioda LED oświetla miejsce robocze
•• Obroty: 0-440 obr./min i 0-1700 obr./min
•• Nowa rękojeść Ergo Tech z powłoką antypoślizgową
Gripzone dla większego komfortu i lepszej kontroli
•• Najbardziej kompaktowa w historii wiertarka udarowa
Ryobi 18 V, jdyne 192 mm długości całkowitej
•• Zasilana baterią Lithium+ zapewniającą więcej mocy,
dłuższy czas pracy i większą żywotność w porównaniu z
poprzednimi generacjami baterii litowych

out the vid
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SPRAWDŹ,
CO NOWEGO
W PROGRAMIE
ELEKTRONARZĘDZI
ONE+!

Search for Ryobi TV

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK10MSDI

RAK69MIX

5132003176

5132002687

Dostępna także jako
Bezszczotkowa wkrętarka 18 V
(2x2.5 Ah) + Torba
Nazwa:

Nr artykułu:

R18DDBL-LL25S 5133002440

Pierwszy pistolet do klejenia ONE+

Nr artykułu:

R18DDBL-LL25B 5133002439

R18PDBL-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

Nowa generacja
zakrętarek udarowych

Nowe radio
stereo ONE+

Nowa wiertarkowkrętarka ONE+

Nowa ładowarka
samochodowa ONE+

Zakrętarka udarowa odpowiednia
dla każdego użytkownika.

Zawsze w towarzystwie
muzyki: na kempingu i
podczas pracy.

Przedstawiamy drugą
generację wiertarkowkrętarki Ryobi
R18DDP2.

Naładuj swoje akumulatory
w czasie jazdy! Podłącz
akumulator w samochodzie i
ruszaj w drogę!

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ NARZĘDZI SYSTEMU
Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V)
Maks. moment obrotowy (Nm)
Uchwyt (mm)
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min)
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min)

18
60
13
0-440
0-1,700

Maks. zdolność wiercenia
w drewnie (mm)
Waga bez akumulatora (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN
out the vid
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•• 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
•• Bezkluczykowy, metalowy uchwyt do 13 mm
•• Sterowanie e-Torque ułatwia podtynkowe wkręcanie
śrub
•• Dioda LED oświetla obszar roboczy
•• Obroty: 0-440 obr./min i 0-1700 obr./min
•• Nowa rękojeść Ergo Tech z powłoką antypoślizgową
Gripzone dla większego komfortu i lepszej kontroli
•• Jedyne 192 mm długości całkowitej
•• Zasilana baterią Lithium+ zapewniającą więcej mocy,
dłuższy czas pracy i większą żywotność w porównaniu z
poprzednimi generacjami baterii litowych

C

Minipistolety do klejenia są idealne do mniejszych projektów
i wielu innych zastosowań w domu. Zdziwisz się, że do tej
pory radziłeś sobie bez tego praktycznego narzędzia!
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Bezszczotkowa wkrętarka 18 V
(2x2.5 Ah) + Walizka
Nazwa:

50
1.7
Karton
5133002438
4892210135636

Wyposażenie standardowe (R18PDBL-0
1 x dwustronny bit

Search for Ryobi TV

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK10MSDI

RAK69MIX

5132003176

5132002687

Dostępna także jako
Bezszczotkowa wiertarka udarowa 18 V (2x2.5 Ah)

Bezszczotkowa wiertarka udarowa 18 V (1x1.5 Ah, 1x4.0 Ah)

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

R18PDBL-LL25S 5133002441

Nr artykułu:

R18PDBL-LL99S 5133002442

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Elektronarzędzia ONE+
RCD18-LL25S

Wiertarka udarowa 18 V

Uchwyt bezkluczowy 13 mm
Dioda LED oświetla obszar roboczy
Szybka 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
2-biegowa przekładnia do większości materiałow i zastosowań
Magnetyczny uchwyt na bity i wkręty
Ergonomiczna rękojeść GripZone+

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w zestawie
Maks. moment obrotowy (Nm)
Uchwyt (mm)

18
2
100 min
50
13

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

38

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Ustawienia momentu obrotowego
24
Waga z akumulatorem (kg)
1.67
Numer Artykułu
5133002214
Kod EAN
4892210128928

Wyposażenie standardowe (RCD18-LL25S)
1 x dwustronny bit

•• Wielofunkcyjna wkrętarko-wiertarka udarowa odpowiednia do wielu zastosowań
•• Beznarzędziowy uchwyt 13 mm, cały z metalu zapewnia lepsze dopasowanie
akcesoriów
•• Dioda LED oświetla obszar roboczy
•• Szybka regulacja: 24 ustawienia momentu obrotowego zapewniają
doskonałe wkręcanie za każdym razem
•• 2 biegi do sterowania maksymalną prędkością, aby dopasować różne
materiały oraz zastosowania
•• Magnetyczny uchwyt na bity
•• Ergonomiczna rękojeść GripZone+
Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK10MSDI

18
0
55
13
0-375
0-1600

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

38
2.1
Karton
5133002478
4892210137647

1 x dwustronny bit

5132002687

Dostępna także jako

Wiertarko-wkrętarka 18 V (2x1.5
Ah)

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5133001929

RAK10MSDI

Wiertarka udarowa 18 V (2x2.5
Ah)

RAK69MIX

5132003176

Nazwa:

R18PD-LL25S

5132002687

Nr artykułu:

5133002480

Wiertarka udarowa 18 V (2x1.5
Ah)
Nazwa:

R18PD-LL15S

Nr artykułu:

5133002479

LLCDI18022 Lithium+

R18DDP2-0

NOWOŚĆ

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Maks. moment obrotowy (Nm)
Uchwyt (mm)
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min)
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min)

Wyposażenie standardowe (R18PD-0)

RAK69MIX

5132003176

Kompatybilne akcesoria

RCD18022L

ryobitools.eu

R18PD-0

Wiertarko-wkrętarka 18V (2x2.5Ah)
••
••
••
••
••
••

#RyobiToolsEurope

Elektronarzędzia ONE+

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

Wiertarko-wkrętarka 18 V

•• Beznarzędziowy uchwyt 13 mm zapewnia większą kompatybilność
akcesoriów
•• Szybka regulacja momentu obrotowego (24 zakresy) umożliwia
optymalne warunki wkręcania za każdym razem
•• 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do
różnych materiałów i zastosowań
•• Dzięki magnetycznemu uchwytowi do bitów wkręty i akcesoria są
zawsze pod ręką
•• Ergonomiczna rękojeść GripZone+ z mikroteksturą umożliwiającą
pewny chwyt

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Maks. moment obrotowy (Nm)
Uchwyt (mm)
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min)
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min)

18
0
−
45
13
440
1600

Ustawienia momentu
obrotowego
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

24
1.37
5133002641
4892210142450

•• Wielofunkcyjna wkrętarko-wiertarka udarowa odpowiednia do wielu
zastosowań
•• Beznarzędziowy uchwyt 13 mm, cały z metalu zapewnia lepsze
dopasowanie akcesoriów
•• Szybka regulacja: 24 ustawienia momentu obrotowego zapewniają
doskonałe wkręcanie za każdym razem
•• 2 biegowa przekładnia do większości materiałów i zastosowań
•• Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów oraz hamulec
zapewniający pełną kontrolę

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Maks. moment obrotowy (Nm)
Uchwyt (mm)
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min)
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min)
Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

Wyposażenie standardowe (R18DDP2-0)
1 x dwustronny bit

38

Ustawienia momentu
obrotowego
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
2
45 min
50
13
400
1550

24
1.93
Torba
5133001931
4892210124487

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK10MSDI

RAK69MIX

5132003176

Kompatybilne akcesoria

5132002687

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK10MSDI
5132003176

RAD1801M

RAK69MIX

Wyposażenie standardowe (LLCDI18022 Lithium+)
1 x dwustronny bit

5132002687

Wiertarka kątowa 18 V

Dostępna także jako

•• Wkrętarka kątowa idelana do pracy w ciasnych i niewygodnych
miejscach
•• Uchwyt bezkluczowy 10 mm
•• Automatyczna blokada wrzeciona umożliwiająca zmianę wiertła jedną
ręką
•• Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
•• Magnetyczny uchwyt końcówki i wiertła
•• Regulacja prędkości, kierunku obrotów oraz hamulec zapewniający
pełną kontrolę

Wiertarko-wkrętarka udarowa
18 V (2x1.3 Ah)
Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Uchwyt (mm)
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min)

18
0
−
10
0-1100

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

LLCDI18022L

Nr artykułu:

5133001898

38

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

Nazwa:

10
1.83
Karton
5133001166
4892210118578

Wyposażenie standardowe (RAD1801M)
1 x dwustronny bit

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK10MSDI
5132003176

02
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RAK69MIX
5132002687

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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NOWE

zakrętarki udarowe

#RyobiToolsEurope

Elektronarzędzia ONE+
R18IDBL-0

NOWOŚĆ

Bezszczotkowa zakrętarka udarowa 18 V

Siła tkwi w udarze!
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ZAKRĘTARKA
UDAROWA
NA KAŻDĄ
OKAZJĘ!

ryobitools.eu

Search for Ryobi TV

Zintegrowany mechanizm
udarowy zakrętarek Ryobi
gwarantuje dużą moc
ruchu obrotowego i wysoki
moment obrotowy. To dzięki
niemu możesz wkręcać
bez wysiłku i nadwyrężania
mięśni.

Jeśli projekt, nad
którym pracujesz,
wymaga wydajnego
lub seryjnego
wkręcania, sięgnij po
zakrętarkę udarową.

•• Bezszczotkowa zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów
mocujących
•• Technologia bezszczotkowa bezszczotkowy silnik, inteligentną elektronikę 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
•• 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań, od mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania
wkrętów i śrub zamkowych
•• Tryb DeckDrive™ – specjalny profil prędkości, który umożliwia łatwe wkręcanie śrub do drewna
•• Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah, który
umożliwia wkręcenie do 284 wkrętów na jednym cyklu ładowania (wkręty 4 x 65 mm w impregnowanym
drewnie sosnowym C24)

Obojętne, czy budujesz pokrycie
drewniane czy stawiasz szopę,
zakrętarka udarowa ONE+ daje
Ci swobodę szybkiego wkręcania
wkrętów zawsze i wszędzie.

Kompatybilne akcesoria

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Częst. udaru (ud./min)

18
0
−
0-3900

Maks. moment obrotowy
(Nm)
Uchwyt narzędzia
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

270
1

/4˝ Hex

0-3000
1.1
5133002662
4892210143457

Wyposażenie standardowe (R18IDBL-0
1 bit udarowy, 1 adapter 5/8’’

Nazwa:

RAK69MIX
Nr artykułu:

5132002687
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C

KTÓRA ZAKRĘTARKA UDAROWA BĘDZIE DLA CIEBIE ODPOWIEDNIA?

Search for Ryobi TV

RID1801M

Standardowa

Nasz podstawowy model
Ryobi do wkręcania
umiarkowanej liczby wkrętów
i śrub.

02
14

R18ID3-0

3 PRĘDKOŚCI
PRACY

Wybierz jedno z trzech
różnych ustawień prędkości,
aby wkręcać różnego rodzaju
wkręty i śruby, od dużych do
małych.

R18QS-0

R18IDBL-0

Dzięki technologii Oil Pulse zakrętarka
udarowa jest o 50% cichsza od standardowej
zakrętarki udarowej. Od teraz możesz
pracować, gdy Twoja druga drzemie, a
nawet wczesnym rankiem – nie będziesz już
przeszkadzał swoim sąsiadom!

Dzięki zaawansowanej elektronice
i technologii silników jest najlepszą
zakrętarką udarową w historii marki
Ryobi. Nie obejdziesz się bez niej, przy
budowie pokryć drewnianych – jej
niezawodność to zasługa innowacyjnego
systemu “DeckDrive”.

Quiet Strike

Bezszczotkowa

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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R18QS-0

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Maks. moment obrotowy
(Nm)

45

out the vid
eo
ck
he

Częst. udaru (ud./min)
Uchwyt narzędzia
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

0-3200
0-2200
1
/4˝ Hex
1.36
5133002642
4892210142443

Wyposażenie standardowe (R18QS-0)
Search for Ryobi TV

1 bit udarowy, 1 adapter 5/8’’
Zaczep do paska

3-biegowa zakrętarka udarowa 18 V

•• 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
•• Oświetlenie Tri-Beam LED zapewnia dobrą widoczność w miejscu
pracy i eliminuje cienie padające na akcesoria robocze lub elementy
mocujące
•• Szybkozaciskowy uchwyt 1/4” (6,35 mm)
•• Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy
stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah, który umożliwia wkręcenie
do 237 wkrętów na jednym cyklu ładowania (wkręty 4 x 65 mm w
impregnowanym drewnie sosnowym C24)

Nazwa:

Nazwa:

RAK69MIX

RAK31MSDI

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002817

0-3,200

Maks. moment obrotowy
(Nm)

out the vid
eo
ck
he

Częst. udaru (ud./min)
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

220
0-3,400
1.2
5133002613
4892210140708

Wyposażenie standardowe (R18ID3-0

Search for Ryobi TV

1 x bit, 1 x adapter 5/8˝

5132002687

Klucz udarowy 18 V
Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Maks. moment obrotowy
(Nm)

220

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

3200

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

1.63
5133001168
4892210118592

••
••
••
••
••
••
••

Moment obrotowy 400 Nm
Wysoki moment obrotowy przenoszony bez obciążenia użytkownika
Potrójne oświetlenie LED Tri-Beam dobrze oświetla miejsce robocze
3 ustawienia prędkości dla pełnej kontroli:
Tryb 1: 0-2100 obr./min
Tryb 2: 0-2500 obr./min
Tryb 3: 0-2900 obr./minZawiera adapter sześciokątny 1/4” do
mocowania wierteł
•• Mocuje do 100 kół samochodowych na jednym ładowaniu akumulatora
RBL18L40 (4,0 Ah)

out the vid
eo
ck
he

on

•• Moment obrotowy do 220 Nm
•• Wysoki moment obrotowy idealny do wkręcania długich śruby i
nakrętek
•• Uchwyt bezkluczowy sześciokątny 6,35 mm
•• 3 x oświetlenie diodowe LED dla lepszej widoczności
•• Odlewana obudowa skrzynki przekładniowej, zapewnia większą
trwałość
•• Zmiana prędkości, kierunku obrotów oraz hamulec zapewniający
pełną kontrolę
•• Uchwyt magnetyczny na bity, wiertła

Wyposażenie standardowe (RID1801M)

Kompatybilne akcesoria

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Częst. udaru (ud./min)
Maks. moment obrotowy (Nm)

18
0
−
0-3200
400

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

0-2900

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

2.00
Karton
5133002436
4892210132352

Wyposażenie standardowe (R18IW3-0)
Search for Ryobi TV

1 x bit, 1 x adapter 5/8˝

02
16

220

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

R18IW3-0

Zakrętarka udarowa 18 V

1/4˝ hex adapter

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002817

Maks. moment obrotowy
(Nm)

RAK69MIX

5132002817

5132002687

RID1801M

RAK31MSDI

18
0
−

Kompatybilne akcesoria

Kompatybilne akcesoria
RAK31MSDI

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

on

C

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

on

•• 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
•• Szybkozaciskowy uchwyt 1/4” (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą
wymianę bitów
•• Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy
stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah, który umożliwia wkręcenie
do 225 wkrętów na jednym cyklu ładowania (wkręty 4 x 65 mm w
impregnowanym drewnie sosnowym C24)

R18ID3-0

NOWOŚĆ

Zakrętarka udarowa 18 V QuietStrike

ryobitools.eu

C

NOWOŚĆ

#RyobiToolsEurope

Elektronarzędzia ONE+

C

Elektronarzędzia ONE+

Nazwa:

RAK69MIX

RAK69MIX

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002817

5132002687

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Nazwa:

RAK31MSDI

5132002687

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Gwoździarki ONE+

Elektronarzędzia ONE+

Zamocujesz wszystko, co chcesz!
Gwoździarki akumulatorowe ułatwiają wykonywanie takich prac, jak instalacja sztukaterii i ram, i eliminują konieczność używania
młotka. Gwoździarką, sztyfciarką i zszywaczem z oferty Ryobi wykonasz każdy rodzaj pracy związanej z mocowaniem

Korzystaj ze swobody!
Ciesz się swobodą pracy bezprzewodowej. Bez
masywnego węża sprężonego powietrza masz
nieograniczony zasięg, także w miejscach, gdzie użycie
młotka byłoby niemożliwe.

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

R18N18G-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
•• Nrzędziem można wbijać zszywki z wąskim grzbietem (5,5–6,1 mm) oraz
gwoździe o długości 10–38 mm
•• 2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb
kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
•• Technologia Grip-Light umożliwia włączenie oświetlenia LED w momencie,
gdy użytkownik weźmie narzędzie do ręki
•• Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić
powierzchnię obrabianą i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ
•• Funkcja blokady Dry-Fire zwiększa trwałość narzędzia
•• Beznarzędziowo montowany ogranicznik chroni powierzchnię obrabianego
materiału i gwarantuje właściwe osadzenie zszywek

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Pojemność magazynka
gwoździe
Typ gwoździa (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

105
1.2
2.93
5133002093
4892210128058

Wyposażenie standardowe (R18N18G-0)
gwoździe 500 x 32 mm, odwracalny hak do
zawieszania na pasku, 2 x stopa bez znaków

Dostępna także jako
Sztyfciarka do gwoździ 18 V
(1x1.5 Ah)
Nazwa:

R18N18G-L15S

Nr artykułu:

5133002307

R18N16G-0

Sztyfciarka do gwoździ 18 V

Bezpieczeństwo na
pierwszym miejscu

Gwoździarka
do każdego
zadania

Narzędzi możesz bezpiecznie
używać, stojąc na drabinie lub
rusztowaniu. Koniec z ryzykiem
potknięcia się lub zaplątania się
w wąż.

Każda gwoździarka
została zaprojektowana
w sposób umożliwiający
stosowanie różnych
rozmiarów gwoździ
oraz zszywek, dzięki
czemu możesz wykonać
wszystkie prace
związane z naprawami i
montażem.

System ONE+
Możesz używać tego samego,
należącego do systemu ONE+.
Akumulatora Lithium+ do zasilania
różnych elektronarzędzi i narzędzi
ogrodowych

Jak wybrać właściwy materiał mocujący?
Gwoździe druciaki

Idealne do mocowania drewna bez użycia
wkrętów i wcześniejszego nawiercania
otworów. Idealne do mocowania drewna
bez użycia wkrętów i wcześniejszego
nawiercania otworów.

02
18

Sztyfty

Gwoździe druciaki nie zawsze mają
wystarczającą długość lub szerokość,
aby sprostać wymaganiom wszystkich
mocowanych materiałów.

Zszywki

Zszywacz to Twoje podstawowe narzędzie
przy naprawie i montażu mebli.

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

•• Technologia AirStrike™ Technology zapewnia komfort pracy narzędziem
bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek,
masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboi
gazowych
•• Narzędziem można wbijać gwoździe 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
•• Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie złapania za uchwyt,
zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy
•• Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić
powierzchnię obrabianą i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ
•• Funkcja blokady Dry-Fire zwiększa trwałość narzędzia
•• Beznarzędziowe odblokowywanie zapewnia łatwe usuwanie zablokowanych
gwoździ

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Pojemność magazynka
gwoździe
Typ gwoździa (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

100
1.6
3.13
5133002222
4892210128898

Wyposażenie standardowe (R18N16G-0)
gwoździe 500 x 50 mm, odwracalny hak do
zawieszania na pasku, 2 x stopa bez znaków

Dostępna także jako
Sztyfciarka do gwoździ 18 V
(1x1.5 Ah)
Nazwa:

R18N16G-L15S

Nr artykułu:

5133002308

R18S18G-0

Sztyfciarka do zszywek 18V
•• 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
•• Technologia Grip-Light włącza diodę LED, kiedy chwycisz rączkę
•• Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić
obrabianą powierzchnię i umożliwia prawidłowe ustawienie główek
zszywek
•• Blokada wbijania „na sucho” zapobiega uruchomieniu się narzędzia
bez załadowanych zszywek
•• Wyjmowanie zaklinowanej zszywki jest możliwe bez użycia narzędzi,
w przypadku wolnych zszywek
•• Wskaźnik małej liczby zszywek pozwala na łatwe ich uzupełnienie w
odpowiednim momencie

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Pojemność magazynka
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
100
2.87
5133002516
4892210138781

Wyposażenie standardowe (R18S18G-0)
zszywki 500 x 38 mm

19
03

Elektronarzędzia ONE+

Elektronarzędzia ONE+

R18SDS-0

Dostępna także jako

Kompatybilne akcesoria

Obrotowa (pneumatyczna) wiertarka udarowa 18 V SDS+

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

R18SDS-L25S

Nr artykułu:

5133002325

C

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Częst. udaru (ud./min)
Energia udaru (J)
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•• 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)
•• Funkcja dłutowania idealna do zastosowań takich jak usuwanie
niewielkich płytek
•• Ustawienia nieudarowe idealne do wiercenia otworów w drewnie,
metalu i płytkach
•• Regulacja prędkości do przodu i wstecz dla pełnej kontroli
•• Oświetlenie diodowe LED
•• Osłona uchwytu Gripzone+™ zapewnia dodatkową wygodę i lepsze
panowanie nad narzędziem, co zmniejsza zmęczenie podczas
użytkowania

R18RS-0

NOWOŚĆ

Obrotowa wiertarka udarowa 18 V SDS+

Search for Ryobi TV

Piła szablasta 18 V

18
0
−
0-5,000
1.3

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

16

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w
murze (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

16
2.08
Karton
5133002305
4892210130211

Wyposażenie standardowe (R18SDS-0)
-

RAK08SDS
5132002262

R18AG-0

Szlifierka kątowa 18 V, tarcza 115 mm
•• Blokada wrzeciona i bezkluczykowa regulacja osłony dla szybkiej
wymiany osprzętu
•• 3 pozycje uchwytu bocznego
•• Dwustopniowy przełącznik blokady chroni użytkownika przed
przypadkowym uruchomieniem
•• Łatwa regulacja ochrony tarczyErgonomiczna rękojeść pokryta
powłoką antypoślizgową GripZone™

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Średnica otworu tarczy (mm)

18
0
−
22

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Rozmiar tarczy (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

7500
115
2.58
Karton
5133001903
4892210123657

Wyposażenie standardowe (R18AG-0)
uchwyt boczny, klucz, osłona, 1 x tarcza
(ściernica)

•• Idealna do prac wyburzeniowych i zgrubnego, 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
•• Beznarzędziowy uchwyt umożliwia szybką i łatwą wymianę brzeszczotów
•• Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych fragmentów brzeszczotu, co wydłuża jego
żywotność
•• W celu zapewnienia jak największej wydajności i maksymalnego czasu pracy zalecamy stosowanie
akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który umożliwia wykonanie na jednym cyklu ładowania do 164 cięć w materiale
o wymiarach 50 x 100 mm
Kompatybilne akcesoria

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Długość skoku (mm)

18
0
28

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

2,900

Maks. zdolność cięcia w
drewnie (mm)

200

Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

2.4
5133002637
4892210141910

Wyposażenie standardowe (R18RS-0)
1x brzeszczot do drewna, 1x klucz sześciokątny

Nazwa:

RAK3RBWM
Nr artykułu:

5132002813

RMT1801M

Narzędzie wielofunkcyjne 18 V
•• Uniwersalne, wszechstronne narzędzie idealne do piłowania i
szlifowania
•• Szybka wymiana głowicy do łatwego przejścia między
szlifowaniem a piłowaniem
•• Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
•• Regulacja prędkości dla pełnej kontroli pomiędzy
zastosowaniami
•• Uniwersalny adapter do akcesoriów umożliwiający narzędziu
współpracę z wszystkimi obecnymi na rynku głównymi
akcesoriami

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Kąt oscylacji
Prędkość oscylacji (obr/min)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
3°
0-20,000
1.33
−
5133001632
4892210120328

Wyposażenie standardowe (RMT1801M)
1 x ostrze okrągłe, 1 x ostrze do cięcia drewna/
metalu, 1 x podkładka do szlifowania, 6 x papier
ścierny, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter
do akcesoriów

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAK05MT
Nr artykułu:

5132002787
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Nazwa:

RAK15MT
Nr artykułu:

5132002809

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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R18CS-0
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ryobitools.eu

R18JS-0

Pilarka tarczowa 18 V

Wyrzynarka 18 V
Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)

0-56

C

Średnica tarczy tnącej (mm)
Szerokość tarczy (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)
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•• 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
•• Obrotowe przyłącze do odsysania pyłu umożliwia
podłączenie odkurzacza i zapewnia dobrą widoczność
linii cięcia oraz czyste stanowisko pracy
•• Tarcza Premium Thin Kerf o średnicy 165 mm z 24
węglikowymi zębami gwarantuje najwyższą wydajność
i jakość cięcia
•• Możliwość wykonywania maksymalnie 275
przecięć w deskach 2x4 (52x100 mm) po
jednorazowym naładowaniu i w połączeniu z naszym
wysokowydajnym akumulatorem Lithium+ 5.0 Ah
RB18L50

Search for Ryobi TV

165
1.6
16

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

36

Maks. głębokość cięcia 56
stopni (mm)

28

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

52

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

•• Wyrzynarka bezprzewodowa ze skokiem o dł. 25 mm, doskonała do
cięcia drewna pod wieloma różnymi kątami
•• Jednoręczna regulacja prędkości do łatwej regulacji prędkości
obrotowej w zależności od zastosowania
•• 4-stopniowa regulacja podrzynania
•• System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
•• Wyłącznik z blokadą
•• Dioda LED oświetla linię cięcia
•• Podstawa obracana o 45°

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Długość skoku (mm)
Częst. skoków bez obciążenia
(skoków/min)

18
0
−
25
1,100 - 3,000

Maks. zdolność cięcia w
drewnie (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

101
2.53
Karton
5133002158
4892210128010

Wyposażenie standardowe (R18JS-0)
2 x brzeszczot (1 x 10TPi, 1 x 14TPi)

4,700
2.8
Karton
5133002338
4892210117304

Wyposażenie standardowe (R18CS-0)
1 x ostrze TCT z 24 zębami, listwa boczna

LTS180M

Przecinarka do płytek 18 V
•• 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
•• Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę tarczy tnącej
•• Ergonomiczna rękojeść GripZone™ pokryta powłoką antypoślizgową
zwiększa komfort pracy
•• Miejsce na przechowywanie klucza sześciokątnego
•• W wyposażeniu tarcza diamentowa
•• W wyposażeniu zbiornik

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

5000

Rozmiar tarczy (mm)
Średnica otworu (mm)

102
16

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

16

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

22
2.6
−
5133000154
4892210110688

Wyposażenie standardowe (LTS180M)
klucz sześciokątny, zbiornik

RWSL1801M

EMS190DCL

Pilarka tarczowa 18 V

Ukośnica 18 V

•• 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
•• Możliwość podłączenia odciągu pyłu do odkurzacza, co
umożliwia pracę w środowisku bezpyłowym
•• Tarcza Premium Thin Kerf 150 mm (cienki rzaz) z 18 zębami
i końcówkami węglikowymi zapewnia doskonałą wydajność i
jakość cięcia

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Średnica tarczy tnącej (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

18
0
−
150
10
0-4,700

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

32

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

45

Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

50

•• 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
•• Tarcza Thin Kerf 24T z ząbkami węglikowymi poprawia wydajność
pracy i zapewnia dłuższy czas pracy
•• Niezwykle kompaktowa i lekka
•• Pozwala wykonać do 189 cięć poprzecznych w desce (22x100 mm),
używając akumulatora Lithium+ 5.0 Ah nr RB18L50

2.93
Karton
5133001164
4892210118554

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Średnica tarczy tnącej (mm)
Typ akumulatora
Kąt ukosu lewo (°)
Kąt ukosu prawo (°)
Kąt pochyłu w lewo (°)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
190
−
45
45
45
7.43
Karton
5133000932
4892210116895

Wyposażenie standardowe (EMS190DCL)
1 x tarcza tnąca z 24-zębami TCT, 1 x zacisk,
worek pyłowy, klucz sześciokątny

Wyposażenie standardowe (RWSL1801M)
klucz szcześciokątny, 150 mm
tarcza tnąca TCT,
prowadnica krawędzi
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CCG1801MHG

Szlifierka mimośrodowa 18 V

Pistolet do uszczelniania 18V

•• Idealna do prac przy małym i średnim obciążeniu, np. wykańczanie
powierzchni i usuwanie farby
•• Średnica oscylacji 2,5 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie
materiału
•• Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
•• Wbudowany system odsysania pyłu zapewnia czyste środowisko
pracy
•• Nasadka do mocowania papierów ściernych na rzepy
•• Czas pracy: do 50 minut z akumulatorem 5.0 Ah Lithium+
RB18L50

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Prędkość oscylacji (opm)
Średnica oscylacji (mm)

18
0
20,000
2.5

Rozmiar papieru ściernego
(mm)

125

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

1.56
Karton
5133002471
4892210136855

Wyposażenie standardowe (R18ROS-0)
3 szt. papieru (ziarnistość 80, 120 i 240)

•• Wytwarza dużą siłę, dzięki której można stosować materiały o
wysokiej lepkości
•• Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
urządzenia
•• Regulacja szybkości przepływu, zapewniająca jednolity strumień
•• Drążek umożliwiający szybkie przeładowanie pistoletu
•• Mocne i wytrzymałe elementy konstrukcji zapewniają długą
żywotność urządzenia
•• Dołączona igła do udrożnienia końcówki w razie potrzeby
•• GripZone™ - ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką
antypoślizgową dla większego komfortu

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w zestawie

18
0
−

Prędkość bez obciążenia
wysokiej

6

Prędkość bez obciążenia niski
1
Maks. moc wyjściowa
225
Waga z akumulatorem (kg)
2.13
Numer Artykułu
5133000192
Kod EAN
4892210109200

Wyposażenie standardowe (CCG1801MHG)
-

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RO125A110
Nr artykułu:

TBC

R18PS-0

NOWOŚĆ

Szlifierka delta 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
•• Przylepiec do szybkiego mocowania i nasadka do mocowania
arkuszy papieru ściernego
•• Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Prędkość oscylacji (opm)
Średnica oscylacji (mm)

18
0
22,000
1.8

Rozmiar papieru ściernego
(mm)

100x140

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

1.06
Karton
5133002443
4892210133700

Wyposażenie standardowe (R18PS-0)
6 szt. papieru (ziarnistość 60 - 2 szt., 120 - 2
szt., 240 - 2 szt.)

R18GLU-0

Pistolet do klejenia 18 V

•• 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 3 minuty umożliwia szybkie
przystąpienie do pracy
•• Kompatybilny z dowolnej marki sztyftami kleju o średnicy
11 mm, uniwersalnymi i o dużej sile klejenia
•• Do 60 sztyftów na jednym cyklu ładowania w połączeniu
z akumulatorem Lithium+ 5,0 Ah RB18L50

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w zestawie
Średnica dysz (mm)

18
0
−
3

Średnica wkładu klejącego
(mm)

11

Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

0.39
5133002868
4892210149428

Wyposażenie standardowe (R18GLU-0)
3 sztyfty kleju

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

SCS10A
Nr artykułu:

5132002675

CPL180MHG
Strug 18V
••
••
••
••
••

Prowadnica równoległa zwiększa precyzję pracy
Regulacja głębokości strugania: 0-0.4 mm
Dodatkowy uchwyt przedni poprawia kontrolę nad urządzeniem
Skośny rowek umożliwiający precyzyjne heblowanie
Zintegrowana technologia DustTech™ zapewnia maksymalną
efektywność odsysania pyłu
•• GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką
antypoślizgową dla większego komfortu

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w zestawie
Szerokość strugania (mm)
Głębokość strugania (mm)
Głębokość wrębu (mm)

18
0
−
50
0.4
13

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

10,000
2.13
5133000195
4892210109149

Wyposażenie standardowe (CPL180MHG)
2 x ostrze dwustronne TCT, prowadnica
równoległa, worek pyłowy, klucz

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

PB50A2
Nr artykułu:

5132002602
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Motoryzacja

Pielęgnacja
samochodów

ryobitools.eu

R18R-0

Praca przy muzyce.

Twój samochód może wyglądać jak nowy dzięki narzędziom akumulatorowym
systemu ONE+ firmy Ryobi. Potrzebujesz tylko jednego akumulatora do zasilania
wszystkich narzędzi systemu.

Słuchaj radia ONE+ albo podłącz
do niego swój telefon przez
Bluetooth, aby słuchać ulubionych
utworów podczas pracy.
CHV182M

Zawsze czyste wnętrze pojazdu.
Odkurzacz ręczny ONE+ pomoże Ci
utrzymać porządek w kabinie auta.

R18ALF-0

R18B-0

Nie zgub się
w ciemnościach.

Zadbaj o doskonały
wygląd karoserii.

Gdy musisz zajrzeć
pod maskę albo Twój
samochód zepsuł się w
nocy na odludziu, sięgnij po
niezawodne lampy ONE+.

Polerka ONE+ nabłyszczy
lakier tak, że samochód będzie
wyglądał jak nowy.

R18I-0
R18ALF-0

Nie zapominaj
o oponach.

02
26

Klucz udarowy ONE+ ułatwia wykręcanie i wkręcanie nakrętek w
kołach. W ten sposób szybko i z łatwością wymienisz koło –
kiedy chcesz i gdzie chcesz.

RFL180M-0

Dzięki przestawnej głowicy,
ta poręczna lampa jest
doskonałym uzupełnieniem
każdego zestawu
narzędziowego.

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Dzięki kompresorowi
ONE+ zadbasz o właściwe
ciśnienie w oponach.
Zmierz ciśnienie, ustaw
i pompuj opony bez
konieczności odwiedzania
serwisu.

Potrzebujesz zmienić oponę?

Search for Ryobi TV

Odwiedź nasz kanał w serwisie YouTube i zobacz,
jak dbać o samochód, by wyglądał jak nowy!

www.youtube.com/RyobiTV
Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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CHV182M

Odkurzacz ręczny 18 V

Polerka 18 V

•• 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
•• Szybka wymiana filtra
•• Technologia osłony GripZone™ zapewnia wygodny z uchwyt

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Pojemność zbiornika (ml)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
173
1.39
Karton
5133000077
4892210106339

końcówka płaska i nasadka ze szczotką

on

C

Wyposażenie standardowe (CHV182M)
out the vid
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Search for Ryobi TV

Search for Ryobi TV

R18I-0

Kompresor 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
2500 obr./min dla prawidłowej pracy
Szybka praca dzięki tarczy o średnicy 254 mm
Rączka w kształcie półksiężyca zapewnia wygodę i dostęp do trudno dostępnych miejsc
Czas działania do 120 min przy użyciu akumulatora 5.0 Ah (RBL18L50)

Nazwa:

RAK2BB

18
0
−
12.5
2500
254
1.97
5133002465
4892210135483

Wyposażenie standardowe (R18I-0)

wąż wysokociśnieniowy, wąż niskociśnieniowy,
3 x dysza

Wyposażenie standardowe (R18B-0
1x elastyczna nakładka polerska, 1x elastyczna
nakładka wygładzająca
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Kompatybilne akcesoria

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Średnica oscylacji (mm)
Prędkość oscylacji (obr/min)
Rozmiar tarczy (mm)
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Napięcie (V)
18
Ilość akumulatorów
0
Ładowarka w wyposażeniu
−
Wąż wysokociśnieniowy (mm)
711
Wąż niskociśnieniowy (mm)
756
Maks.ciśnienie (bar)
10.3 bar, 150psi
Waga z akumulatorem (kg)
1.71
Opakowanie
Karton
Numer Artykułu
5133001834
Kod EAN
4892210122780

C

••
••
••
••
••
••
••

•• 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 – idealne rozwiązanie w przypadku
większego sprzętu dmuchanego, np. materacy lub
pontonów
•• Wygodny przełącznik wysokiego i niskiego ciśnienia
•• Wszystkie węże, dysze, adaptery przechowywane są w
urządzeniu

Search for Ryobi TV

Nr artykułu:

5132002786
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R18F-0

Wentylator 18 V
•• 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
•• 2 biegi: wysoki 2100 obr./min zapewnia maksymalną wentylację; niski
- 1400 obr./min zapewnia długi czas pracy
•• Czas działania do 18 godzin, dzięki RB18L50, umożliwia pracę na
jednym ładowaniu przez cały dzień lub nawet noc

#RyobiToolsEurope

Elektronarzędzia ONE+

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Obroty wentylatora (obr/min)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18V
0
−
2,100 / 1,400
1.56
5133002612
4892210140678

ryobitools.eu

Ryobi ma coś dobrego
dla każdego

Wyposażenie standardowe (R18F-0)
-

R18R-0

Radio 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
•• Poprzez port USB istnieje możliwość ładowania innych urządzeń, w
tym telefonów komórkowych itp.Kompaktowy rozmiar dla łatwego
przechowywania lub transportu
•• Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje, kiedy bateria 18V
ONE+™ wymaga naładowania
•• Cas pracy do 15 godzin przy akumulatorze 4.0 Ah (RB18L40)

NOWOŚĆ

18
0
−
90mm
3
1.1
5133002455
4892210135476

Wyposażenie standardowe (R18R-0)
2 x baterie alkaliczne AAA

R18RH-0

Radio stereo 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
•• Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w
paśmie FM i 10 w paśmie AM
•• Ładowarka USB 2 A umożliwia ładowanie innych urządzeń
przenośnych, w tym także smartfonów
•• Wbudowany equalizer umożliwia dopasowane basów i
sopranów do indywidualnych upodobań
•• Zintegrowane wejście dla urządzeń zewnętrznych z miejscem
do przechowywania używanego smartfona
•• Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora informuje użytkownika
o konieczności ponownego naładowania akumulatora 18 V
ONE+™
•• Czas pracy ponad 15 godzin w połączeniu z akumulatorem RB18L50
Lithium+

02
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Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Średnica głośnika (mm)
Moc głośników (W)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Dmuchawa
ONE+ to
porządki
w rekordowym
czasie!

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
1.82
5133002734
4892210145390

Wyposażenie standardowe (R18RH-0)
(2) baterie alkaliczne AAA

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Chłodna bryza
dzięki akumulatorowemu
wentylatorowi
ONE+

Z radiem
stereo ONE+
już nigdy nie
będziesz się
nudzić

PODĄŻAJ ZA NAMI I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
@Ryobitoolseu lub odwiedź nas na bieżąco ryobitools.eu
Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Elektronarzędzia ONE+
R18TB-0

R18ALF-0

Kompaktowa dmuchawa 18 V

Lampa 18 V
Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w zestawie

18
0
−

Prędkość przepływu
powietrza 1 (km/h)

115

Prędkość przepływu
powietrza 2 (km/h)

150

Prędkość przepływu
powietrza 3 (km/h)

200

•• 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 RB18L40
•• 2 warianty oświetlenia
•• Oświetlenie imitujące właściwości światła dziennego
•• Barwa światła 5700 K

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Typ żarówki
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
dioda LED
1.3
5133002304
4892210130525

Wyposażenie standardowe (R18ALF-0)
-

Przepływ powietrza 1 (m³ per min)
1.8
Przepływ powietrza 2 (m³ per min)
2.2
Przepływ powietrza 3 (m3 per min)
2.9
Numer Artykułu
5133002915
Kod EAN
4892210149985

out the vid
eo
ck
he

on

•• 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
•• Włącznik z płynną regulacją prędkości ułatwia panowanie nad
narzędziem
•• Wysokiej jakości gumowy wąż umożliwia usuwanie mokrych
zanieczyszczeń z powierzchni
•• Czas pracy do 60 minut na jednym cyklu ładowania
w połączeniu z akumulatorem Lithium+ o
dużej pojemności (5,0 Ah) RB18L50

ryobitools.eu

C

NOWOŚĆ

#RyobiToolsEurope

Elektronarzędzia ONE+

Search for Ryobi TV

Wyposażenie standardowe (R18TB-0)
-

RFL180M

R18ALH-0

Lampa 18 V

Lampa hybrydowa 18 V

•• 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
•• Żarówka halogenowa o wysokiej mocy emituje do 150 lumenów, z
odległości do 10 metrów

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Typ żarówki
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
halogen
0.72
5133001636
4892210120182

Wyposażenie standardowe (RFL180M)
-

02
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Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

•• 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 2.000 lumenów
•• Regulacja strumienia światła w zakresie 360° oraz liczne możliwości
zawieszenia reflektora zapewniające wszechstronność zastosowań
•• Niewielkie wymiary oraz zintegrowany uchwyt dla łatwego
przenoszenia i przechowywania
•• Czas pracy sięgający 240min przy zastosowaniu akumulatora 4.0 Ah
(RB18L40)

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Typ żarówki
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
dioda LED
1.9
5133002339
4892210117311

Wyposażenie standardowe (R18ALH-0)
-

33
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Narzędzia ogrodowe ONE+
RLM18X41H240

ryobitools.eu

RLM18X33H40

Kosiarka do trawy 36 V Fusion, szerokość cięcia 40 cm, system ONE+ (2 x 4,0 Ah)

Akumulatorowa kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 33 cm (1x 4.0 Ah)

Dostępna także jako

18
4.0
1
2 godz
33
Push
Tak
12
5133002526
4892210137876

Wyposażenie standardowe (RLM18X33H40)
przystawka do mulczowania, kosz na trawę 35 l

Nazwa:

RAC431

Nr artykułu:

OLM1833H

Search for Ryobi TV

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria

Akumulatorowa kosiarka do trawy
18 V, szerokość koszenia 33 cm
Nazwa:
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•• Akumulator Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania
i lepszą trwałość, zapewniając 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
•• Bezkluczykowe i szybkie złożenie kosiarki pozwala na łatwe
przechowywanie, które nie wymaga dużo miejsca
•• Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest
kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami
domowymi i ogrodniczymi

C
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Narzędzia ogrodowe ONE+

Nr artykułu:

5132002805

5133002616

RLM18C36H225

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V, szerokość koszenia 36 cm

•• 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 (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ładowarka w wyposażeniu
Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

36
4.0
2 godz
40
Push
Tak
19.2
5133002803
4892210147578

•• Hybrydowa: zasilana zarówno akumulatorem Lithium+ o napięciu
36V, jak i sieciowo
•• Szerokość koszenia 36 cm dla dużej efektywności koszenia
•• 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 zwiększa komfort pracy

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ładowarka w wyposażeniu
Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
2.5
90 min
36
Push
Tak
16.1
5133002587
4892210140111

Wyposażenie standardowe (RLM18C36H225)
przystawka do mulczowania, worek na trawę 45 l

Wyposażenie standardowe (RLM18X41H240)
Przystawka do mulczowania, torba na trawę 50 l

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC404

Dostępna także jako

Kompatybilne akcesoria

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V,
korpus 36 cm (2x 4,0 Ah)

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RLM18X36H240 5133002589

Nr artykułu:

RAC432
5132002806

5132002438

TECHNOLOGIA HYBRYDOWA

NIEWYCZERPANE
ŹRÓDŁO ENERGII
mulato

r

ku
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Przełączaj się płynnie między zasilaniem
akumulatorowym a sieciowym. Ciesz
się swobodą pracy bezprzewodowej
z akumulatorem Lithium+ lub przełącz
się na zasilanie sieciowe, aby zapewnić
sobie dłuższy czas pracy.

Sieć

Narzędzia hybrydowe nigdy nie tracą mocy, tak więc możesz używać ich dłużej
SZUKAJ LOGO HYBRID NA NASZYCH NARZĘDZIACH
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Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Narzędzia ogrodowe ONE+
RLT1825M13

NOWOŚĆ

#RyobiToolsEurope

Narzędzia ogrodowe ONE+

ryobitools.eu

RBC18X20B4

Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25 cm (1 x 1,3 Ah)

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

•• 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

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
1.3
1
3 godz
25
Automatyczny
1.3
5133002823
4892210147783

Wyposażenie standardowe (RLT1825M13)
Automatyczny wysuw żyłki

•• 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 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

Napięcie (V)
18
Pojemność akumulatora (Ah)
4.0
Ilość akumulatorów
1
Ładowarka w wyposażeniu
2 godz
Średnica koszenia z tarczą (cm)
20
Średnica koszenia z żyłką (cm)
30
Średnica żyłki (mm)
1.65
Obroty (obr./min)
8000
Waga bez akumulatora (kg)
4.8
Numer Artykułu
5133002528
Kod EAN
4892210138279

Wyposażenie standardowe (RBC18X20B4)
Ostrze Tri-Arc, głowica tnąca z żyłką 1,6 mm,
uchwyt rowerowy, uprząż paskowa na ramiona

Kompatybilne akcesoria
Dostępna także jako

Dostępna także jako

Nazwa:

OLT1825M

Nazwa:

RAC139

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002707

5133002822

RAC125

Podkaszarka akumulatorowa 18
V z uchwytem rowerowym

Nazwa:

RAC108

RAC114

Nr artykułu:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002434

Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm
Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
2.0
1
70 min
25/30
Automatyczny
2.3
5133002814
4892210147691

Wyposażenie standardowe (RLT183220)
Automatyczny wysuw żyłki

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

Wyposażenie standardowe (RHT1851R20)
HedgeSweep™, pokrowiec na ostrze

Dostępna także jako
Nr artykułu:

5133002813

Nazwa:

RLT183225

Nazwa:

Nr artykułu:

OHT1851R

5133002816

•• 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
stosowanie 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

Nr artykułu:

5133002820

Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25-30 cm (1 x 2,5 Ah)
Nazwa:

RLT1831H25PK

Nr artykułu:

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
2.0
1
70 min
25/30
Automatyczny
2.8
5133002819
4892210147745

Wyposażenie standardowe (RLT1831H20)
Automatyczny wysuw żyłki

5133002821

Nazwa:

RAC124
Nr artykułu:

5132002433

Nazwa:

RAC125
Nr artykułu:

5132002434

5133002682

Nazwa:

RHT1851R15

Nr artykułu:

5133002109

Nazwa:

Nazwa:

RAC305

RAC311

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002437

5132002864

Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 55 cm

Kompatybilne akcesoria

Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25/30 cm (1x2.5Ah)

Nr artykułu:

Nożyce do żywopłotu 18 V z
ostrzem 50 cm

RHT1855R40

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

Dostępna także jako

Kompatybilne akcesoria

Nożyce do żywopłotu 18 V z
ostrzem 50 cm

Podkaszarka 18 V, szerokość
koszenia 25 cm (1 x 2,5 Ah)

RLT1831H20

RLT1831H25

18
2.0
1
70 min
22
1350
50
Diamond Ground
2.7
5133002831
4892210147998

5132002434

Podkaszarka 18 V, szerokość
koszenia 25 cm

Nazwa:

out the vid
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Dostępna także jako

NOWOŚĆ

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Maks. zdolność cięcia (mm)
Obroty (obr./min)
Długość ostrza (cm)
Typ ostrza
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Nr artykułu:

5132002707

02
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••
••
••
••

RAC125

Nr artykułu:

OLT1832

5132002669

Nazwa:

RAC139

Nazwa:

5132002650

on

•• Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25/30 cm umożliwia stosowanie 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
Kompatybilne akcesoria

5133002619

Nazwa:

RHT1851R20

Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25/30 cm (1 x 2,0 Ah)

Nazwa:

Nr artykułu:

OBC1820B

RLT183220

NOWOŚĆ

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

C

Hybrydowa podkaszarka 18 V,
szerokość koszenia 25 cm

Nazwa:

RAC139
Nr artykułu:

5132002707

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

•• Mocny akumulator 18 V 1x4.0 Ah Lithium+ daje więcej mocy, dłuższy czas
pracy i większą trwałość 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
•• HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi
•• Należący do systemu ONE+ akumulator 18V Lithium+ jest kompatybilny ze
wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi
••
Kompatybilne akcesoria
Dostępna także jako
Nożyce do zywopłotu 18 V z
ostrzem 55 cm
Nazwa:

OHT1855R

Nr artykułu:

5133002161

Nazwa:

4.0
1
22
1350
55
2.8
5133002111
4892210820761

Wyposażenie standardowe (RHT1855R40)
HedgeSweep™, pokrowiec na ostrze

Nazwa:

RAC305

RAC311

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002437

Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Maks. zdolność cięcia (mm)
Obroty (obr./min)
Długość ostrza (cm)
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

5132002864

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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RHT1850XLI

nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC311

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Maks. zdolność cięcia (mm)
Długość ostrza (cm)
Obroty (obr./min)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
1.5
1
60 min
18
45
1350
4.6
5133002521
4892210138507

Wyposażenie standardowe (RPT184515)
HedgeSweep, pokrowiec na ostrze, uprząż
pasowa na jedno ramię

OPT1845

5133002523

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC805

RAC311

5132002765

5132002864

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
1.5
1
3 godz

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

20

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

5.5
3.9
5133002575
4892210139382

Olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
pokrowiec, pasek

OPP1820

02
38

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

Nr artykułu:

5133001250

Sekator wysięgnikowy 18 V

•• 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

out the vid
eo
ck
he

Search for Ryobi TV

Napięcie (V)
Ładowarka w wyposażeniu
Typ ostrza
Cutting Capacity [mm]
Kąt cięcia
Długość (m)
Teleskopowe ramie
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
−
Bypass
32
0-230°
2.5-4
Tak
3.7
5133002843
4892210147974

Wyposażenie standardowe (OLP1832BP)
-

Kompatybilne akcesoria

RAC234

Nazwa:

RAC805

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002588

-

OLP1832BP

NOWOŚĆ

Wyposażenie standardowe (RPP182015)

Nazwa:

18
−
Bypass
32
0-230°
2.5
Tak
2.8
5133002844
4892210147981

Wyposażenie standardowe (OLP1832BE

on

Prowadnica i łańcuch typu Oregon 20 cm
Prędkość przesuwu łańcucha 5,5 m/s
Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4m
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

Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm

Search for Ryobi TV

Napięcie (V)
Ładowarka w wyposażeniu
Typ ostrza
Cutting Capacity [mm]
Kąt cięcia
Długość (m)
Teleskopowe ramie
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

5132003308

Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm

Dostępna także jako

out the vid
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he

RAC313

RPP182015
••
••
••
••
••
••

•• Akumulatorowy sekator o długości 2,5 m umożliwia łatwe przycinanie
gałęzi znajdujących się w większej 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
Kompatybilne akcesoria

Kompatybilne akcesoria
Nr artykułu:

Sekator wysięgnikowy 18 V

on

•• 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
•• 45 cm noże z diamentowym szlifem do precyzyjnego cięcia
•• Zdolność cięcia 18 mmWysuwana lanca o całkowitej długości do 2,3
m

Nazwa:

-

OLP1832BE

NOWOŚĆ

Nożyce do żywopłotu z regulacją kąta cięcia

Akumulatorowe nożyce/przycinarka do żywopłotu 18 V

Wyposażenie standardowe (OLP1832B)

5132003308

RPT184515

Dostępna także jako

18
−
Bypass
32
Fixed
0.75
Nie
1.45
5133002842
4892210147967

RAC313

5132002864

5132002437

Napięcie (V)
Ładowarka w wyposażeniu
Typ ostrza
Cutting Capacity [mm]
Kąt cięcia
Długość (m)
Teleskopowe ramie
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

RAC305

out the vid
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Search for Ryobi TV

C

5133001249

•• 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

C

Nr artykułu:

OHT1850X

Wyposażenie standardowe (RHT1850XLI)

Kompatybilne akcesoria

Nożyce do żywopłotu 18 V z
ostrzem 50 cm
Nazwa:

18
1.3
1
3 godz
16
1200
50
3.73
5133001626
4892210816924

Sekator ręczny 18 V

on

Dostępna także jako

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Maks. zdolność cięcia (mm)
Obroty (obr./min)
Długość ostrza (cm)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

ryobitools.eu

OLP1832B

NOWOŚĆ

Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm
•• Zasilanie 18 V z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™,
które 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
•• HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi
•• Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest
kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami
domowymi i ogrodniczymi

#RyobiToolsEurope

Narzędzia ogrodowe ONE+

C

Narzędzia ogrodowe ONE+

5132002765

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

RAC313
5132003308

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Narzędzia ogrodowe ONE+
OCS1830

NOWOŚĆ

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
•• Produkt sprzedawany osobno, bez akumulatora i
ładowarki

#RyobiToolsEurope

Narzędzia ogrodowe ONE+

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

30

Prędkość łańcucha (m/s)

10

Beznarzędziowe napinanie
łańcucha
Numer Artykułu
Kod EAN

Tak
5133002829
4892210147820

Wyposażenie standardowe (OCS1830)
Osłona prowadnicy

ryobitools.eu

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 3,5 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 akumulatoroweg

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Przepływ powietrza (l/h)
Pojemność zbiornika (l)
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
0
−
30
3.5
1.45
5133002676
4892210144447

Wyposażenie standardowe (OWS1880)
-

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC226
5132002486

RAC227
5132002436

NOWOŚĆ

OBL1820S

Dmuchawa 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 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

OGS1822

NOWOŚĆ

18
0
−
245
1.6
5133002663
4892210143488

Wyposażenie standardowe (OBL1820S)
-

OBL1820H

Nożyce do trawy i krzewów 18 V

•• 2 w 1: nożyce do trawy i krzewów zapewniają
wszechstronności 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 (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Prędkość wydmuchu (km/h)
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Dmuchawa hybrydowa 18 V
Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Dlugość ostrza do trawy (mm)

18
0
−
120

Długość ostrza do krzewów
(mm)

200

Tooth spacing [mm]
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

10
1.12
5133002830
4892210147837

Wyposażenie standardowe (OGS1822)
ostrze do koszenia trawy, ostrze do pielęgnacji
roślin

•• 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

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Prędkość wydmuchu (km/h)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
250
2.1
5133002340
4892210822673

Wyposażenie standardowe (OBL1820H)
1 x dysza

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC314
5132003309

02
40

RPA1822
5132003300

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Baterie i ładowarki

#RyobiToolsEurope

Baterie i ładowarki

RB18L50

RB18L20

NOWOŚĆ

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 poziomu naładowania wyświetla pozostałą
energię (100%, 75%, 50%, 25%)
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora
•• Wytrzymała konstrukcja o małych rozmiarach
•• Wkręca do 1622 wkrętów 4x40 mm przy użyciu RCD1802
•• Przecina 276 szt. kantówek sosnowych 50 x 150 mm przy użyciu
R18CS

ryobitools.eu

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 wiertarko-wkrętarki RCD1802
•• Umożliwia wykonanie do 70 cięć w drewnie sosnowym 2 x 6’ (50*150
mm) przy użyciu pilarki tarczowej R18CS
•• Czas pracy może się różnić w zależności od narzędzia, akumulatora i
zastosowania

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002433
4892210135940

RB18L40

•• 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
•• Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem
••
••

Dostępna także jako

Dostępna także jako

Zestaw: Akumulator i ładowarka
18V (1x4.0 Ah)

Zestaw: Akumulator i ładowarka
18V (2x4.0 Ah)

Zestaw: Akumulator i ładowarka
18V (1x1.5 Ah)

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

RBC18L40

5133001912

RBC18LL40

5133001916

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001905
4892210124081

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001904
4892210124074

Akumulator 18 V 1,5 Ah Lithium+

•• 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
•• Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna
•• Wkręca do 1622 wkrętów 4 x 40 mm
•• Przecina poprzecznie do 211 kantówek sosnowych 50x150 mm (2x6
cala) przy użyciu R18CS
•• Czas pracy może zależeć od konkretnego narzędzia, akumulatora i
zastosowania

Nr artykułu:

5133002737
4892210145093

RB18L15

Akumulator 18 V 4,0 Ah Lithium+

Nr artykułu:

Numer Artykułu
Kod EAN

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001907
4892210124104

Nr artykułu:

RBC18L15

RB18L25

5133001910

RB18L13

Akumulator 18 V / 2.5 Ah Lithium+

Akumulator litowy 18 V 1,3 Ah

•• 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
•• Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna
•• Wkręca do 749 wkrętów 4x40 mm na jednym ładowaniu przy
RCD1802
•• Przecina poprzecznie do 115 kantówek sosnowych 50x150 mm (2x6
cala) przy użyciu R18CS
•• Czas pracy może zależeć od konkretnego narzędzia, akumulatora i
zastosowania

•• Akumulator Lithium+ 1.3 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
•• Wkręć do 426 wkrętów o wymiarach 4 x 40 mm, używając
2-biegowej wiertarko-wkrętarki RCD1802
•• Pozwala na wkręcenie 49 wkrętów 50x150 mm do kantówek
sosnowych na jednym ładowaniu (przy wkrętarce RCD1802)

Dostępna także jako
Zesatw: Akumulator i ładowarka
(18V 1x1.3 Ah)
Numer Artykułu
Kod EAN

02
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5133002237
4892210129062

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Nazwa:

RBC18L13

Nr artykułu:

5133001908

Zestaw: 2 akumulatory 18V
litowo-jonowe (1.3 Ah) i ładowarka
Nazwa:

RBC18LL13

Nr artykułu:

5133002000

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Baterie i ładowarki

ryobitools.eu

RC18150

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
litowo-jonowymi 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%

Article Number
EAN Code

5133002638
4892210141873

BCL14181H

Ładowarka 18 V ONE+

DŁUŻSZA
PRACA

•• Dwufunkcyjna ładowarka do wszystkich akumulatorów 18 V marki
Ryobi
•• Wskaźnik LED stanu naładowania
•• Tryb konserwacji – akumulatory przechowywane w ładowarkach są
kondycjonowane, co zapewnia im maksymalną wydajność
•• Ładuje baterie w zakresie temperatur od 0°C do 50°C
•• Ładowanie baterii 1.3 Ah (RB18L13) w ciągu 45 minut

WIĘCEJ ENERGII
Numer Artykułu
Kod EAN

5133001127
4892210117991

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002630
4892210140906

ŚĆ
O
W
NO

RC18627

Ładowarka 18 V / 6 portów
•• Energia na żądanie – ładowarka z 6 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
litowo-jonowymi 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

NOWOŚĆ

RC18118C

Ładowarka samochodowa 18 V

•• 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
litowo-jonowymi 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

02
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WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
Numer Artykułu
Kod EAN

5133002893
4892210150134

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

NOWA GENERACJA
AKUMULATORÓW RYOBI
45
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14.4V / 12V / 7V / 4V

14.4V / 12V / 7V /4V
14V Narzędzia
12V Narzędzia
7V Narzędzia
4V Narzędzia

ryobitools.eu

R14DDE-LL15S

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 14,4 V

47
47 – 48
48
49

•• Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla
większego komfortu
•• Uchwyt bezkluczowy 13 mm
•• Elektroniczny wybór trybu pracy
•• 20-stopniowe sterowanie E-Torque pomaga uniknąć nadmiernego
dokręcania
•• Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
•• 3-poziomowy wskaźnik naładowania baterii
•• Mocny silnik zapewnia 45 Nm momentu obrotowego
•• 2 biegowa przekładnia z prędkością bez obciążenia do 1450 obr./min
dla szybszego ukończenia pracy
•• Miękka rękojeść, przełącznik biegów i akumulator dla zwiększenia
komfortu
•• Ma tylko 280 mm wysokości i 186 mm długości
•• Maks. zdolność wiercenia w drewnie 32 mm
Dostępna także jako

Kompatybilne akcesoria

Wiertarko-wkrętarka 14.4 V
(2x2.5 Ah)
Nazwa:

R14DDE-LL25S

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK10MSDI

Nr artykułu:

5132003176

5133002212

RAK69MIX
5132002687

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Maks. moment obrotowy (Nm)
Uchwyt (mm)

14.4
2
60 min
45
13

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

32

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./
min)

0-400

Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./
min)

0-1450

Ustawienia momentu
obrotowego
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

20 e-Torque
1.62
Torba
5133001900
4892210123626

Wyposażenie standardowe (R14DDE-LL15S)
1 x dwustronny bit

RCD12012L

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V
•• Uchwyt bezkluczowy o długości 10 mm
•• 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do
precyzyjnego wkręcania
•• Lekka i kompaktowa-doskonała do pracy w trudno dostępnych
miejscach
•• Dioda LED do oświetlania miejsca pracy
•• Wskaźnik naładowania akumulatora
•• Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów oraz
elektroniczny hamulec
•• Jednotulejowy uchwyt ułatwia wymianę osprzętu
•• Miękka rękojeść i przełącznik biegów dla wygody użytkownika
•• Ergonomiczny uchwyt GripZone+

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

12
2
60 min

Maks. moment obrotowy
(Nm)

25

Uchwyt (mm)

10

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

25

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

10
1.08
Torba
5133001158
4892210118479

Wyposażenie standardowe (RCD12012L)
1 x dwustronny bit

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK10MSDI

RAK69MIX

5132003176

5132002687

R12DD-L13S

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V
•• Lekka i kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
•• Uchwyt o długości do 10 mm
•• 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do
precyzyjnego wkręcania
•• Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
•• Wskaźnik naładowania akumulatora

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Maks. moment obrotowy (Nm)
Uchwyt (mm)
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./
min)

0-400

Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./
min)

0-1500

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

25

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

10

Ustawienia momentu
obrotowego

22

Wiertarko-wkrętarka 12 V (2x1.3
Ah)

Nazwa:

Nazwa:

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Wyposażenie standardowe (R12DD-L13S)

Kompatybilne akcesoria

Dostępna także jako

R12DD-LL13S

02
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12
1
60 min
30
10

Nr artykułu:

5133001802

RAK10MSDI
5132003176

RAK69MIX
5132002687

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

1.02
Torba
5133001800
4892210122537

1 x dwustronny bit

47
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14.4V / 12V / 7V / 4V

#RyobiToolsEurope

14.4V / 12V / 7V / 4V

RRS12011L

NOWOŚĆ

Piła szablasta 12 V
•• Ustawienie ostrza w pilarce umożliwia stosowanie jej jako pilarki
szablastej lub wyrzynarki, czyli dwa urządzenia w jednym
•• Zmienna prędkość dla optymalnego sterowania we wszystkich
zastosowaniach
•• Oświetlenie diodowe LED oświetla miejsce pracy
•• Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
•• Włącznik bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowego
uruchomienia

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Długość skoku (mm)
Maks. zdolność cięcia w
drewnie (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

12
1
60 min
3200
13
60
1.17
Torba
5133001160
4892210118516

ryobitools.eu

ERGO

Wkrętarka 4V

•• Wkrętarka ERGO to doskonałe narzędzie do wszystkich
prac domowych związanych z wkręcaniem
•• Odpowiednia długość rękojeści GRIPZONE z
wytłoczeniami gwarantuje pewny i komfortowy chwyt
•• Oświetlenie LED do pracy w miejscach zaciemnionych
•• W wyposażeniu znajduje się 10 bitów x 25 mm, abyś
mógł przystąpić do pracy nad kolejnym projektem już
dzisiaj
•• Wkrętarka ERGO jest sprzedawana w wytrzymałej
walizce z inteligentnym rozwiązaniem do
przechowywania

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)

4
1.3

Maks. moment obrotowy
(Nm)
Numer Artykułu
Kod EAN

5
5133003411
4892210154651

Wyposażenie standardowe (ERGO)
10 bitów

Wyposażenie standardowe (RRS12011L)
1 x brzeszczot do cięcia metalu, 1 x brzeszczot
do cięcia drewna, 1 x brzeszczot wąski do cięcia
krzywizn w drewnie

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAK3RBWM
Nr artykułu:

5132002813

RMT12011L

Urządzenie wielofunkcyjne 12 V
•• Urządzenie wielofunkcyjne ze zmiennymi głowicami do różnych
zastosowań
•• Intuicyjna wymiana głowic do cięcia bądź szlifowania
•• Oświetlenie diodowe LED do oświetlania miejsca pracy
•• Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
•• Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt jest
kompatybilny z każdą marką akcesoriów

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Kąt oscylacji
Prędkość oscylacji (obr/min)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

12
1
60 min
3°
20,000
1.07
Torba
5133001154
4892210118455

Wyposażenie standardowe (RMT12011L)
1 x ostrze okrągłe, 1 x ostrze do cięcia metalu/
drewna, 1 x podkładka do szlifowania, 6 x papier
ścierny, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter
do akcesoriów

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAK05MT
Nr artykułu:

5132002787

Nazwa:

RAK15MT
Nr artykułu:

5132002809

R7SD-L13G

CSD4130GN

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 7,2 V
••
••
••
••
••
••

Wkrętarka akumulatorowa z akcesoriami 4 V

Mała i poręczna wiertarko-wkrętarka do wielu zastosowań
Kompaktowa i lekka konstrukcja dla wygody użytkownika
Uchwyt o długości do 10 mm
Dioda LED oświetla miejsce pracy i zwiększa widoczność
Możliwość regulowania prędkości obrotowej
Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

7.2
1
6 hr

Maks. moment obrotowy
(Nm)

10

Uchwyt (mm)

10

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

10

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

5

•• 12 ustawień momentu obrotowego
•• Dioda LED doświetlająca punkt wiercenia w ciemnych
pomieszczeniach
•• Przełącznik pokryty powłoką antypoślizgową
•• GripZone™- ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką
antypoślizgową dla większego komfortu
•• Uchwyt QuickChange™ z automatyczną blokadą wału,
umożliwiającą wymianę końcówek jedną ręką

Napięcie (V)
4
Ilość akumulatorów
1
Ładowarka w wyposażeniu
10 godz
Maks. moment obrotowy (Nm)
5
1
/4˝ Hex
Uchwyt narzędzia
Ustawienia momentu obrotowego
12
Waga z akumulatorem (kg)
0.47
Opakowanie
Walizka
Numer Artykułu
5133000141
Kod EAN
4892210106865

0.88
−
5133002484
4892210137692

Wyposażenie standardowe (CSD4130GN)
kasetka z 30 końcówkami

Wyposażenie standardowe (R7SD-L13G)
24 końcówki wkrętakowe

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAK31MSDI
Nr artykułu:

5132002817

02
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Kompatybilne akcesoria

Dostępna także jako
Nazwa:

Wkrętarka 4 V

RAK22QC
Nazwa:

Nr artykułu:

5132002253

CSD4107BG

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Nr artykułu:

5133000139

Nazwa:

RAK31MSDI
Nr artykułu:

5132002817

Nazwa:

RAK22QC
Nr artykułu:

5132002253

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Wiercenie

WIERCENIE
Wiertarki udarowe 
Młoty udarowo-obrotowe

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

RPD500-G

Wiertarka udarowa o mocy 500 W

51 – 53
52 – 53

•• Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo
•• Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
•• GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową

Moc wejściowa (W)
Uchwyt (mm)
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./
min)
Częstotliwość udarów

500
13
3,000
0-50,000

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

25

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w
murze (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

13
1.6
Pudełko
5133001832
4892210122766

Wyposażenie standardowe (RPD500-G)
Kompatybilne akcesoria

360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

Nazwa:

RAK30MIX
Nr artykułu:

5132002254

RPD680-K

Wiertarka udarowa o mocy 680 W
••
••
••
••

Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo
Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona

Moc wejściowa (W)
Uchwyt (mm)
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./
min)
Maks. częstotliwość udaru
(ud./min)

680
13
0-3,000
0-51,000

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

32

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w
murze (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

16
1.7
Walizka
5133002016
4892210125934

Wyposażenie standardowe (RPD680-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

RAK30MIX
Nr artykułu:

5132002254

RPD800-K

Wiertarka udarowa o mocy 800 W
••
••
••
••
••

Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód, jak i wstecz
Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona
Oświetlenie diodowe LED

Moc wejściowa (W)
Uchwyt (mm)
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./
min)
Maks. częstotliwość udaru
(ud./min)

800
13
0-3,000
0-51,000

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

34

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w
murze (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

16
1.8
Walizka
5133002018
4892210125910

Wyposażenie standardowe (RPD800-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

RAK30MIX
Nr artykułu:

5132002254

02
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Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Wiercenie
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RSDS800-K

RPD1010-K

Młotowiertarka SDS+ 800 W

2-biegowa wiertarka udarowa o mocy 1010 W
Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód, jak i wstecz
Kompaktowa i lekka, do łatwego wiercenia
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
Metalowa obudowa przekładni
Metalowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona
Skrzynka przekładniowa z 2 biegami
Oświetlenie diodowe LED

Moc wejściowa (W)
Uchwyt (mm)
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./
min)

0-3,200

Częstotliwość udarów
Częstotliwość udaru bieg 2

0-19,200
0-51,200

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

25/50

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

8/13

Maks. zdolność wiercenia w
murze (mm)

16/20
3.05
Walizka
5133002058
4892210126764

Wyposażenie standardowe (RPD1010-K)

RAK69MIX

out the vid
eo
ck
he

on

Nazwa:

0-1,200

Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./
min)

Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria

1010
13

C

••
••
••
••
••
••
••

#RyobiToolsEurope

Wiercenie

Search for Ryobi TV

360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

Nr artykułu:

5132002687

RPD1200-K

2-biegowa wiertarka udarowa o mocy 1200 W
••
••
••
••
••
••

Regulacja prędkości obrotów lewo/ prawo
Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
Metalowa obudowa przekładni
Metalowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona
Oświetlenie diodowe LED

Moc wejściowa (W)
Uchwyt (mm)
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./
min)

0-1,200

Moc wejściowa (W)
Typ uchwytu

Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./
min)

0-3,200

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

0-1,450

Częstotliwość udarów
Częstotliwość udaru bieg 2

0-19,200
0-51,200

Maks. częstotliwość udaru
(ud./min)

0-5,000

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

25/50

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

8/16

Maks. zdolność wiercenia w
murze (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria

1200
13

18/22
3.15
Walizka
5133002067
4892210126788

Nazwa:

Nazwa:

RAK95DDF

Wyposażenie standardowe (RPD1200-K)

Nr artykułu:

Nr artykułu:

360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości

RAK69MIX
5132002687

5132002240

•• Mechanizm młota pneumatycznego dostarcza energię udaru 2.95 J EPTA, idealną do wiercenia otworów
w kamieniu i betonie
•• Silnik 800 W generuje 0-1450 obr./min i 0-5000 uderzeń/min, zapewniając najlepszą w swojej klasie
średnicę wiercenia w betonie: 28 mm
•• Kompaktowa i lekka konstrukcja w kształcie litery L pozwala użytkownikowi przybliżyć się do obrabianego
przedmiotu i zapewnia mu lepszą równowagę
•• 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wiertarka udarowa, wiertarka obrotowa, dłuto, wyrównanie)
•• Wbudowana dioda LED gwarantuje, że obrabiany element jest zawsze dobrze oświetlony i dobrze
widoczny
Kompatybilne akcesoria

800
bezkluczowy

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

32

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w
murze (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

28
3.44
Walizka
5133002463
4892210136558

Nazwa:

Wyposażenie standardowe (RSDS800-K)

Nr artykułu:

360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości,
x1 SDS plus 6 mm

RAK08SDS
5132002262

RSDS680-K

Obrotowa wiertarka udarowa SDS+ 680 W
•• Pneumatyczny mechanizm udarowy zapewnia energię udaru na
poziomie 2,1 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i
betonie
•• Silnik 680 W wytwarza 0-2150 obr./min i 0-5000 uderzeń/min
zapewniając najlepsze osiągi wiercenia w betonie: 22 mm
•• Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
•• 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wiertarka udarowa,
wiertarka obrotowa, dłuto, wyrównanie)
•• Niewielkie wymiary i mała waga zapewniają użytkownikowi
maksymalny komfort i kontrolę podczas wiercenia

Moc wejściowa (W)
Typ uchwytu
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

0-2,150

Maks. częstotliwość udaru
(ud./min)

0-5,000

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

30

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w
murze (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAK08SDS
Nr artykułu:

5132002262

02
52

680
bezkluczowy

22
2.72
Walizka
5133002444
4892210135308

Wyposażenie standardowe (RSDS680-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik głębokości,
złącze pośredniczące do uchwytu 13 mm i do
stosowania razem ze standardowymi wiertłami,
1x wiertło 6 mm

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Szlifowanie

SZLIFOWANIE
Szlifierki kątowe

#RyobiToolsEurope
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RAG600-115G

Szlifierka kątowa 600W 115 mm

55 – 57
•• Potężny silnik 600 W ze skrzynką przekładniową o wysokim
momencie obrotowym
•• Prędkość obrotowa 13 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
•• Blokada wrzeciona i bezkluczykowa regulacja osłony zapewniają
szybką i bezproblemową wymianę akcesoriów
•• Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają
maksymalną wszechstronność
•• Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku
nagłego braku zasilania

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)
Gwint wrzeciona
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

600
115
22
M14
13,000
2.0
Pudełko
5133002487
48922101137104

Wyposażenie standardowe (RAG600-115G)
Tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1),
zewnętrzny uchwyt

RAG750-115G

Szlifierka kątowa 750 W 115 mm
•• Potężny silnik 750 W ze skrzynką przekładniową o wysokim
momencie obrotowym
•• Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
•• Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 115 mm zapewniają
łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
•• Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
•• Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają
maksymalną wszechstronność
•• Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku
nagłego braku zasilania

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)
Gwint wrzeciona
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

750
115
22
M14
12,000
2.4
Pudełko
5133002489
4892210137128

Wyposażenie standardowe (RAG750-115G)
tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1),
rękojeść boczna

RAG800-115G

Szlifierka kątowa 800 W 115 mm
•• Potężny silnik 800 W ze skrzynką przekładniową o wysokim
momencie obrotowym
•• Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
•• Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 115 mm zapewniają
łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
•• Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
•• Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają
maksymalną wszechstronność
•• Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku
nagłego braku zasilania

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)
Gwint wrzeciona
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

800
115
22
M14
12,000
2.4
Pudełko
5133002518
4892210138811

Wyposażenie standardowe (RAG800-115G)
tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1),
rękojeść boczna

02
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Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Szlifowanie

Szlifowanie

RAG800-125G

RAG1010-125SF

Szlifierka kątowa 800 W, tarcza 125 mm

Szlifierka kątowa 1010 W, tarcza 125 mm

•• Potężny silnik 800 W ze skrzynką przekładniową o wysokim
momencie obrotowym
•• Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
•• Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 125 mm zapewniają
łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
•• Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
•• Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają
maksymalną wszechstronność
•• Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie
w przypadku braku zasilania

Dostępna także jako
Szlifierka kątowa 800 W 125 mm
Nazwa:

RAG800-125S

Nr artykułu:

5133002493

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)
Gwint wrzeciona
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

800
125
22
M14
12,000
5133002491
4892210137142

Wyposażenie standardowe (RAG800-125G)
tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1),
rękojeść boczna

Kompatybilne akcesoria

•• Potężny silnik 1010 W ze skrzynką przekładniową o wysokim
momencie obrotowym
•• Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsze w swojej klasie
•• Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 125 mm zapewniają
łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
•• Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
•• Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają
maksymalną wszechstronność
•• Przełącznik z blokadą dopływu prądu zapobiega
przypadkowemu uruchomieniu po podłączeniu do sieci,
poprzez domyślne ustawienie jako „wyłączony”
•• Nakrętka Easyfix - bezkluczykowa wymiana tarczy

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)
Gwint wrzeciona
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

1010
125
22
M14
12,000
Torba
5133002497
4892210137203

Wyposażenie standardowe (RAG1010-125SF)
tarcza szlifierska (1), osłona tarczy (1), rękojeść
boczna

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

AGDD125A1

AGDD125A1

5132002530

5132002530

RAG950-125S

EAG2000RS

Szlifierka kątowa 950 W, tarcza 125 mm

Szlifierka kątowa 2000 W, tarcza 230 mm

•• Potężny silnik 950 W ze skrzynką przekładniową o wysokim
momencie obrotowym
•• Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
•• Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 125 mm zapewniają
łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
•• Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
•• Smukły profil i rączka ustawiana w 2 położeniach zapewniają
maksymalną wszechstronność
•• Włacznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku
nagłego braku zasilania

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)
Gwint wrzeciona
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

950
125
22
M14
12,000
Torba
5133002495
4892210137180

Wyposażenie standardowe (RAG950-125S)
Tarcza szlifierska (1), klucz (1), osłona tarczy (1),
rękojeść boczna

•• Ogumowany przełącznik
•• Obracana o 180 stopni rękojeść tylna dla większego komfortu
i kontroli
•• Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
•• Dodatkowa rękojeść o dwóch pozycjach ustawienia zawiera miejsce
na klucz
•• Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
•• Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod
napięciem
•• Szlifierka posiada wolny start
••

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy (mm)

2000
230

Średnica otworu tarczy
(mm)

22

Gwint wrzeciona
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

M14
6,000
6.0
Walizka
5133000550
4892210111807

Wyposażenie standardowe (EAG2000RS)
klucz, osłona, uchwyt pomocniczy, rękojeść
boczna

02
56

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Piłowanie

PIŁOWANIE
Wyrzynarki59
Piły szablaste
60
Pilarki tarczowe
60 – 61

ryobitools.eu

RJS750-G

Wyrzynarka 500 W
•• Najlepsza widoczność linii cięcia, z dzięki wąskiemu kształtowi,
diodzie LED i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
•• Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu dzięki mechanizmowi PRO
STROKE oraz LINEASSIST
•• Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu Quick Lock
•• Kompaktowa i ergonomiczna
•• Możliwość regulacji kąta cięcia w zakresie 45 stopni

Moc wejściowa (W)
Długość skoku (mm)
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Maks. zdolność cięcia w
drewnie (mm)
Maks. zdolność cięcia w
stali (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

500
19
0-3,000
75
6
1.8
Pudełko
5133002215
4892210128317

Wyposażenie standardowe (RJS750-G)
1 x brzeszczot do cięcia drewna, 1 x klucz
sześciokątny, 1 x wylot pyłu

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK6JSBW
5132002810

RAK10JSBWM
5132002811

RJS850-K

Wyrzynarka 600 W
•• Najlepsza widoczność linii cięcia, z dzięki wąskiemu kształtowi,
diodzie LED i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
•• Funkcja 4-stopniowego podcinania dla bardziej agresywnego cięcia
•• Regulacja prędkości
•• Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu

Moc wejściowa (W)
Długość skoku (mm)
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Maks. zdolność cięcia w
drewnie (mm)
Maks. zdolność cięcia w
stali (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

600
23
500-3,100
85
9
2.0
Walizka
5133002217
4892210128348

Wyposażenie standardowe
1 x brzeszczot do cięcia drewna, 1 x klucz
sześciokątny, 1 x wylot pyłu

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK6JSBW
5132002810

RAK10JSBWM
5132002811

RJS1050-K

Wyrzynarka 680 W
•• Najlepsza widoczność linii cięcia, z dzięki wąskiemu kształtowi,
diodzie LED i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
•• Funkcja 4-stopniowego podcinania dla bardziej agresywnego cięcia
•• Regulacja prędkości
•• Zacisk SURELOCK oznaczony kolorami wskazuje, czy brzeszczot jest
prawidłowo założony
•• Brzeszczot FLUSHCUT pozwala użytkownikowi ciąć aż do osłony
•• Dodatkowa, wysuwana prowadnica dla dokładnego cięcia

Moc wejściowa (W)
Długość skoku (mm)
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Maks. zdolność cięcia w
drewnie (mm)
Maks. zdolność cięcia w
stali (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

680
23
500-3,100
105
12
2.2
Walizka
5133002219
4892210128379

Wyposażenie standardowe (RJS1050-K)
1 x brzeszczot do drewna, 1 x brzeszczot Flush
Cut, 1 x wylot pyłu

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK6JSBW
5132002810

02
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RAK10JSBWM
5132002811

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu
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Piłowanie

Piłowanie

RRS1200-K

NOWOŚĆ

Piła szablasta 1200 W

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

RCS1400-G

Pilarka tarczowa 1400W

•• Tarcza Premium o średnicy 190 mm z 20 węglikowymi zębami
gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia
•• Silnik o mocy 1400 W oferuje prędkość obrotową 5000 obr./min, co
pozwala na łatwe cięcie większości drewna i płyt
•• Imponująca głębokość cięcia 66 mm przy 90° i 55 mm przy 45°
•• Do 30% bardziej kompaktowa i o 20% lżejsza konstrukcja zapewnia
komfortowe i powtarzalne cięcia

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy tnącej (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)

1400
190
16

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

66

Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)

45

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Opakowanie
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

5,000
Pudełko
3.3
5133002778
4892210145741

Wyposażenie standardowe (RCS1400-G)
1 tarcza z węglików spiekanych (20 zębów),
prowadnica równoległa, klucz

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

CSB190A1
Nr artykułu:

5132002580

NOWOŚĆ

RCS1600-K

Pilarka tarczowa 1600W

•• Idealna do prac wyburzeniowych i zgrubnego, 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
••
••
••
••
••

Moc 1200 W daje szybkie i skuteczne cięcie
Posuw brzeszczotu 30 mm
Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu
Regulowana stopa
Antywibracyjna rękojeść dla większego komfortu pracy

Kompatybilne akcesoria

Moc wejściowa (W)
Długość skoku (mm)
Prędkość bez obciążenia (obr/min)

Maks. zdolność cięcia w stali (mm)
Waga (kg)
Opakowanie

20
20
5.25
Walizka

Nazwa:

Wyposażenie standardowe (RRS1200-K)

Nr artykułu:

1 x brzeszczot do drew,a 1x brzeszczot do
metalu, 1x brzeszczot do aluminium

RAK3RBWM
5132002813

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

66

Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)

45

Opakowanie
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

200

Maks. zdolność cięcia w
aluminium (mm)

1600
190
16

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

1200
30
0-3000

Maks. zdolność cięcia w drewnie
(mm)

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy tnącej (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)

5,000
Walizka
3.7
5133002779
4892210145758

Wyposażenie standardowe (RCS1600-K)
1 tarcza z węglików spiekanych (24 zęby),
prowadnica równoległa, klucz

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

CSB190A1
Nr artykułu:

5132002580

EWS1150RS

Pilarka tarczowa 1150 W, tarcza 55 mm
••
••
••
••
••

Regulowany kąt cięcia od 0° do 45°
Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
Regulowana głębokość cięcia
Zintegrowany magazynek na klucz
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy tnącej (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)

1150
170
20

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

55

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

38

Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)

45°

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

5,600
4.7
Pudełko
5133000552
4892210111487

Wyposażenie standardowe (EWS1150RS)
tarcza tnąca z 12 zębami TCT, prowadnica
rónoległa
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Obróbka drewna

OBRÓBKA DREWNA
Szlifierki oscylacyjne, mimośrodowe, taśmowe
Urządzenia wielofunkcyjne
Strugi i frezarki

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

EPS80RS

Szlifierka oscylacyjna 80 W

63 – 64
65
66 – 67

•• Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne
wykończenia, usuwanie farb
•• Mocny silnik 80 W
•• Zintegrowany „palec” do szlifowania w trudno dostępnych miejscach
•• Trójkątny kształt talerza do szlifowania w ciasnych przestrzeniach
•• Nasadka do arkuszy szlifierskich, z szybkim mocowaniem na rzep
•• System DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania
pyłu
•• Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod
napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość oscylacji (obr/min)
Średnica oscylacyjna (mm)
Rozmiar papieru ściernego
(mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

80
12,000
1.6
99 x 149
0.9
Pudełko
5133000528
4892210111661

Wyposażenie standardowe (EPS80RS)
5 x papier ścierny typu Delta na rzep, 5 x
palcowy papier ścierny

EMS180RV

Uniwersalna szlifierka 180 W
•• Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne
wykończenia, usuwanie farb
•• 3 tryby pracy szlifowania: szlifierka oscylacyjna, szlifierka typu delta,
szlifierka wachlarzowa
•• Silnik o mocy 180 W dla maksymalnej wydajności
•• Regulacja prędkości (6.000-12.000 obr./min) zapewnia lepszą jakość
szlifowania
•• Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne
odbieranie pyłu
•• Nasadka do arkuszy szlifierskich z szybkim mocowaniem na rzep
•• Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod
napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość oscylacji (obr/min)
Średnica oscylacyjna (mm)

180
6,000–12,000
2

Rozmiar papieru ściernego
(mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

1.4
Torba
5133000530
4892210111685

Wyposażenie standardowe (EMS180RV)
5 x papier ścierny typu Delta na rzep, 5 x papier
ścierny typu 1/3 na rzep, 5 x palcowy papier
ścierny

ESS200RS

Szlifierka oscylacyjna 200 W
•• Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne
wykończenia, usuwanie farb
•• Mocny silnik 200 W dla maksymalnej wydajności
•• Prostokątna podstawa do papierów ściernych o grubości 1/3
arkuszy idealna do szlifowania w pobliżu krawędzi lub na dużych
powierzchniach
•• Nasadka do arkuszy szlifierskich, z szybkim mocowaniem na rzep
•• Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne
odbieranie pyłu
•• Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość oscylacji (obr/min)
Średnica oscylacyjna (mm)
Rozmiar papieru ściernego
(mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

200
12,000
2
93 x 185
1.5
Pudełko
5133000532
4892210111708

Wyposażenie standardowe (ESS200RS)
arkusze ścierne o gradacji 2 x 60; 1 x 100; 1
x 150

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

TSA10
Nr artykułu:

5132002610
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Obróbka drewna

Obróbka drewna

ESS280RV

#RyobiToolsEurope
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RMT200-S

Szlifierka oscylacyjna 280 W

Narzędzie wielofunkcyjne 200 W

•• Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne
wykończenia, usuwanie farb
•• Regulacja prędkości (7.000-12.000 obr./min) zapewnia lepszą jakość
szlifowania
•• Mocny silnik 280 W dla maksymalnej wydajności
•• Prostokątna podstawa do papierów ściernych o o grubości 1/3
arkuszy idealna do szlifowania w pobliżu krawędzi lub na dużych
powierzchniach
•• Nasadka do arkuszy szlifierskich z szybkim mocowaniem na rzep
•• Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne
odbieranie pyłu
•• Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość oscylacji (obr/min)
Średnica oscylacji (mm)
Rozmiar papieru ściernego
(mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

280
7,000-12,000
2
93 x 185
1.7
Torba
5133000534
4892210111722

Wyposażenie standardowe (ESS280RV)
arkusze ścierne o gradacji 2 x 60, 1 x 100 i 1
x 150

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

TSA10
Nr artykułu:

5132002610

ROS300A

Szlifierka mimośrodowa 300 W
•• Mechanizm mimośrodowy dla szybszego usuwania urobku
•• Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne
wykończenia, usuwanie farb
•• Mocny silnik 300 W dla maksymalnej wydajności
•• Regulacja prędkości (7.000-12.000 obr./min) zapewnia lepszą jakość
szlifowania
•• Nasadka do arkuszy szlifierskich z szybkim mocowaniem na rzep
•• Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne
odbieranie pyłu
•• Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość oscylacji (obr/min)
Średnica oscylacyjna (mm)

300
14,000-24,000
2.4

Rozmiar papieru ściernego
(mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

125
1.7
Torba
5133001142
4892210118325

Wyposażenie standardowe (ROS300A)
20 x papier ścierny

••
••
••
••

Uniwersalne urządzenie wielofunkcyjne do wielu zastosowań
Szybka i łatwa wymiana głowic pomiędzy funkcjami
Regulacja prędkości dla pełnej kontroli pomiędzy zastosowaniami
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAK05MT
Nr artykułu:

5132002787

Nazwa:

RAK15MT
Nr artykułu:

5132002809

Moc wejściowa (W)
Prędkość oscylacji (obr/min)
Kąt oscylacji
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

200
10,000-20,000
3 st.
1.6
Torba
5133001818
4892210122629

Wyposażenie standardowe (RMT200-S)
1 x ostrze okrągłe, 1 x ostrze do cięcia drewna/
metalu, 1 x podkładka do szlifowania, 6 x papier
ścierny, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter
do akcesoriów

EBS800V

Szlifierka taśmowa 800 W
••
••
••
••
••
••
••

Wydajny silnik 800 W z taśmą 76 mm do szybszego usuwania urobku
Regulacja prędkości (150-320 m/min) dla pełnej kontroli
Wymiana taśmy bez użycia dodatkowych narzędzi do łatwego użycia
Odsysanie pyłu typu Cyclonic
Regulowany uchwyt w 4-ech pozycjach
Ergonomiczna rękojeść Gripzone+™
Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość taśmy (m/min)
Szerokość taśmy (mm)

800
150-320
76

Rozmiar papieru ściernego
(mm)

76 x 150

Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

3.3
Walizka
5133001146
4892210118301

Wyposażenie standardowe (EBS800V)
taśmy szlifierskie, worek pyłowy, rama szlifierska,
2 x G-zaciski

Dostępna także jako
Szlifierka taśmowa 800 W 76
mm
Nazwa:

EBS800

02
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Nr artykułu:
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Obróbka drewna
RRT1600-K

EHT150V

Przewodowa frezarka 1600 W

Szlifierka prosta 150 W
••
••
••
••

#RyobiToolsEurope
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Mocny silnik 150 W
Regulacja prędkości dla kontroli pracy przy rożnych zastosowaniach
Blokada wrzeciona dla szybkiej i łatwej zmiany akcesoriów
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Zdolność tuleji
zaciskowej (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

150
10,000-35,000
3.2 mm and 1.6 mm
0.58
Walizka
5133000754
4892210114723

Wyposażenie standardowe (EHT150V)
115 akcesoriów łącznie z wałkiem giętkim i
zwiesiem warsztatowym

EPN6082CHG
Strug 600W

•• 0.5 nacięcia w płycie dla większej precyzji
•• Przełącznik wydmuchu pyłu na lewo lub prawo
•• Doskonale dopasowana, ergonomiczna rękojeść pokryta
powłoką antypoślizgową
•• Zabezpiecznie przed uszkodzeniem obrabianego materiału
kiedy maszyna nie jest w użytku
•• Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną
efektywność odsysania pyłu
•• Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna
jest pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Głębokość strugania (mm)
Szerokość strugania (mm)
Głębokość wrębu (mm)
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

600
1.5
82
0-8
16,000
3.1
−
5133000350
4892210111098

Wyposażenie standardowe (EPN6082CHG)
2 x ostrza TCT, worek pyłowy, prowadnica
równoległa, klucz

Moc wejściowa (W)
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

•• Bardzo wydajna frezarka pionowa 1600 W z ręcznym posuwem bardzo ułatwia obróbkę drewna i idealnie
nadaje się do budowania szafek
•• Zagłębienie 0-55 mm z dokładną regulacją wysokości zapewnia precyzyjne sterowanie i powtarzalne cięcie
•• Funkcje SOFTSTART i SPEEDCONTROL dają użytkownikowi maksymalną kontrolę
•• Przezroczysty odrzutnik wiórów pozwala użytkownikowi zobaczyć linię cięcia
•• Pięć najbardziej popularnych frezów pozwoli użytkownikowi rozpocząć frezowanie z ręcznym posuwem
narzędzia

1600
10,000 - 26,000

Zdolność tulei zaciskowej
(mm)
Zdolność zanurzenia (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

6,8
0-55
7.6
5133002421
4892210133632

Wyposażenie standardowe (RRT1600-K)
1x frez prosty 6mm, 1x frez rowkowy 6mm, 1x
frez na jaskółczy ogon, 1x frez promieniowy,
1x frez fazujący, 1x prowadnica równoległa,
prowadnica-szablon, dysza pyłowa, 1x tuleja
zaciskowa 6mm, 1x tuleja zaciskowa 8mm,
1x klucz

EPN7582NHG

Strug o mocy 750 W
••
••
••
••
••

Idealny do wygładzania chropowatych powierzchni drewna
3 nacięcia (0.5,1,1.5 mm) w płycie dla większej precyzji
Podwójna boczna prowadnica dla precyzyjnego strugania
Możliwość wydmuchu trocin lewo/prawo
Spust o pełnej długości wraz z osłoną, która zapewnia lepszą
kontrolę
•• Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną
efektywność odsysania pyłu
•• Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie
jest pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Głębokość strugania (mm)
Szerokość strugania (mm)
Głębokość wrębu (mm)
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

750
2
82
0-12
16,000
3.2
Walizka
5133000352
4892210111111

Wyposażenie standardowe (EPN7582NHG)
2 x ostrze TCT, worek pyłowy, prowadnica
równoległa, klucz

02
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Wykończenia

WYKOŃCZENIA
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EHG2000

Opalarka 2000 W

Opalarki69
•• Zdejmowana osłona termiczna z przodu pozwala na łatwy dostęp do
zmiany akcesoriów
•• Dwa ustawienia trybu pracy
•• Dwa ustawienia temp. 400 / 600°C
•• Czujnik zapobiegający przegrzaniu
•• Dodatkowy hak umożliwiający zawieszenie urządzenia

Moc wejściowa (W)
Przepływ powietrza (l/min)
Waga (kg)
Dostarczane z
Numer Artykułu
Kod EAN

2000
250/500
0.7
Karton
5133001137
4892210118165

Wyposażenie standardowe (EHG2000)
2 x dysza

EHG2020LCD

Opalarka z wyświetlaczem temperatury LCD
•• Regulacja temperatury w zależności od zastosowania
•• Wyświetlacz temperatury LCD
•• Zdejmowana osłona termiczna z przodu pozwala na łatwy dostęp do
zmiany akcesoriów
•• Dwa ustawienia trybu pracy
•• Czujnik zapobiegający przegrzaniu
•• Wygodny hak do powieszenia narzędzia

Power input (W)
Air flow (l/min)
Weight (kg)
Supplied in
Article Number
EAN Code

2000
250/500
0.8
Kitbox
5133001730
4892210120397

Wyposażenie standardowe (EHG2020LCD)
4 dysze, zgarniak

02
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Narzędzia stacjonarne

NARZĘDZIA STACJONARNE
Ukośnice71
Pilarki stołowe
72
Pilarki do płytek
73
Stoły do ukośnic
73
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EMS216L

Ukośnica 1500 W z laserem 216 mm
••
••
••
••

Laser Exactline pozwala dokładnie wyrównać linię cięcia z ostrzem
2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy
Posuw szyny w kierunku użytkownika umożliwia pracę przy ścianie
Łatwa do przenoszenia i przechowywania dzięki kompaktowej
konstrukcji
•• Mocny silnik 1.500 W
•• Szerokie prowadnice boczne pomagają ciąć duże elementy
•• GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
dla większego komfortu

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy tnącej (mm)
Typ ostrza

1500
216
Tarcza tnąca z 48
zębami TCT

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

5000

Kąt ukosu lewo (°)
Kąt ukosu prawo (°)
Kąt pochyłu w lewo (°)
Kat pochyłu w prawo (°)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

50
50
47
2
13
Karton
5133001197
4892210119384

Wyposażenie standardowe (EMS216L)
Kompatybilne akcesoria

tarcza tnąca z 48 zębami TCT, przedłużki, 1 x
zacisk, worek pyłowy, klucz

Nazwa:

SB216T48A1
Nr artykułu:

5132002620

EMS254L

Ukośnica 2000 W z laserem 254 mm
••
••
••
••

Exactline Laser Technology™ do precyzyjnego cięcia
2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy
Ukośnica z posuwem dla większej wydajności cięcia
Łatwa do przenoszenia i przechowywania dzięki kompaktowej
konstrukcji
•• Silnik 2000 W dla większej wydajności cięcia
•• Szerokie prowadnice boczne pomagają ciąć duże elementy
•• Kąt pochyłu 50° w lewo i prawo

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy tnącej (mm)
Typ ostrza

2000
254
Tarcza tnąca z 48
zębami TCT

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

4,500

Kąt ukosu lewo (°)
Kąt ukosu prawo (°)
Kąt pochyłu w lewo (°)
Kat pochyłu w prawo (°)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

50
50
47
2
16.2
Karton
5133001202
4892210119148

Wyposażenie standardowe (EMS254L)
Kompatybilne akcesoria

tarcza tnąca z 24 zębami TCT, przedłużki, 1 x
zacisk, worek pyłowy, klucz

Nazwa:

SB254T48A1
Nr artykułu:

5132002622

RTMS1800-G

Ukośnica - pilarka stołowa 1800 W
••
••
••
••
••
••

2 w 1 : Ukośnica oraz pilarka stołowa
Wyposażona w funkcję łagodnego rozruchu
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Odlew z aluminium do precyzyjnych zastosowań
Lekka i kompaktowa budowa ułatwia przechowywanie
Ergonomiczny uchwyt pozwala na wykonywanie powtarzalnych cięć

Moc wejściowa (W)

1,800

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

4,800

Szerokość tarczy (mm)
Typ ostrza
Średnica otworu tarczy (mm)
Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

254
Tarcza tnąca z 48
zębami TCT
30
60
26.8
−
5133002152
4892210128225

Wyposażenie standardowe (RTMS1800-G)
tarcza tnąca z 48 zębami TCT

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

SB254T48A1
Nr artykułu:

5132002622
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Narzędzia stacjonarne

Narzędzia stacjonarne

RTS1800-G

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

WS721S

Pilarka stołowa 1800 W

Pilarka do cięcia płytek na mokro 178 mm o mocy 500 W

•• Silnik o mocy 1800 W
•• Stół odlany z aluminium gwarantuje doskonałe podparcie i dokładne
cięcie
•• Uchwyt o podwójnej funkcji do szybkiej i łatwej regulacji wysokości i
skosu cięcia
•• Zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia dużą trwałość i dodatkowe
bezpieczeństwo
•• Przyrząd do cięcia ukośnego umożliwia szybkie, łatwe i dokładne
cięcie pod kątem w zakresie od +60° do -60°

Moc wejściowa (W)

1,800

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

4,500

Szerokość tarczy (mm)
Typ ostrza
Średnica otworu tarczy (mm)

30

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

55

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

80

Wymiary stołu z
rozszerzeniami (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria

254
tarcza tnąca z 48
zębami TCT

510 (z prawej)
17.8
Karton
5133002021
4892210126276

500

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

2,900

Szerokość tarczy (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)
Maks. głębokość cięcia (mm)

178
25.4
32

Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

45
15.7
Karton
5133002020
4892210126214

Wyposażenie standardowe (WS721S)
Tarcza diamentowa, stojak, prowadnica
wzdłużna

Nazwa:

tarcza tnąca z 48 zębami TCT

SB254T48A1

Moc wejściowa (W)

Kompatybilne akcesoria

Wyposażenie standardowe (RTS1800-G)

Nazwa:

•• Stół ze stali nierdzewnej do cięcia dla zwiększonej wytrzymałości
•• Prowadnica ukosowa do dokonywania cięć ukośnych od 0 do 45
stopni
•• Prowadnica wzdłużna bllokuje wzdłuź przedniej i tynej stronę stołu dla
dodatkowej precyzji
•• Składany stojak zapewnia bezpieczną platformę z wygodnym
przenoszeniem
•• 17-calowe diamentowe tarcze z wieńcem ciągłym oferują precyzyjne
cięcia i zapobiegają popękanie
•• Zintegrowany pojemnik wody do bezpyłowego cięcia
•• Wtyczki wyłącznika nadprądowego dla dodatkowego bezpieczeństwa
podczas cięcia na mokro
•• Zintegrowany pojemnik wody do bezpyłowego cięcia

TSB180A1

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002622

5132002694

RTS1800ES-G

RLS01

Pilarka stołowa 1800 W

Stół do ukośnicy, maksymalna długość 294 cm

•• Silnik o mocy 1800 W
•• Stół odlewany z aluminium gwarantuje doskonałe podparcie i
dokładne cięcie
•• Przedłużana prowadnica boczna umożliwia zwiększenie podparcia
materiału do 480 mm
•• Prowadnica boczna blokowana z przodu i tyłu
•• Uchwyt o podwójnej funkcji do szybkiej i łatwej regulacji wysokości i
skosu cięcia
•• Zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia dużą trwałość i dodatkowe
bezpieczeństwo
•• Przyrząd do cięcia ukośnego umożliwia szybkie, łatwe i dokładne
cięcie pod kątem w zakresie od +60° do -60°
•• Wbudowana skrzynka do przechowywania dodatkowych akcesoriów
•• Zdejmowany i składany stojak do łatwego magazynowania
Kompatybilne akcesoria

Moc wejściowa (W)

1,800

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

4,800

Szerokość tarczy (mm)
Typ ostrza

254
Tarcza tnąca z 48
zębami TCT

Średnica otworu tarczy (mm)

30

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

55

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

80

Wymiary stołu z
rozszerzeniami (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

••
••
••
••
••

Doskonały do wykorzystania z ukośnicami
Wysokiej jakości podstawa metalowa o zwiększonej wytrzymałości
Platforma umożliwiająca regulację pozycji ukośnicy
Ramiona ślizgowe (ze wspornikami roboczymi)
Regulowana nóżka umożliwiająca ustawienie na nierównej
powierzchni
•• Składane nogi składane dla łatwego transportu i przechowywania

Wymiary (mm)
Pojemność ładowania (kg)
Waga (kg)
Dostarczane z
Numer Artykułu
Kod EAN

1380 - 2904
181kg
21.9
Karton
5133001200
4892210118363

Wyposażenie standardowe (RLS01)
2 x wsporniki do mocowania, 2 x podpórka
robocza, przedłużki

560 x 710
24.3
Karton
5133002023
4892210126023

Wyposażenie standardowe (RTS1800ES-G)

Nazwa:

SB254T48A1

tarcza tnąca z 48 zębami TCT, składany stojak

Nr artykułu:

5132002622

RTS1800EF-G

RLS02

Pilarka stołowa 1800 W

Stojak do ukośnicy 216 cm

•• Silnik o mocy 1800 W
•• Stół odlewany z aluminium gwarantuje doskonałe podparcie i dokładne cięcie
•• Przedłużana prowadnica boczna umożliwia zwiększenie podparcia materiału
do 480 mm
•• Prowadnica boczna blokowana z przodu i tyłu
•• Uchwyt o podwójnej funkcji do szybkiej i łatwej regulacji wysokości i skosu
cięcia
•• Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia dużą trwałość i dodatkowe
bezpieczeństwo
•• Łagodny rozruch
•• Przyrząd do cięcia ukośnego umożliwia szybkie, łatwe i dokładne cięcie pod
kątem w zakresie od +60° do -60°
•• Wbudowana skrzynka do przechowywania dodatkowych akcesoriów
•• Zdejmowany i składany stojak do łatwego magazynowania
Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

SB254T48A1

Moc wejściowa (W)

1800

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

4,500

Szerokość tarczy (mm)
Typ ostrza

254
Tarcza tnąca z 48
zębami TCT

Średnica otworu tarczy (mm)

30

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

55

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

80

Wymiary stołu z
rozszerzeniami (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

••
••
••
••
••

Doskonały do wykorzystania z ukośnicami
Wysokiej jakości podstawa metalowa o zwiększonej wytrzymałości
Platforma umożliwiająca regulację pozycji ukośnicy
Ramiona ślizgowe (ze wspornikami roboczymi)
Regulowana nóżka umożliwiająca ustawienie na nierównej
powierzchni
•• Składane nogi składane dla łatwego transportu i przechowywania

Wymiary (mm)
Pojemność ładowania (kg)
Waga (kg)
Dostarczane z
Numer Artykułu
Kod EAN

1008-tól 2160-ig
181kg
15.9
Karton
5133001817
4892210122582

Wyposażenie standardowe (RLS02)
2 x wsporniki do mocowania, 2 x podporka
robocza, przedłużki

560 x 710
26.8
Karton
5133002025
4892210125996

Wyposażenie standardowe (RTS1800EF-G)
tarcza tnąca z 48 zębami TCT, składany stojak

Nr artykułu:

5132002622

02
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Akcesoria
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Ryobi

Urządzenia ogrodowe

Akcesoria do elektronarzędzi

RAK10JSBWM

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek (10 szt.),
do drewna, metalu i rur

RAK10JSBMP

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek (6 szt.)
Numer Artykułu: 5132002810 / Kod EAN: 4892210143235

Numer Artykułu: 5132002811 / Kod EAN: 4892210143242

Numer Artykułu: 5132002812 / Kod EAN: 4892210143259

••

••

••

RAK6JSBW

••

Ostre i szeroko rozstawione zęby do
agresywnych, szybkich cięć w drewnie
Wentylacja pozwala łatwiej usuwać wióry i
umożliwia o 20% szybsze cięcie w drewnie

••

Zoptymalizowana konstrukcja zębów umożliwia
agresywne, szybkie cięcia
Wentylacja pozwala łatwiej usuwać wióry i
umożliwia o 20% szybsze cięcie w drewnie

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek (10 szt.)

••

Zoptymalizowana konstrukcja zębów umożliwia
agresywne, szybkie cięcia
Wentylacja pozwala łatwiej usuwać wióry i
umożliwia o 20% szybsze cięcie w drewnie

RAK3RBWM

Zestaw brzeszczotów szablastych (3 szt.)
do drewna i metalu

RAKSA18

RAK10MSDI

Wiertło kręte do drewna 18 mm Speed B

Zestaw mieszany bitów Torque+ (10 szt.)

Numer Artykułu: 5132002813 / Kod EAN: 4892210143280

Numer Artykułu: 5132002822 / Kod EAN: 4892210144003

Numer Artykułu: 5132003176 / Kod EAN: 4892210149084

••

••

••

••

Zoptymalizowana konstrukcja zębów umożliwia
o 20% szybsze cięcie niż w przypadku modeli
poprzedniej generacji
Rzaz o szerokości 1.2 mm umożliwia szybsze i
bardziej elastyczne cięcia w drewnie

••
••

Wiertło kręte do drewna Speed umożliwia wykonanie
czystych, idealnie okrągłych otworów w drewnie
Ostrze samowiercące pozwala na precyzyjną pracę
bez wysiłku
Spirala 4-rowkowa oferuje trzy razy szybsze
wiercenie i zapewnia
o 30% dłuższy
czas pracy

••

W zestawie znajduje się 10 najbardziej
popularnych bitów do najróżniejszych zadań
Bity Torque+ są specjalnie hartowane, aby
sprostać najwyższym wartościom momentu
obrotowego

ols
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RHT36C60R26

36V Cordless Hedge

Tools

Trimmer, 60cm

•

36V

•

Also Available as

Trimmer with 60cm
36V Cordless Hedge
(1x1.5Ah)
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Name:

6X26E

RBC3

RHT36B55

36

Voltage (V)
(Ah)
Battery pack capacity
Charger supplied
(mm)
Max. cutting capacity
Blade length (mm)

2.6Ah
90 min
26
60
Stroke rate
(spm)
1400
400

Blade speed (rpm)
HiSpeed [rpm]
HiTorque [rpm]
Article Number
EAN Code

5133002527
4892210137913

(RHT36C60R26)

Standard equipment
blade
HedgeSweep attachment,
sheath
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Voltage (V)
Battery pack capacity

No battery
supplied
−
24
55
2700

(Ah)

Charger supplied
Cutting capacity
Blade length (mm)
Blade speed (rpm)
Article Number
EAN Code

5133002406
4892210821997

(RHT36B55)

Standard equipment
HedgeSweep™ attachment
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RAK31MSDI

Zestaw mieszany bitów Torque+ (31 szt.)
Numer Artykułu: 5132002817 / Kod EAN: 4892210144072
••
••

W zestawie znajduje się 30 najbardziej
popularnych bitów do najróżniejszych zadań
Bity Torque+ są specjalnie hartowane, aby
sprostać najwyższym wartościom momentu
obrotowego

Dostępne również jako:
••
••
••

02
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RAKSA10: 10mm
RAKSA12: 12mm
RAKSA14: 14mm

••
••
••

RAKSA16: 16mm
RAKSA20: 20mm
RAKSA22: 22mm

Szczegołowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu

For further technical

specifications, including

noise and vibration

data,

www.ryobitools.eu
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Pielęgnacja ogrodu
od A do Z.
Oferta narzędzi ogrodowych, które zadbają
o doskonały wygląd Twojego ogrodu.
Od koszenia i podcinania trawy do cięcia drewna i prac porządkowych
– teraz dzięki narzędziom Ryobi możesz kompleksowo zadbać o swój
ogród o każdej porze roku. W naszej ofercie znajdziesz narzędzia
akumulatorowe, sieciowe lub spalinowe – idealnie dopasowane do
Twoich potrzeb.
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NOWOŚĆ

50+ NARZĘDZI,
WIELE MOŻLIWOŚCI

@RyobiToolsEU

Techtronic Industries
Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45D
02-146 Warszawa
Tel.:
Email:
WWW:

Dealer:

022 379 94 83/84
biuro@tti-emea.com
pl.ryobitools.eu

Zawartość katalogu jest aktualna w momencie oddania do druku. Ryobi
zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. Użycie
znaku towarowego RYOBI® jest zgodne z licencją udzieloną przez Ryobi
Limited.

