2017

Urządzenia ogrodowe

#RyobiToolsEurope

Spis treści

ŚĆ

O
NOW

ryobitools.eu

W Ryobi® zdobywamy wiedzę o rzeczywistych potrzebach
użytkowników elektronarzędzi, dzięki czemu udało nam
się stworzyć markę cieszącą się uznaniem.

IA
W
A
T
S
PRZED

Urządzenia akumulatorowe
Urządzenia ogrodowe serii ONE+....................................................................................................................4 – 18
Elektonarzędzia serii ONE+.............................................................................................................................19 – 27
Baterie i ładowarki ONE+................................................................................................................................28 – 35
Urządzenia ogrodowe 36V..............................................................................................................................36 – 46
Baterie i ładowarki 36V...................................................................................................................................47 – 49

Urządzenia przewodowe i spalinowe
Kosiarki..........................................................................................................................................................51 – 55
Seria Expand-it™...........................................................................................................................................56 – 57
Podkaszarki i kosy..........................................................................................................................................58 – 65
EasyStart........................................................................................................................................................66 – 67
Nożyce do żywopłotu......................................................................................................................................68 – 71
Pilarki łańcuchowe..........................................................................................................................................72 – 74
Prace porządkowe..........................................................................................................................................75 – 79
Agregaty prądotwórcze...................................................................................................................................80 – 81

Akcesoria
Akcesoria.......................................................................................................................................................82

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

Więcej informacji na stronie pl.ryobitools.eu

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™
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NARZĘDZI!

Jedna bateria,
wiele możliwości
MOC PONAD PIĘĆDZIESIĘCIU 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 następnie 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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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

Nr 1 na rynku dla majsterkowiczów.

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

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

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

DAJ NOWE ŻYCIE SWOIM NARZĘDZIOM ONE+

PONAD 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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RLM18X33H40

Dostępna także jako:

Search for Ryobi TV

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5133002616

5132002805

RLM18X41H240

Kosiarka do trawy 36 V Fusion, szerokość koszenia 40 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

OŚĆ

RLM18X41H240

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

Nazwa:

RAC431

NOWOŚĆ

NOW

Napięcie (V)
18
Pojemność akumulatora (Ah)
4.0
Ilość akumulatorów
1
Ładowarka w zestawie
2 godz
Szerokość korpusu (cm)
33
Mechanizm jezdny
Bez napędu
Funkcja mielenia
Tak
Waga z akumulatorem (kg)
12
Numer Artykułu
5133002526
Kod EAN
4892210137876

Kompatybilne akcesoria

Akumulatorowa kosiarka do trawy 18
V, szerokość koszenia 33 cm

OLM1833H

out the vid
eo
ck
he

on

Sprawdź NOWOŚCI
w ofercie narzędzi
ogrodowych
!

•• Akumulator Lithium+ gwarantuje większą moc, dłuższy czas działania
i lepszą trwałość, zapewniając tym samym pożądaną wydajność
koszenia
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy oraz zwiększa bezpieczeństwo akumulatora
•• Szerokość koszenia 33 cm ułatwia poruszanie się po ogrodzie
•• Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 25 do
65 mm
•• Funkcja EasyEdge™dla koszenia przy samej krawędzi
•• 5-stopniowa regulacja uchwytu dopasuje się do każdego użytkownika
•• Możliwość bezkluczykowego i szybkiego składania kosiarki pozwala
na łatwe przechowywanie, które nie wymaga dużo miejsca
•• Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest
kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami
domowymi i ogrodniczymi

C

Akumulatorowa kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 33 cm

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

36
4.0
2 godz
40
Bez napędu
Tak
19.2
5133002803
4892210147578

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

Kompatybilne akcesoria

KOSIARKA FUSION 18 V 40 CM
(ZASILANIE: 2 AKUMULATORY 18 V)

Nazwa:

RAC404
Nr artykułu:

5132002438

1

NR

NA
RYNKU!

OCS1830

OŚĆ

OŚĆ

OŚĆ

NOW

NOW

NOW

PILARKA
ŁAŃCUCHOWA 18 V

OGS1822

NOŻYCE DO
KRZEWÓW 18 V

OWS1880

OPRYSKIWACZ
18 V

OŚĆ

NOW

SEKATOR DO
DRZEW 18 V

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ NARZĘDZI SYSTEMU
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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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RLM18C36H225

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

Dostępna także jako:

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

Nr artykułu:

RLM18X36H240 5133002589

Nazwa:

RAC432
Nr artykułu:

5132002806

RLT1831H20

NOWOŚĆ

Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25-30 cm

•• 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
•• 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

TECHNOLOGIA HYBRYDOWA

TECHNOLOGIA HYBRYDOWA
NIEWYCZERPANE
ŹRÓDŁO ENERGII
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.

Kompatybilne akcesoria

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

Napięcie (V)
18
Pojemność akumulatora (Ah)
2.5
Ładowarka w wyposażeniu
90 min
Szerokość korpusu (cm)
36
Mechanizm jezdny
Bez napędu
Funkcja mielenia
Tak
Waga z akumulatorem (kg)
16.1
Numer Artykułu
5133002587
Kod EAN
4892210140111

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

S ie ć

Wyposażenie standardowe (RLT1831H20)
automatyczny wysuw żyłki

Ak

umulato

r

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC124
5132002433

RAC125
5132002434

Nazwa:

RAC139
Nr artykułu:

5132002707

Dostępna także jako:
Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25-30 cm (1x2.5Ah)
Nazwa:

RLT1831H25

Nr artykułu:

5133002820

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

RLT1831H25PK

Nr artykułu:

5133002821

Narzędzia hybrydowe nigdy nie tracą mocy, dzięki czemu możesz pracować nimi dłużej.
SZUKAJ NASZYCH NARZĘDZI Z LOGO HYBRID
02
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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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Akumulatorowe urządzenia ogrodowe ONE+

RLT1825M13

NOWOŚĆ

RBC18X20B4

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

Dostępna także jako:
Nazwa:

OLT1825M

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

Kompatybilne akcesoria

Hybrydowa podkaszarka 18 V,
szerokość koszenia 25 cm
Nr artykułu:

5133002822

Dostępna także jako:
Nazwa:

RAC139

Podkaszarka akumulatorowa 18
V z uchwytem rowerowym

Nazwa:

RAC108

RAC114

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC125

5132002433

5132002434

OBC1820B

5132002707

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

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)
-

Kompatybilne akcesoria

5132002650

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

Nazwa:

5132002669

OGS1822

Nożyce do trawy i krzewów 18 V

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

Napięcie (V)
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w zestawie
Dlugość ostrza do trawy (mm)

18
0
−
120

Długość ostrza do krzewów
(mm)

200

Odległość między zębami
(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

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002433

Nr artykułu:

5133002619

NOWOŚĆ

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

RAC124

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

RLT183220

NOWOŚĆ

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

Nazwa:

RAC124

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

RAC125
5132002434

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC139

RAC314

5132002707

5132003309

RPA1822
5132003300

Dostępna także jako:
Podkaszarka 18 V, szerokość
koszenia 25 cm
Nazwa:

OLT1832

Nr artykułu:

5133002813

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

RLT183225

02
12

Nr artykułu:

5133002816

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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Akumulatorowe urządzenia ogrodowe ONE+

Akumulatorowe urządzenia ogrodowe ONE+

OLP1832B

NOWOŚĆ

OCS1830

NOWOŚĆ

out the vid
eo
ck
he

on

•• 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

Sekator ręczny 18 V

Search for Ryobi TV

Napięcie (V)
Ładowarka w zestawie
Typ ostrza
Wydajność cięcia (mm)
Kąt cięcia
Długość (m)
Teleskopowe ramie
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

Bezszczotkowa piła łańcuchowa 18 V z prowadnicą 30 cm

18
−
Bypass
32
Fixed
0.75
Nie
1.45
5133002842
4892210147967

Wyposażenie standardowe (OLP1832B)
-

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC313
Nr artykułu:

5132003308

OLP1832BE

NOWOŚĆ

out the vid
eo
ck
he

on

•• 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

C

Sekator wysięgnikowy 18 V

Search for Ryobi TV

Napięcie (V)
Ładowarka w zestawie
Typ ostrza
Wydajność cięcia (mm)
Kąt cięcia
Długość (m)
Teleskopowe ramie
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

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

Wyposażenie standardowe (OLP1832BE
-

••
••
••
••
••
••
••

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

Napięcie (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

Kompatybilne akcesoria

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

RAC313

Nazwa:

RAC226

Nr artykułu:

5132003308

Nr artykułu:

5132002486

Nazwa:

RAC227
Nr artykułu:

5132002436

OLP1832BP

NOWOŚĆ

out the vid
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•• 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

C

Sekator wysięgnikowy 18 V

Search for Ryobi TV

Napięcie (V)
Ładowarka w zestawie
Typ ostrza
Wydajność cięcia (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
Nazwa:

RAC313
Nr artykułu:

5132003308

02
14

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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Akumulatorowe urządzenia ogrodowe ONE+

Nożyce do żywopłotu z regulacją kąta cięcia

Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm

out the vid
eo
ck
he

on

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

C

••
••
••
••

Search for Ryobi TV

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

18
2.0
1
70 min
22
1350
50
Diamentowe
2.7
5133002831
4892210147998

•• 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, przechowywania
i bezpieczeństwa
•• Zdolność cięcia 18 mm
•• 45 cm noże z diamentowym szlifem do precyzyjnego cięcia
•• Zdolność cięcia 18 mm
•• Wysuwana lanca o całkowitej długości do 2,3 m

Kompatybilne akcesoria

Nożyce do żywopłotu 18 V z
ostrzem 50 cm
RHT1851R15

Nr artykułu:

5133002109

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Akumulatorowe nożyce/przycinarka do żywopłotu 18 V

RAC311

RAC305
5132002437

Nazwa:

5132002864

OPT1845

RHT1855R40

Dostępna także jako:
Nożyce do zywopłotu 18 V z
ostrzem 55 cm
Nazwa:

OHT1855R

Nr artykułu:

5133002161

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC305

Pojemność akumulatora (Ah)
4.0
Ilość akumulatorów
1
Maks. zdolność cięcia (mm)
22
Obroty (obr./min)
1350
Długość ostrza (cm)
55
Waga bez akumulatora (kg)
2.8
Numer Artykułu
5133002111
Kod EAN
4892210820761

Wyposażenie standardowe (RHT1855R40)
nasadka HedgeSweep™, pokrowiec na ostrze

Nazwa:

OHT1850X

02
16

Nr artykułu:

Nazwa:

OPP1820

NOWOŚĆ

5133001249

Napięcie (V)
18
Pojemność akumulatora (Ah)
1.3
Ilość akumulatorów
1
Ładowarka w wyposażeniu
3 godz
Maks. zdolność cięcia (mm)
16
Obroty (obr./min)
1200
Długość ostrza (cm)
50
Waga z akumulatorem (kg)
3.73
Numer Artykułu
5133001626
Kod EAN
4892210816924

Wyposażenie standardowe (RHT1850XLI)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002864

5133002523

RAC805
5132002765

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

18
1.5
1
3 godz

Długość prowad. / łańcucha
(cm)
Prędkość łańcucha (m/s)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

20
5.5
3.9
5133002575
4892210139382

Kompatybilne akcesoria

Pilarka do gałęzi 18 V z
prowadnicą 20 cm

Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm

Nożyce do żywopłotu 18 V z
ostrzem 50 cm

Nr artykułu:

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

5132002864

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

Nr artykułu:

Wyposażenie standardowe (RPP182015)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
pokrowiec, pasek

RHT1850XLI

Dostępna także jako:

••
••
••
••
••
••

RAC311

5132002437

Nazwa:

RAC311

Nr artykułu:

Dostępna także jako:
Nazwa:

Nazwa:

Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

na

RPP182015

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

Wyposażenie standardowe (RPT184515)

Kompatybilne akcesoria

Dostępna także jako:

Nazwa:

Napięcie (V)
18
Pojemność akumulatora (Ah)
1.5
Ilość akumulatorów
1
Ładowarka w wyposażeniu
60 min
Maks. zdolność cięcia (mm)
18
Długość ostrza (cm)
45
Obroty (obr./min)
1350
Waga z akumulatorem (kg)
4.6
Numer Artykułu
5133002521
Kod EAN
4892210138507
nasadka HedgeSweep™, pokrowiec
ostrze, uprząż pasowa na jedno ramię

Wyposażenie standardowe (RHT1851R20)
nasadka HedgeSweep™, pokrowiec na ostrze

Nazwa:

ryobitools.eu

RPT184515

RHT1851R20

Dostępna także jako:

#RyobiToolsEurope

Akumulatorowe urządzenia ogrodowe ONE+

Nr artykułu:

5133001250

Nazwa:

Nazwa:

RAC234

RAC805

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002588

5132002765

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 wynoszącą
245 km/h
•• Lekka konstrukcja i brak przewodu zapewniają szybką pracę
•• Miękki uchwyt GripZone™ zapewnia komfort użytkowania
•• Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią
IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo
•• Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest
kompatybilny z ponad 50 akumulatorowymi narzędziami domowymi
i ogrodowymi
•• Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy
stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah
•• Produkt sprzedawany osobno, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie (V)
18
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
0
Ładowarka w wyposażeniu
−
Prędkość wydmuchu (km/h)
245
Waga bez akumulatora (kg)
1.6
Numer Artykułu
5133002663
Kod EAN
4892210143488

Wyposażenie standardowe (OBL1820S)
-

RAC311

RAC305

5132002437

5132002864

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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Akumulatorowe urządzenia ogrodowe ONE+
OBL1820H

ryobitools.eu

RCD1802M

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

#RyobiToolsEurope

Akumulatorowe elektronarzędzia ONE+
Wiertarko-wkrętarka 18 V

Napięcie (V)
18
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
0
Ładowarka w wyposażeniu
−
Prędkość wydmuchu (km/h)
250
Waga z akumulatorem (kg)
2.1
Numer Artykułu
5133002340
Kod EAN
4892210822673

••
••
••
••
••
••

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

18
45
13
440
1600

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

Wyposażenie standardowe (OBL1820H)
1 x dysza

24
1.64
5133001171
4892210118684

Wyposażenie standardowe (RCD1802M)

Kompatybilne akcesoria

1 x dwustronny bit

Nazwa:

Nazwa:

RAK10MSDI

RAK69MIX

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132003176

5132002687

Dostępna także jako:
Wiertarko-wkrętarka 18 V (1x1.3
Ah)
Nazwa:

RCD18021L

NOWOŚĆ

OWS1880

•• 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
akumulatorowego

Napięcie (V)
18
Pojemność akumulatora (Ah)
0
Ilość akumulatorów
0
Ładowarka w zestawie
−
Przepływ powietrza (l/h)
30
Pojemność zbiornika (l)
3.5
Waga bez akumulatora (kg)
1.45
Numer Artykułu
5133002676
Kod EAN
4892210144447

Wyposażenie standardowe (OWS1880)
-

Nazwa:

5133001173

RCD18-LL25S

Wiertarko-wkrętarka 18 V (2x1.5
Ah)

Nr artykułu:

Nazwa:

5133002214

RCD18022L

Nr artykułu:

5133001929

R18DDP2-0

NOWOŚĆ

Spryskiwacz do chwastów 18 V ze zbiornikiem 3,5 l

Wiertarko-wkrętarka 18V
(2x2.5Ah)

Nr artykułu:

Wiertarko-wkrętarka 18 V
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)

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

18
0
−
45
13
440
1600

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

24
1.37
5133002641
4892210142450

Wyposażenie standardowe (R18DDP2-0)
1 x dwustronny bit

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

RAK10MSDI

RAK69MIX

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132003176

5132002687

R18DDBL-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18V

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

Nr artykułu:

R18DDBL-LL25S 5133002440

02
18

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

C

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
out the vid
eo
ck
he

on

•• Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
•• Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
•• Bezszczotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy, dzięki czemu
wytrzymuje do 10 razy dłużej niż silniki wiertarek szczotkowych
•• 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 wiertarka udarowa Ryobi 18 V, jedynie 192 mm
długości całkowitej
•• Zasilana baterią Lithium+ zapewniającą więcej mocy, dłuższy czas pracy
i większą żywotność w porównaniu z poprzednimi generacjami baterii
litowych

Wyposażenie standardowe (R18DDBL-0)
1 x dwustronny bit

Search for Ryobi TV

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAK10MSDI

Nr artykułu:

5132003176

Nazwa:

RAK69MIX
Nr artykułu:

5132002687

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

Akumulatorowe elektronarzędzia ONE+

LLCDI18022 Lithium+

NOWOŚĆ

RID1801M

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

Zakrętarka udarowa 18 V

•• 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)

RAK10MSDI

38

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

Nazwa:

RAK69MIX

24
1.93
Torba
5133001931
4892210124487

•• 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

5132002687

Maks. moment obrotowy
(Nm)

220

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

3200

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

1.63
5133001168
4892210118592

Wyposażenie standardowe

(RID1801M)

1 x bit, 1 x adapter 5/8˝

Wyposażenie standardowe

(LLCDI18022 Lithium+)
1 x dwustronny bit

Kompatybilne akcesoria

Wiertarko-wkrętarka udarowa
18 V (2x1.3 Ah)
Nazwa:

R18PDBL-0

C

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

out the vid
eo
ck
he

on

Search for Ryobi TV

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

50
1.7
Karton
5133002438
4892210135636

Wyposażenie standardowe

Kompatybilne akcesoria

18
60
13
0-440
0-1,700

(R18PDBL-0)

1 x dwustronny bit
Nazwa:

RAK69MIX
Nr artykułu:

5132003176

5132002687

Bezszczotkowa wiertarka
udarowa 18 V (2x2.5 Ah)
Nr artykułu:

R18PDBL-LL25S 5133002441

Nazwa:

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

18
0
55
13
0-375
0-1600

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

2.1
Karton
5133002478
4892210137647

Wyposażenie standardowe
RAK69MIX

(R18PD-0)

Nr artykułu:

5132002687

R18PD-LL15S

out the vid
eo
ck
he

Maks. moment obrotowy
(Nm)

220

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

0-3,200

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

Search for Ryobi TV

18
0
−

220
0-3,400
1.2
5133002613
4892210140708

Wyposażenie standardowe

(R18ID3-0)

1 x bit, 1 x adapter 5/8˝

5133002479

Nr artykułu:

RAK69MIX
5132002687

R18QS-0

Zakrętarka udarowa 18 V QuietStrike

•• 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)

out the vid
eo
ck
he

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Maks. moment obrotowy
(Nm)

45

Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

0-3200

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

0-2200
1
/4˝ Hex
1.36
5133002642
4892210142443

Search for Ryobi TV

Wyposażenie standardowe

(R18QS-0)

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

Kompatybilne akcesoria

Dostępna także jako:
Nr artykułu:

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

on

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

38

1 x dwustronny bit

Nazwa:

Wiertarka udarowa 18 V
(2x1.5 Ah)

Nazwa:

Nr artykułu:

NOWOŚĆ

Kompatybilne akcesoria

5132003176

Nazwa:

5132002817

R18PDBL-LL99S 5133002442

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

Nr artykułu:

3-biegowa zakrętarka udarowa 18 V

RAK31MSDI

Nr artykułu:

Wiertarka udarowa 18 V

RAK10MSDI

R18ID3-0

•• 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)

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

R18PD-0

Nazwa:

5132002687

Kompatybilne akcesoria

Dostępna także jako:
Nazwa:

RAK69MIX

on

•• 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

Nr artykułu:

Nr artykułu:

NOWOŚĆ

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

RAK10MSDI

Nr artykułu:

5132002817

5133001898

Nazwa:

Nazwa:

RAK31MSDI

Nr artykułu:

LLCDI18022L

Nazwa:

C

Dostępna także jako:

02
20

18
0
−

Nr artykułu:

5132003176

Nazwa:

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

C

Nr artykułu:

18
2
45 min
50
13
400
1550

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

Wiertarka udarowa 18 V
(2x2.5 Ah)
Nazwa:

R18PD-LL25S

Nr artykułu:

5133002480

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

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK31MSDI
5132002817

RAK69MIX
5132002687

Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu
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Akumulatorowe elektronarzędzia ONE+
R18IDBL-0

ryobitools.eu

R18SDS-0

Obrotowa wiertarka udarowa 18 V SDS+
Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w zestawie
Częst. udaru (ud./min)

18
0
−
0-3900

Maks. moment obrotowy
(Nm)

270

Search for Ryobi TV

Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

1

/4˝ Hex

0-3000
1.1
5133002662
4892210143457

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

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

out the vid
eo
ck
he

on

out the vid
eo
ck
he

on

C

Uchwyt narzędzia
Prędkość bez obciążenia
(obr/min)

•• Mechanizm młota pneumatycznego dostarcza energię udaru 1,3 J
EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
•• Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
•• 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wiertarka udarowa,
wiertarka obrotowa, dłuto, wyrównanie)
•• Funkcja dłuta 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, zmniejszając zmęczenie podczas
użytkowania

C

Bezszczotkowa zakrętarka udarowa 18 V
•• 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

#RyobiToolsEurope

Akumulatorowe elektronarzędzia ONE+

Search for Ryobi TV

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

16
2.08
Karton
5133002305
4892210130211

Wyposażenie standardowe (R18SDS-0)
Kompatybilne akcesoria

Kompatybilne akcesoria

Dostępna także jako:

Nazwa:

Nazwa:

RAK69MIX

Obrotowa (pneumatyczna) wiertarka udarowa 18 V SDS+

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nazwa:

Nr artykułu:

RAK31MSDI
5132002817

5132002687

R18SDS-L25S

R18IW3-0

Nr artykułu:

5133002325

RAK08SDS

5132002262

RMT1801M

Klucz udarowy 18 V

Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

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

C

••
••
••
••

Search for Ryobi TV

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

•• Uniwersalne, wszechstronne narzędzie idealne do piłowania
i szlifowania
•• Szybka wymiana głowicy umożliwia łatwe przejście między
szlifowaniem a piłowaniem
•• Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
•• Regulacja prędkości dla pełnej kontroli pomiędzy zastosowaniami
•• Uniwersalny adapter do akcesoriów umożliwia korzystanie z narzędzia
w połączeniu ze wszystkimi podstawowymi akcesoriami dostępnymi
na rynku

Wyposażenie standardowe (R18IW3-0)
1/4˝ hex adapter

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAK69MIX

5132002817

Napięcie (V)
18
Ilość akumulatorów
0
Ładowarka w wyposażeniu
−
Kąt oscylacji
3°
Prędkość oscylacji (obr/min)
0-20,000
Waga z akumulatorem (kg)
1.33
Opakowanie
−
Numer Artykułu
5133001632
Kod EAN
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:

RAK31MSDI

-

RAK05MT

5132002687

5132002787

RAD1801M

Nazwa:

RAK15MT
Nr artykułu:

5132002809

R18AG-0

Wiertarka kątowa 18 V

Szlifierka kątowa 18 V, tarcza 115 mm

•• 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 i kierunku obrotów oraz hamulec zapewniający
pełną kontrolę

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)

38

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

10

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

•• 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™

1.83
Karton
5133001166
4892210118578

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)

Wyposażenie standardowe (RAD1801M)
1 x dwustronny bit

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAK10MSDI

Nr artykułu:

5132003176

02
22

Nazwa:

RAK69MIX
Nr artykułu:

5132002687

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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Akumulatorowe elektronarzędzia ONE+

R18N18G-0

R18JS-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

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

Wyrzynarka 18 V
Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Pojemność magazynka
gwoździe
Typ gwoździa (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
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

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

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

R18N18G-L15S

Nr artykułu:

5133002307

R18N16G-0

RRS1801M

Sztyfciarka do gwoździ 18 V
•• 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

Piła szablasta 18 V
Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Pojemność magazynka
gwoździe
Typ gwoździa (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
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

•• 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
•• Długość skoku 22 mm
•• Piła z uchwytem antywibracyjnym dla większego
komfortu pracy
•• Regulowana stopa zwiększa żywotność brzeszczotu

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

18
0
−
22
3100
180
2.33
Karton
5133001162
4892210118691

Wyposażenie standardowe (RRS1801M)
1 x brzeszczot do cięcia metalu,
1 x brzeszczot do cięcia drewna

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

R18N16G-L15S

Nr artykułu:

5133002308

R18S18G-0

•• 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

R18RS-0

NOWOŚĆ

Sztyfciarka do zszywek 18V
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

Piła szablasta 18 V

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

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

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAK3RBWM
Nr artykułu:

5132002813

02
24

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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#RyobiToolsEurope
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EMS190DCL

R18CS-0

Ukośnica 18 V

Pilarka tarczowa 18 V
18
0
−

C

Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)

out the vid
eo
ck
he

on

•• 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

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

Search for Ryobi TV

0-56

Średnica tarczy tnącej (mm)
Szerokość tarczy (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)

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

•• 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 zębami węglikowymi poprawia wydajność
pracy i zapewnia dłuższy czas pracy
•• Niezwykle kompaktowa i lekka
•• Pozwala wykonać do 189 cięć poprzecznych w desce (22x100 mm),
przy użyciu akumulatora Lithium+ 5.0 Ah nr RB18L50

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

4,700
2.8
Karton
5133002338
4892210117304

Wyposażenie standardowe

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

RWSL1801M

R18ROS-0

Pilarka tarczowa 18 V

Szlifierka mimośrodowa 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 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 (°)

50

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

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

2.93
Karton
5133001164
4892210118554

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

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)

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RO125A110
Nr artykułu:

TBC

LTS180M

R18PS-0

Przecinarka do płytek 18 V

Szlifierka delta 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

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

•• 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

22

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.)

2.6
−
5133000154
4892210110688

Wyposażenie standardowe (LTS180M)
klucz sześciokątny, zbiornik

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

SCS10A
Nr artykułu:

5132002675

02
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Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu
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CPL180MHG

ryobitools.eu

P620

Strug 18V

Pistolet natryskowy 18 V

••
••
••
••
••

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 wyposażeniu
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

•• Idealny do malowania ogrodzeń, ścian zewnętrznych, bram
garażowych i pomieszczeń gospodarczych
•• Wybór spośród trzech wzorów natryskiwania: poziomego, pionowego
i okrągłego gwarantuje idealne pokrycie przy minimalnych stratach
farby
•• Odpowiedni do wszystkich rodzajów farb
•• Niezwykle wszechstronny pistolet natryskowy można stosować do
lakierów, impregnatów do drewna, emalii oraz farb olejnych i wodnych
•• Innowacyjny i opatentowany system podawania farby minimalizuje
potrzebę rozcieńczania substancji
•• Bezprzewodwy, dzięki czemu malowanie nie ma granic. Rozpylanie
do 4m² na minutę
•• GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
dla większego komfortu

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Pojemność zbiornika (ml)
Pistolet natryskowy pokrycie farbą (m² / min)
Przepływ powietrza (l/h)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
1000
10
20
2.36
Karton
5133000155
4892210110589

Wyposażenie standardowe (P620)
dysza pionowa, dysza pozioma, kubek
lepkości i miarki, zestaw czyszczenia

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

PB50A2
Nr artykułu:

5132002602

CCG1801MHG

NOWOŚĆ

Pistolet do uszczelniania 18V
•• Wytwarza dużą siłę, dzięki temi 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 wyposażeniu

18
0
−

Prędkość bez obciążenia
wysokiej

6

Prędkość bez obciążenia
niski

1

Maks. moc wyjściowa
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

225
2.13
5133000192
4892210109200

Wyposażenie standardowe (CCG1801MHG)

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 wynosi 3 minuty, co umożliwia
szybkie przystąpienie do pracy
•• Kompatybilny ze 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
Nozzle Hole [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

-

R18I-0

Kompresor 18 V
•• Dwie funkcje (pompowanie/spuszczanie powietrza) umożliwiają
pompowanie opon i dużego sprzętu dmuchanego
•• Łatwa obsługa z możliwością automatycznego przerwania
pompowania przy wybranym ciśnieniu oraz cyfrowy wskaźnik
ciśnienia gwarantujący precyzję
•• Aby spuścić powietrze, należy podłączyć wąż do osobnego portu,
co jest idealnym rozwiązaniem przypadku większego sprzętu
dmuchanego, np. materacy lub pontonów
•• Wygodny przełącznik wysokiego i niskiego ciśnienia
•• Wszystkie węże, dysze, adaptery przechowywane są w urządzeniu

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Wąż wysokociśnieniowy
Wąż niskociśnieniowy (mm)
Maks.ciśnienie (bar)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
711
756
10.3 bar, 150psi
1.71
Karton
5133001834
4892210122780

on

C

Wyposażenie standardowe (R18I-0)
out the vid
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wąż wysokociśnieniowy, wąż niskociśnieniowy,
3 x dysza

Search for Ryobi TV
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Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu
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Akumulatorowe elektronarzędzia ONE+
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R18F-0

Wentylator 18 V
Napięcie (V)
18
Ilość akumulatorów
0
Ładowarka w wyposażeniu
−
Średnica oscylacji (mm)
12.5
Prędkość oscylacji (obr/min)
2500
Rozmiar tarczy (mm)
254
Waga bez akumulatora (kg)
1.97
Numer Artykułu
5133002465
Kod EAN
4892210135483

out the vid
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on

•• 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)

C

Polerka 18 V

Search for Ryobi TV

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

•• 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

Napięcie (V)
18
Ilość akumulatorów
0
Ładowarka w wyposażeniu
−
Obroty wentylatora (obr/min)
2,100 / 1,400
Waga z akumulatorem (kg)
1.56
Numer Artykułu
5133002612
Kod EAN
4892210140678

Wyposażenie standardowe (R18F-0)
-

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAK2BB
Nr artykułu:

5132002786

CHV182M

R18R-0

Odkurzacz ręczny 18 V

Radio 18 V z technologią Bluetooth®

•• 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
out the vid
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18
0
−
173
1.39
Karton
5133000077
4892210106339

Wyposażenie standardowe (CHV182M)
końcówka płaska i nasadka ze szczotką

on

C

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

Search for Ryobi TV

NOWOŚĆ

R18TB-0

02
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NOWOŚĆ

Kompaktowa dmuchawa 18 V

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

•• 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
•• Czas pracy do 15 godzin przy akumulatorze 4.0 Ah (RB18L40)

Napięcie (V)
18
Ilość akumulatorów
0
Ładowarka w zestawie
−
Prędkość przepływu powietrza 1 (km/h)
115
Prędkość przepływu powietrza 2 (km/h)
150
Prędkość przepływu powietrza 3 (km/h)
200
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

Wyposażenie standardowe (R18TB-0)
-

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

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

18
0
−
90
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+

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

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 x baterie alkaliczne AAA

31
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RB18L50

RFL180M

Akumulator 18 V / 5,0 Ah Lithium+

Lampa 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

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

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002433
4892210135940

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001907
4892210124104

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002237
4892210129062

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002737
4892210145093

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001905
4892210124081

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001904
4892210124074

Wyposażenie standardowe (RFL180M)
-

RB18L40

Akumulator 18 V / 4,0 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 zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania

RB18L25

R18ALF-0

Akumulator 18 V / 2.5 Ah Lithium+

Lampa 18 V

•• 20 diod wysokiej mocy emituje światło o jasności do 850 lumenów
•• Lampę możesz ustawić w pionie, ugiąć, lub zawiesić niemal
wszędzie, dzięki czemu masz dobrze oświetlone miejsce pracy
•• Długi czas pracy do 360 minut z akumulatorem RB18L40
•• 2 warianty oświetlenia
•• Oświetlenie imitujące właściwości światła dziennego
•• Barwa światła 5700 K

out the vid
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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

•• 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

Wyposażenie standardowe (R18ALF-0)
-

NOWOŚĆ

Search for Ryobi TV

RB18L20

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

RB18L15

R18ALH-0

Akumulator 18 V / 1,5 Ah Lithium+

Lampa hybrydowa 18 V
•• Możliwość przełączenia z zasilania akumulatorowego na sieciowe
dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Kompatybilny
z dowolnym akumulatorem Lithium+ lub zasilaczem sieciowym
•• Dioda o mocy 25 W emituje światło o jasności do 2000 lumenów
•• Regulacja strumienia światła w zakresie 360° oraz liczne możliwości
zawieszenia reflektora zapewniające wszechstronność zastosowań
•• Niewielkie wymiary oraz zintegrowany uchwyt dla łatwego
przenoszenia i przechowywania
•• Czas pracy sięgający 240min przy zastosowaniu akumulatora 4.0 Ah
(RB18L40)

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

•• 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

Wyposażenie standardowe (R18ALH-0)
-

RB18L13

Akumulator litowy 18 V / 1,3 Ah
••
••
••
••

Wydajny akumulator litowy 1,3 Ah
Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
Umożliwia wkręcenie do 426 wkrętów o wymiarach 4 x 40 mm przy użyciu wiertarko-wkrętarki RCD1802
Umożliwia wykonanie do 49 cięć w drewnie sosnowym 2 x 6’ (50*150 mm) przy użyciu pilarki tarczowej
R18CS

* Czas pracy jest zależny od narzędzia, baterii oraz aplikacji
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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

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002893
4892210150134

DŁUŻSZA
PRACA

BCL14181H

Ładowarka 18 V

WIĘCEJ ENERGII

•• 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

ŚĆ
O
W
NO

Numer Artykułu
Kod EAN

NOWOŚĆ

5133001127
4892210117991

RC18627

Ładowarka 18 V / 6 portów

•• Energia na żądanie – ładowarka z sześcioma portami to idealne
miejsce do przechowywania wszystkich Twoich akumulatorów ONE+
•• Ładuje akumulator z prędkością 2,7 A/h, co oznacza, że możesz
naładować akumulator o pojemności 2,5 Ah w ciągu jednej godziny
•• Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami
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

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
Numer Artykułu
Kod EAN
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5133002630
4892210140906

Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu
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AKUMULATORÓW RYOBI
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Niezawodnne
narzędzia akumulatorowe
w Twoim ogrodzie

MOŻESZ ZASILAĆ
PONAD 10
NARZĘDZI
OGRODOWYCH
UŻYWAJĄC TEGO
SAMEGO
AKUMULATORA!

97% mniej
hałasu
i drgań

Czystość bez
plam z benzyny
lub oleju

Największa zaleta:
brak emisji spalin
podczas pracy

Seria narzędzi akumulatorowych 36 V ma wydajność
porównywalną z narzędziami spalinowymi. Dzięki zasilaniu
akumulatorami 36 V Lithium+ już nigdy nie pomyślisz,
by używać czegokolwiek innego w Twoim ogrodzie.

Ryobi oferuje narzędzia akumulatorowe 36 V
do wszystkich prac ogrodowych. Od koszenia
i podkaszania trawy, poprzez cięcie żywopłotów,
rąbanie drewna, sprzątanie liści aż do mycia
i czyszczenia pod ciśnieniem. A co
najważniejsze, potrzebujesz tylko jednego
akumulatora do zasilania wszystkich narzędzi
systemu!

Technologia akumulatorów IntelliCell™
Unikalny system sterowania energią zapewnia optymalną wydajność
i długi czas pracy każdego narzędzia serii ONE+ podczas wszystkich zastosowań.
36
02

Inteligentny akumulator
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36V Akumulatorowe urządzenia ogrodowe

#RyobiToolsEurope

36V Akumulatorowe urządzenia ogrodowe

ryobitools.eu

Inteligentny
akumulator
Technologia akumulatorów
IntelliCell™
Akumulator 36 V Lithium+ z technologią IntelliCell™
posiada unikalny system sterowania energią,
zapewnia optymalną wydajność i długi czas pracy
każdego narzędzia 36 V podczas wszystkich
zastosowań.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA
Najprostszy sposób kontroli żywotności
akumulatora i sterowania obciążeniem narzędzia.

TECHNOLOGIA AKUMULATORÓW,
KTÓRA ZAPEWNIA DODATKOWĄ
REZERWĘ MOCY, W RAZIE POTRZEBY!
DO

55 A

23 A

KONKURENCJA
DO 35

A

WYDAJNOŚĆ URZĄDZEŃ
SPALINOWYCH

23 A

PRZECIĄŻENIE
SILNIK ZATRZYMUJE
SIĘ W RAZIE
PRZECIĄŻENIA

DO 35

A

Akumulatory 36 V Lithium+ zapewniają Ci
wydajność narzędzia spalinowego dzięki
funkcji Max Power. MaxPower umożliwia
automatyczne sterowanie mocą, a w razie
potrzeby pomaga zwiększyć wydatek energii,
dlatego jest idealnym rozwiązaniem do
zastosowań heavy duty.

WYSOKA MOC OGNIW
Pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku
produktów dla majsterkowiczów! Łatwiejszy
przepływ energii w przypadku zwiększonego
zapotrzebowania na moc,
co pomaga zwiększyć wydajność narzędzia.

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

Czas pracy

02
38

Wydajność

Trwałość

Sterowanie
mocą
39
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Co NOWEGO w ofercie narzędzi 36 V w tym sezonie?

36V Akumulatorowe urządzenia ogrodowe

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

NOWOŚĆ RLM36X41H50
Kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 40 cm (1 x 5,0 Ah)

Więcej i lepiej:

C

out the vid
eo
ck
he

on

Powiększyliśmy
ofertę narzędzi 36 V.
Sprawdź, co dla Ciebie
przygotowaliśmy.

Search for Ryobi TV

Premium

Motor

OŚĆ

NOW

•• Akumulatory 36 V MAX POWER™ Lithium+ zapewniają wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość
w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych, a przy tym gwarantują wydajność pracy
porównywalną z narzędziem spalinowym
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania
oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
•• Wysokoobrotowy silnik szczotkowy 36 V zapewnia maksymalną wydajność także w przypadku trudnych
warunków koszenia
•• Szerokość koszenia 40 cm. Metalowe ostrze jest idealne do cięcia, mulczowania i kompresowania w koszu
•• Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
•• EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół rabat kwiatowych
•• Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od
wzrostu
•• Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia
•• Kosz na trawę o pojemność 50 l

OŚĆ

NOW

RLM36X41H40

KOSIARKA DO TRAWY 36 V,
SZEROKOŚĆ
KOSZENIA 40 CM

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

36
5.0
1
185 min
40
Bez napędu
Tak
19.2
5133002807
4892210147615

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

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC404

RLM36X46H5P

Nr artykułu:

BEZSZCZOTKOWA KOSIARKA
DO TRAWY 36 V, SZEROKOŚĆ
KOSZENIA 46 CM

Koła dodatkowo
wspomagane
technologią

5132002438

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

Nr artykułu:

RLM36X41H40 5133002806

1 URZĄDZENIE
NA
RYNKU!

Zasilanie

AKUMULATORY
OŚĆ

NOW

RBL36JB

DMUCHAWA 36 V
TURBINĄ JET

OŚĆ

NOW

RPW36120HI

BEZSZCZOTKOWA
MYJKA CIŚNIENIOWA 36 V

Inteligentne akumulatory
36 V zapewniają moc porównywalną
z narzędziami spalinowymi i pozwalają na długi
czas pracy. Dzięki temu możesz pracować dłużej
korzystając z większej mocy urządzenia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ NARZĘDZI 36 V
02
40

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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Innowacja: technologia Power Assist

36V Akumulatorowe urządzenia ogrodowe
NOWOŚĆ

RLM36X46H5P

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

Innowacja w narzędziach
36 V: Power Assist

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

out the vid
eo
ck
he

on

C

Włącz tryb Power Assist w swojej kosiarce 36 V,
aby przekształcić ją w maszynę samobieżną,
która pomaga kosić na wzniesieniach i z łatwością
porusza się w gęstej trawie.

Search for Ryobi TV

Manual
•• Akumulatory 36 V MAX POWER™ Lithium+ zapewniają wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość
w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych, a przy tym gwarantują wydajność pracy
porównywalną z narzędziem spalinowym
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania
oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
•• Wysokoobrotowy silnik szczotkowy 36 V zapewnia maksymalną wydajność także w przypadku szczególnie
trudnych warunków koszenia
•• Tryb Power Assist zapewnia dodatkową moc podczas koszenia na wzniesieniach lub grubszej trawy
•• Szerokość koszenia 46 cm umożliwia szybkie koszenie i mulczowanie także w przypadku większych
trawników
•• Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
•• Grzebień EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi
•• Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od
wzrostu
•• Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia
•• Kosz na trawę o pojemności 55 l

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

36
5.0
1
70 min
46
Power Assist
Tak
18.4
5133002811
4892210147646

Wyposażenie standardowe (RLM36X46H5P)

Premium

Motor

przystawka do mulczowania, kosz na trawę
55 l

Teraz z dodatkowym
trybem Power Assist
w kółkach

Kompatybilne akcesoria

Dodatkowa dawka energii,
która ułatwia prowadzenie
kosiarki

Nazwa:

RAC412
Nr artykułu:

5132002695

SPRAWDŹ

LOGO NASZYCH KOSIAREK 36 V.

ryobitools.eu
02
42

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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36V Akumulatorowe urządzenia ogrodowe

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

5133001851

Średnica koszenia z tarczą
(cm)

26

Średnica koszenia z żyłką
(cm)
Średnica żyłki (mm)
Obroty (obr./min)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

30
1.65
9000
5.18
5133001813
4892210818492

Wyposażenie standardowe (RBC36X26B)
1 x akumulator litowo-jonowy 36V (4,0 Ah),
ostrze Tri-Arc+™, głowica z żyłką 1.6 mm,
uchwyt rowerowy, pas naramienny

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC114

RAC242

RAC117

5132002669

5132002668

5132002712

RLT36B33

5133002404

Wyposażenie standardowe (RLT36C3325)

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC139
5132002707

5133002180
4892210821577

Wyposażenie standardowe (RCS36X3550HI)
osłona prowadnicy, olej do smarowania
łańcucha i prowadnicy

RAC241
5132002711

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

out the vid
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Napięcie (V)
36
Pojemność akumulatora (Ah)
Ilość akumulatorów
0
Ładowarka w wyposażeniu
−
Szerokość odśnieżania (cm)
51
Waga bez akumulatora (kg)
16.9
Numer Artykułu
5133002520
Kod EAN
4892210138972

Search for Ryobi TV

Wyposażenie standardowe (RST36B51)
-

Search for Ryobi TV

Wyposażenie standardowe (RHT36C60R26)
nasadka HedgeSweep™, pokrowiec na
ostrze tnące

C

RAC305

Nazwa:

Nr artykułu:

RHT36C60R15 5133002570

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

out the vid
eo
ck
he

Search for Ryobi TV

Napięcie (V)
Ładowarka w wyposażeniu
Połączenie dyszy lance
Maks.ciśnienie (bar)
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

36
−
Szybkozłącze
120
12
5133002832
4892210148148

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

Kompatybilne akcesoria

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

Napięcie (V)
36
Pojemność akumulatora (Ah)
2.6
Ładowarka w wyposażeniu
100 min
Maks. zdolność cięcia (mm)
26
Długość ostrza (cm)
60
Prędkość (m/s)
1350
Moment obrotowy (obr./min)
380
Numer Artykułu
5133002527
Kod EAN
4892210137913

out the vid
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on
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5133002572

Numer Artykułu
Kod EAN

Tak

NOWOŚĆ RPW36120HI
Bezszczotkowa myjka ciśnieniowa 36 V

on

RHT36B60R

21

Beznarzędziowe napinanie
łańcucha

5132002770

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

Prędkość łańcucha (m/s)

RAC143

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 36 V, długość ostrza 60 cm

Nazwa:

35

Kompatybilne akcesoria

RHT36C60R26

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 36V z ostrzem 60cm

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

on

Napięcie (V)
36
Pojemność akumulatora (Ah)
2.6
Ładowarka w wyposażeniu
100 min
Ilość akumulatorów
1
Szerokość koszenia (cm)
28-33
Średnica żyłki (mm)
2
System podawania żyłki
Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg)
4.1
Numer Artykułu
5133002107
Kod EAN
4892210821478

automatyczny podajnik żyłki

Nr artykułu:

36
5.0
1
3 godz

Odśnieżarka akumulatorowa 36 V

•• Mocny akumulator 36 V 2.5 Ah Lithium+ oferuje wyższą moc,
dłuższy czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym wysoką
wydajność koszenia
•• Opatentowana technologia EasyEdge™ ułatwia koszenie trawy do
samej krawędzi
•• Regulowana szerokość cięcia w zakresie 28–33 cm
•• Mozliwość regulowania prędkości obrotowej
•• Ergonomiczny uchwyt przedni pomaga zmniejszyć drgania i poprawia
komfort
•• Poziomy silnik dla lepszego rozkłądu ciężaru i lepszego balansu

Podkaszarka Lithium+ 36 V

Search for Ryobi TV

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

RST36B51

Podkaszarka Lithium+ 36 V z szerokością koszenia 33 cm (1x2.5 Ah)

Nazwa:

out the vid
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Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

RLT36C3325

Dostępna także jako:

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

C

RBC36X26E

Nr artykułu:

36
4.0
1
160 min

C

Nazwa:

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

on

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

C

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

Kosa litowo-jonowa 36 V z
uchwytem ergonomicznym

ryobitools.eu

RCS36X3550HI

RBC36X26B

Dostępna także jako:

#RyobiToolsEurope

36V Akumulatorowe urządzenia ogrodowe

Nazwa:

5132002437

Nazwa:

RAC311
Nr artykułu:

5132002864

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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36V Akumulatorowe urządzenia ogrodowe

36V Baterie i ładowarki

NOWOŚĆ RBL36JB
Dmuchawa 36 V

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

BPL3650D

Akumulator 36 V / 5.0 Ah Lithium-ion

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

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

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002166
4892210127426

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002331
4892210819574

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002772
4892210146953

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001875
4892210819413

BPL3640D

Akumulator 36 V / 4.0 Ah Lithium-ion

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

36
0
−
160
2.5
5133002342
4892210822697

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

Wyposażenie standardowe (RBL36JB)
rura dmuchawy

BPL3626D

Akumulator 36 V / 2.6 Ah Lithium-ion Max Power
•• Akumulator Lithium+ 2,6 Ah zapewnia wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora

RBV36B

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

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

36
0
−

Prędkość powietrza (km/
godz.)
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

238
2.38
5133002524
4892210138538

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

BPL3615

Akumulator 36 V / 1.5 Ah Lithium-ion
•• Akumulator Lithium+ 1.5 Ah zapewnia większą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora
•• Wszystkie akumulatory posiadają wskaźnik naładowania

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC364
5132002995

02
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RAC365
5132003275

RAC359
5132002713

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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#RyobiToolsEurope

36V Baterie i ładowarki

ryobitools.eu

BCL3620S

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

ŚĆ
O
W
NO

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002165
4892210127433

BCL3650F

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

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
Numer Artykułu
Kod EAN

02
48

5133002417
4892210133458

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

NOWA GENERACJA
AKUMULATORÓW RYOBI
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Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

SPALINOWE I SIECIOWE URZĄDZENIA OGRODOWE

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

RLM13E33S

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

out the vid
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51 – 55
58 – 65
68 – 71
72 – 74
75 – 79
80 – 81

C

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

Kosiarki do trawy
Podkaszarki i kosy do trawy
Nożyce do krzewów
Piły łańcuchowe
Prace porządkowe
Generatory prądotwórcze

Search for Ryobi TV

Moc wejściowa (W)
Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

1300
33
Bez napędu
Tak
9
5133002343
4892210822581

Wyposażenie standardowe (RLM13E33S)
przystawka do mulczowania

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC420
Nr artykułu:

5132002771

RLM15E36H

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

C

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

Search for Ryobi TV

Moc wejściowa (W)
Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

1500
36
Bez napędu
Tak
11.5
5133002345
4892210822567

Wyposażenie standardowe (RLM15E36H)
przystawka do mulczowania

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC414
Nr artykułu:

5132002718

RLM18E40H

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

C

Kosiarka do trawy 1800 W z szerokością koszenia 40 cm

Search for Ryobi TV

Moc wejściowa (W)
Szerokość korpusu (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

1800
40
Bez napędu
Tak
13
5133002347
4892210822604

Wyposażenie standardowe (RLM18E40H)
przystawka do mulczowania

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC421
Nr artykułu:

5132002773

02
50

Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu
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RLM46140

Spalinowa kosiarka do trawy 140cc OHV do trawy z szerokością koszenia 46 cm
•• Pojemność silnika 140 cm³ OHV
•• Przyjazna środowisku technologia silników
•• Funkcja 4 w 1: koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze
zbieraniem do kosza, mulczowanie, funkcja mycia korpusu
•• Funkcja mielenia trawy i jej równomiernego rozprowadzania jako
nawozu
•• Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy
•• Wyposażona w funkcję napędu
•• Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
•• Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje
wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
•• Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla
większego komfortu pracy
•• Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz do przechowywania z twardą
pokrywą i miękkimi bokami

Pojemność silnika (cm³)
Szerokość koszenia (cm)
Mechanizm jezdny
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

#RyobiToolsEurope

Rady i wskazówki: koszenie trawy

Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

140
46
Z napędem
30
5133002551
4892210138156

Wyposażenie standardowe (RLM46140)
przystawka do mulczowania, zestaw
bocznego wyrzutu

ryobitools.eu

Koś trawnik,
jak należy
Marzysz o soczystej zieleni trawy? Skorzystaj
z naszych porad które pomogą poprawić
kondycję trawnika

Rada!
Kompatybilne akcesoria
Name:

RAC400
Product Code:

5132002275

Prawidłowe koszenie
zwiększa gęstość
trawy, co z kolei
ogranicza rozrost chwastów.
Każdy gatunek trawy
ma zalecaną wysokość
koszenia
Sprawdź, jaki
gatunek trawy
dominuje
na twoim trawniku
(może być ich więcej niż
jeden) i ustaw
właściwą
wysokość

RLM46173

Saplinowa kosiarka do trawy Subaru® 173cc OHC, podstawa 46 cm
•• Pojemność silnika 173 cm³ OHV
•• Przyjazna środowisku technologia silników.
•• 4 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze
zbieraniem do kosza, możliwość mycia korpusu
•• Podstawa obsługująca mulczowanie, przystawka do mulczowania
jest sprzedawana oddzielnie
•• Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy
•• Wyposażona w funkcję napędu
•• Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
•• Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje
wysokość koszenia od 24 mm do 76 mm
•• Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla
większego komfortu pracy
•• Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz z twardą pokrywą i miękkimi
bokami

Pojemność silnika (cm³)
Szerokość koszenia (cm)
Mechanizm jezdny
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

173cc
46
Z napędem
32
5133002552
4892210138163

Wyposażenie standardowe (RLM46173)
przystawka do mulczowania, zestaw
bocznego wyrzutu

Jakim jesteś typem ogrodnika?
Innowacyjny

Tradycyjny

Niezawodny

Narzędzia 		
					
akumulatorowe

Narzędzie 		
					
spalinowe

Narzędzia
						
sieciowe

Innowacyjni ogrodnicy
nie lubią, gdy coś ich ogranicza.
Cenią swobodę, jaką oferuje
innowacyjna technologia
akumulatorowa i doceniają
fakt, że jeden akumulator
może zasilać
szereg różnych
narzędzi.

Tradycyjni ogrodnicy
lubią pracować
w tradycyjny sposób.
Dlatego właśnie
wybierają narzędzia
spalinowe.

Niezawodni ogrodnicy
nie lubią, gdy cokolwiek przerywa
im pracę. Dlatego preferują
niezawodne źródła energii
i dlatego wybierają
narzędzia sieciowe.

SPRAWDŹ...
NOWA kosiarka 36 V Lithium+

SPRAWDŹ...
Kosiarka spalinowa

SPRAWDŹ...
Kosiarka 1500 W

RLM36X41H40

RLM53190SV

RLM15E36H

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC400
Nr artykułu:

5132002275

02
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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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Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

RLM46175S

RLM53175S
Pojemność silnika (cm³)
Szerokość koszenia (cm)
Mechanizm jezdny
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

175
46
Z napędem
31
5133002553
4892210138170

Wyposażenie standardowe (RLM46175S)

Search for Ryobi TV

przystawka do mulczowania

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

•• Technologia silnika z napędem łańcuchowym Subaru® 175cc OHC
•• Przyjazna środowisku technologia silników
•• 4 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze
zbieraniem do kosza, możliwość mycia korpusu
•• Podstawa obsługująca mulczowanie
•• Możliwość korzystania z bocznego wyrzutu skoszonej trawy
•• Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
•• Duże tylne koła pozwalają na łagodne prowadzenie i zatrzymywanie
kosiarki
•• Solidna 7-stopniowa, jednopunktowa regulacja wysokości cięcia daje
wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
•• Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla
większego komfortu pracy
•• Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz do przechowywania z twardą
pokrywą i miękkimi bokami
•• Zderzak w celu ochrony kosiarki podczas cięcia w pobliżu twardych
powierzchni

C

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 175cc OHC z szerokością koszenia 46 cm
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C

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 175cc OHC z szerokością koszenia 46 cm
•• Technologia silnika z napędem łańcuchowym Subaru® 175cc OHC
•• Przyjazna środowisku technologia silników
•• 4 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze
zbieraniem do kosza, mozliwość mycia korpusu
•• Podstawa obsługująca mulczowanie
•• Możliwość korzystania z bocznego wyrzutu skoszonej trawy
•• Samobieżny mechanizm jezdny eliminuje konieczność pchania
kosiarki, oszczędza czas i energię
•• Duże tylne koła pozwalają na łagodne prowadzenie i zatrzymywanie
kosiarki
•• Solidna 7-stopniowa, jednopunktowa regulacja wysokości cięcia daje
wysokość koszenia od 24 mm do 76 mm
•• Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla
większego komfortu pracy
•• Łatwo zdejmowane uchwyty i torba do przechowywania z twardą
pokrywą i miękkimi bokami
•• Zderzak w celu ochrony kosiarki podczas cięcia w pobliżu twardych
powierzchni

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

Pojemność silnika (cm³)
Szerokość koszenia (cm)
Mechanizm jezdny
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Wyposażenie standardowe (RLM53175S)
przystawka do mulczowania, zestaw
bocznego wyrzutu

Search for Ryobi TV

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC400

RAC409

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002275

RLM46175SL

5132002632

RLM53190S

Kosiarka spalinowa Subaru® 175cc OHC, szerokość koszenia 46 cm
Pojemność silnika (cm³)
Szerokość koszenia (cm)
Mechanizm jezdny
Funkcja mielenia
Numer Artykułu
Kod EAN

175
46
Z napędem
Nie
5133002882
4892210150585

Wyposażenie standardowe (RLM46175SL)
-

•• Technologia silnika z napędem łańcuchowym Subaru® 190cc OHC
•• Przyjazna środowisku technologia silników
•• 4 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze
zbieraniem do kosza, możliwość mycia korpusu
•• Podstawa obsługująca mulczowanie
•• Możliwość korzystania z bocznego wyrzutu skoszonej trawy
•• Samobieżny mechanizm jezdny eliminuje konieczność pchania
kosiarki, oszczędza czas i energię
•• Duże tylne koła pozwalają na łagodne prowadzenie i zatrzymywanie
kosiarki
•• Solidna 7-stopniowa, jednopunktowa regulacja wysokości cięcia daje
wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
•• Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla
większego komfortu pracy
•• Łatwo zdejmowane uchwyty i torba do przechowywania z twardą
pokrywą i miękkimi bokami
•• Zderzak w celu ochrony kosiarki kiedy tniemy blisko twardych
powierzchni

C

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 190cc OHC z szerokością koszenia 53 cm
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•• Technologia silników Subaru® 175cc OHC
•• Technologia czystego silnika. obniża emisję CO o 20%, a emisję
HC+Nox o 25%
•• 2 w 1: kompresowanie trawy w koszu lub tylny wyrzut
•• Układ samonapędzający eliminuje konieczność pchania kosiarki,
oszczędzając czas i energię
•• Duże koła tylne zapewniają łatwość manewrowania
•• Wytrzymała, centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia
w zakresie 24–76 mm
•• Przystawka do mulczowania jest sprzedawana osobno

175cc
53
Z napędem
34
5133002555
4892210138194

Pojemność silnika (cm³)
Szerokość koszenia (cm)
Mechanizm jezdny
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

190
53
Z napędem
35
5133002596
4892210140241

Wyposażenie standardowe (RLM53190S)
przystawka do mulczowania, zestaw
bocznego wyrzutu

Search for Ryobi TV

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC409
Nr artykułu:

5132002632

RLM46175SO

RLM53190SV

Search for Ryobi TV

175
46
Z napędem
35
5133002554
4892210138187

Wyposażenie standardowe (RLM46175SO)
przystawka do mulczowania, zestaw
bocznego wyrzutu

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC400
Nr artykułu:

5132002275

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

•• Technologia silnika z napędem łańcuchowym Subaru® 190cc OHC
•• Przyjazna środowisku technologia silników
•• Technologia zmiennego tempa pracy umożliwia użytkownikowi
dostosowanie kosiarki do szybkości własnych kroków
•• 4 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze
zbieraniem do kosza, możliwość mycia korpusu
•• Podstawa obsługująca mulczowanie, wtyczka do mulczowania jest
sprzedawana oddzielnie
•• Możliwość korzystania z bocznego wyrzutu skoszonej trawy
•• Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
•• Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje
wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
•• Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla
większego komfortu pracy
•• Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz z twardą pokrywą i miękkimi
bokami do przechowywania
•• Zderzak w celu ochrony kosiarki podczas cięcia w pobliżu twardych
powierzchni
••

C

Pojemność silnika (cm³)
Szerokość koszenia (cm)
Mechanizm jezdny
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 190cc OHC, szerokość koszenia 46 cm
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•• Silnik Subaru napędzany za pomocą łańcucha rozrządu 175cc OHC
•• Przyjazna środowisku technologia silników
•• Wyposażona w system ONE+™ EasyStart™, który zapewnia
uruchamianie kosiarki bez wysiłku, bez potrzeby pociągania za linkę
•• 4 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze
zbieraniem do kosza, możliwość mycia korpusu
•• Podstawa obsługująca mulczowanie, wtyczka do mulczowania jest
sprzedawana oddzielnie
•• Możliwość korzystania z bocznego wyrzutu skoszonej trawy
•• Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
•• Duże tylne koła pozwalają na łagodne prowadzenie i zatrzymywanie
kosiarki
•• Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje
wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
•• Ergonomiczny uchwyt z wieloma uchwytu i regulacją wysokości dla
większego komfortu pracy
•• Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz do przechowywania z twardą
pokrywą i miękkimi bokami
•• Zderzak w celu ochrony kosiarki podczas cięcia w pobliżu twardych
powierzchni

C

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 175cc OHC, EasyStart, z szerokością koszenia 46cm

Search for Ryobi TV

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

Pojemność silnika (cm³)
Szerokość koszenia (cm)
Mechanizm jezdny
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

190cc
53
Z napędem
36
5133002556
4892210139085

Wyposażenie standardowe (RLM53190SV)
przystawka do mulczowania, zestaw
bocznego wyrzutu

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC409
Nr artykułu:

5132002632
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Expand-it™

#RyobiToolsEurope

Expand-it™

ryobitools.eu

RXAHT01

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

Numer Artykułu
Kod EAN

5132002796
4892210140265

Numer Artykułu
Kod EAN

5132002797
4892210140142

Numer Artykułu
Kod EAN

5132002793
4892210140272

RXPR01

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

TWOJE NARZĘDZIE MYŚLI RAZEM Z TOBĄ

RXEX01

Przedłużenie wału Expand-it™
•• Idealne do montażu przedłużenia do podkrzesywarki lub nasadki do maszyny do
przycinania żywopłotów
•• Długość: 62 cm
•• Waga 0,61 kg

Adjusting
Motor
Adaptor

Adaptor

Zopytymalizowana wydajność bez względu na rodzaj
adaptera, którego używasz. Moc i wydajność bez
żadnych kompromisów

Więcej informacji na stronie: pl.ryobitools.eu
RXB01

Podkaszarka Expand-it™

ADAPTERY EXPAND-IT

™

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

Zmień jedno narzędzie w pięć narzędzi...
Krok 1

Krok 2

Wybierz
moc.

Wybierz adaptery.

Numer Artykułu
Kod EAN

Oszczędzaj czas, miejsce i pieniądze.

RXBC01

Szukaj logo Expand-it™
compatible.

SIECIOWE
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5132002794
4892210140159

Kosa Expand-it™

SPALINOWE

Nożyce do
żywopłotu

Dmuchawa

Wykaszarka

Przedłużka
drążka

Podkrzesywarka

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

Dzięki Expand-it™ możesz, ciąć, wykaszać, formować, sprzątać
i przycinać w swoim ogrodzie. Wystarczy zamontować nowy
adapter.
Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu

Numer Artykułu
Kod EAN

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

5132002795
4892210140258

57
03

Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe
RLT3123

Podkaszarka 500 W z szerokością cięcia do 27 cm
Moc wejściowa (W)
Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki
Typ żyłki
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

300
23
Glowica naciskowa
2 x 1.2mm
skręcany
1.4
5133002361
4892210132116

Wyposażenie standardowe (RLT3123)
zderzakowy system wysuwu żyłki

RAC118
Nr artykułu:

5132002590

•• Lekki i mocny 500 W silnik o wysokiej wydajności
•• Zdolność cięcia do 27 cm
•• Opatentowana technologia EasyEdge™ z funkcją szybkiej zmiany
z koszenia na krawędziowanie
•• 3-pozycyjna głowica obrotowa dla bardziej wszechstronnego cięcia
•• Drążek teleskopowy dla optymalnego komfortu użytkownika
•• Zintegrowany zaczep do montażu na ścianie dla wygody
przechowywania

Moc wejściowa (W)
Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki
Typ żyłki

500
27
Automatyczny
2 x 1,5 mm skręcany

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

2.8
5133002117
4892210820600

Wyposażenie standardowe (RLT5027)
automatyczny podajnik żyłki

Kompatybilne akcesoria

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

ryobitools.eu

RLT5027

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

#RyobiToolsEurope

Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

RAC119

RAC122

RAC123

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002591

5132002670

RLT6030

NOWOŚĆ RLT3525
Podkaszarka do trawy 350 W, szerokość koszenia 25 cm
•• Lekki i wydajny silnik o mocy 350 W
•• Szerokość koszenia 25 cm umożliwia szybkie przycinanie trawy
i chwastów
•• EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania
krawędzi na podkaszanie
•• Ulepszone, ergonomiczne wzornictwo uchwytu
•• Metalowy wał zapewnia trwałość i wytrzymałość

5132002671

Podkaszarka 600 W z szerokością koszenia 30 cm
Moc wejściowa (W)
Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki
Typ żyłki
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

350
25
Glowica naciskowa
Podwójna 1,5 mm
1.8
5133002789
4892210147042

Wyposażenie standardowe (RLT3525)
zderzakowy system wysuwu żyłki

•• Silnik o mocy 600 W
•• Zdolność cięcia do 30 cm
•• Opatentowana technologia EasyEdge™ z funkcją szybkiej zmiany
z koszenia na krawędziowanie
•• Drążek teleskopowy dla optymalnego komfortu użytkownika
•• Zintegrowany zaczep do montażu na ścianie dla wygody
przechowywania

Moc wejściowa (W)
Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki
Typ żyłki

600
30
Automatyczny
2 x 1.5mm skręcany

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

3.4
5133002119
4892210820648

Wyposażenie standardowe (RLT6030)
automatyczny podajnik żyłki

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

RAC119

RAC122

RAC123

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002590

5132002591

5132002670

NOWOŚĆ RLT4125
Nożyce do trawy 400 W, szerokość cięcia 25 cm
•• Lekki i wydajny silnik o mocy 400 W
•• Szerokość koszenia 25 cm umożliwia szybkie przycinanie trawy
i chwastów
•• Wygodny w użyciu drążek teleskopowy, który można dopasować do
wzrostu użytkownika
•• EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania
krawędzi na podkaszanie
•• Ulepszone, ergonomiczne wzornictwo uchwytu z regulowanym
uchwytem przednim

Nazwa:

Elektryczna przycinarka do trawy 800 W z szerokością koszenia 38 cm
Moc wejściowa (W)
Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki
Typ żyłki
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

400
25
Automatyczny
Podwójna 1,5 m
1.8
5133002791
4892210147028

••
••
••
••

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

Wyposażenie standardowe (RLT4125)

Moc wejściowa (W)
Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki
Typ żyłki
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

800
38
Glowica naciskowa
2 x 1,5 mm
4.6
5133002502
4892210138019

Wyposażenie standardowe (RLT8038)

automatyczny wysów żyłki

pasek na ramię

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

RAC122

RAC123

RAC120

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002670

5132002671

RLT8038

Kompatybilne akcesoria

02
58

Nazwa:

RAC118

5132002671

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

5132002592

Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu
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RLT1238I

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

#RyobiToolsEurope

Rady i wskazówki: wykaszanie i podkaszanie

Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

Moc wejściowa (W)
Szerokość koszenia (cm)

1200
38
Glowica
naciskowa

System podawania żyłki
Typ żyłki
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

2 x 1,5 mm
plecionka

Niech ostrze wykona
całą pracę!

Rada!

4.9
5133002504
4892210137999

Wyposażenie standardowe (RLT1238I)
pasek na ramię

ryobitools.eu

Rada!

Zwolnij i pozwól, aby ostrza
lub żyłka wykonały pracę za
Ciebie. Jeśli przy wysokiej
trawie lub zaroślach
będziesz poruszać się zbyt
szybko narzędzie pozostawi
nieściętą trawę lub zarośla.
Zetniesz więcej, jeśli
pozwolisz narzędziu
wykonać pracę!

Wszystkie wykaszarki
Ryobi mają funkcję
podkaszania. Teraz
możesz mieć dwa
narzędzia, w jednym, jeśli
kupisz wykaszarkę
Ryobi.

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC120
Nr artykułu:

5132002592

RBC1226I

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

Moc wejściowa (W)

1200

Średnica koszenia z tarczą
(cm)

26

Średnica koszenia z żyłką
(cm)

38
Glowica
naciskowa

System podawania żyłki
Typ żyłki
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

2 x 1,5 mm
plecionka
5.2
5133002506
4892210138033

Wyposażenie standardowe (RBC1226I)
pasek na ramię, motokosa ze szpulą

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC121
5132002593

RAC117
5132002668

RFT254

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

Pojemność silnika
(cm³)
Typ silnika
Moc (KM)
Szerokość koszenia
(cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

25.4
Silnik PoWR XT™
0.9

Jakim jesteś typem ogrodnika?
Innowacyjny

Tradycyjny

Niezawodny

Narzędzia 		
					
akumulatorowe

Narzędzie 		
					
spalinowe

Narzędzia
						
sieciowe

Innowacyjni ogrodnicy
nie lubią, gdy coś ich ogranicza.
Cenią swobodę, jaką oferuje
innowacyjna technologia
akumulatorowa
i doceniają fakt, że jeden
akumulator może zasilać
szereg różnych narzędzi.

Tradycyjni ogrodnicy
lubią pracować
w tradycyjny sposób.
Dlatego właśnie
wybierają narzędzia
spalinowe.

Niezawodni ogrodnicy
nie lubią, aby
cokolwiek przerywało im pracę.
Dlatego preferują niezawodne
źródła energii
i dlatego wybierają
narzędzia sieciowe.

5132000087

SPRAWDŹ...
NOWA hybrydowa podkaszarka 18 V

SPRAWDŹ...
NOWA wykaszarka spalinowa 31cc

SPRAWDŹ...
Wykaszarka 12 000 W

RLT1831H20

RBC31SBO

RBC1226I

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

38
2.7
9.7
5133002173
4892210821324

Wyposażenie standardowe (RFT254)
głowica Pro-Cut II™

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

LTA036

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002577
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Nazwa:

RAC113

61
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Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

RLT26C

RBC254SESO

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

Kosa spalinowa z silnikiem 25,4 cm³ z uchwytem ergo
Typ silnika
Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)
Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

2-suwowy PoWR
LT2™
26
0.9
0.25
43
2.4
4
5133002354
4892210131805

Wyposażenie standardowe (RLT26C)
głowica tnąca ProCut™, klucz, uchwyt
w kształcie litery D

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC150

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002577

Nazwa:

5132003334

RBC254SBO

Typ silnika
Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)
Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

PoWR XT™ Full
25.4
1.0
0.42
43
2.4
5.5
5133002535
4892210138309

Wyposażenie standardowe (RLT254CDSO)
olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do
głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™,
uprząż, uchwyt ergonomiczny

Kompatybilne akcesoria

Wyposażenie standardowe (RBC254SESO)
olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do
głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™,
uprząż, uchwyt
ergonomiczny

Nr artykułu:

RAC117

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132003334

5133002537

Nazwa:

RAC150

5132002668

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

Typ silnika
Pojemność silnika (cm³)
Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

POWR XT™ wał
korbowy na dwóch
łożyskach
25.4
0.42
46
2.4
5.4
5133002537
4892210138323

Wyposażenie standardowe (RBC254SBO)
2-suwowy, olejowy, ostrze Tri-Arc+™, głowica
do przycinania trawy Reel-Easy™ z żyłką
tnącą 6m, klucz, uchwyt rowerowy i uprząż
Vertebrae+™

Kompatybilne akcesoria

RAC113

RAC150

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC150

5132003334

5132002668

RBC430SBD

Podkaszarka spalinowa 30cm³ z uchwytem Ergo
•• Silnik 4-suwowy POWR LT4™ 30cm³: najlżejsze elektronarzędzie
ogrodowe w tej klasie. Zapewnia o 30% wyższy moment obrotowy
•• Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje
wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
•• Technologia czystego silnika
•• Silnik 4-suwowy: nie ma konieczności mieszania benzyny i oleju
napędowego
•• Wał dzielony: narzędzie kompatybilne z adapterami Expand-it™
•• Szerokość koszenia 43 cm, z podwójną żyłką 2,4 mm HD
•• W wyposażeniu głowica do przycinania trawy Reel-Easy™
z innowacyjnym systemem szybkiego uzupełniania żyłki “Thread and
Load”

RAC117

5132003334

RLT430CESD

Wykaszarka i przycinarka spalinowa o poj. 30cm³

Typ silnika
Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)
Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

PoWR LT4™
4-suwowy
30
1.0
0.35
43
2.4
5.6
5133002546
4892210138477

Wyposażenie standardowe (RLT430CESD)
głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz,
uchwyt Ergo

Kompatybilne akcesoria

02
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Nazwa:

Nazwa:

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

RAC113

RAC115

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

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nazwa:

Nr artykułu:

5132002578

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

RBC430SESD

Nr artykułu:

5133002547

Typ silnika
Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)
Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

PoWR LT4™
4-suwowy
30
1.0
0.35
46
2.4
6
5133002548
4892210138491

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

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

5132002577

25.4
1.0
0.42
46
2.4
5.5
5133002536
4892210138316

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

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

Nazwa:

Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)
Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

POWR XT™ wał
korbowy na dwóch
łożyskach

RBC254SBO

Podkaszarka 25,4 cm³ z uchwytem ergo

5132002577

Typ silnika

Kompatybilne akcesoria

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

RLT254CDSO

Nazwa:

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

Dostępna także jako:
Nazwa:

RAC113

ryobitools.eu

RAC150
5132003334

Nazwa:

RAC117
Nr artykułu:

5132002668

Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu
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Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

NOWOŚĆ RBC31SESO
Wykaszarka spalinowa 31cm³ z uchwytem Ergo
•• POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc,
trwałość i niezawodność
•• ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie, bez już
potrzeby ciągnięcia za linkę
•• Wał dzielony: narzędzie kompatybilne ze wszystkimi adapterami
Expand-it™
•• 2 w 1: ostrze ze stali hartowanej Tri-Arc+™ do cięcia zarośli,
przeznaczone do maksymalnie wydajnego i precyzyjnego cięcia.
W wyposażeniu głowica do przycinania trawy Reel-Easy™
z innowacyjnym systemem szybkiego uzupełniania żyłki “Thread and
Load”
•• Ostrze TriArc+™ 26 cm, podwójna żyłka 2,4 mm HD i szerokość
koszenia 46 cm

RBC47SEO

Wykaszarka do zarośli i trawy 47cm³ z uchwytem rowerowym

Typ silnika
Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)
Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

POWR XT™ Full
Crank 2 stroke
31
1.35
0.67
46
2.4
6.84
5133002540
4892210146724

Wyposażenie standardowe (RBC31SESO)

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

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC117

RAC115

5132002668

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

Typ silnika
Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)
Pojemność zbiornika (l)

POWR XT™ Full
Crank 2 Stroke

5132002668

31
1.35
0.67

Średnica koszenia z tarczą
(cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

26
2.4
7.34
5133002541
4892210146731

Wyposażenie standardowe (RBC31SBO)
tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy
Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż
Vertebrae+™

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

Typ silnika
Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)
Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

PoWR XT™ Full
52
1.9
1.1
43
2.4
8.95
5133002544
4892210138118

Wyposażenie standardowe (RBC52FSBO)

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

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC117

RAC115

5132002668

5132002578

RBC42FSBO

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

Nazwa:

RAC117
Nr artykułu:

5132002668

RBC52FSBOS

Wykaszarka i przycinarka z silnikiem spalinowym o poj. 42cm³

Wykaszarka i przycinarka z silnikiem spalinowym o poj. 52cm³
Typ silnika
Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)
Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

POWR XT™ Full
crank
42
1.7
1.1
43
2.4
8.95
5133002543
4892210138101

Wyposażenie standardowe (RBC42FSBO)

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

Kompatybilne akcesoria

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

Typ silnika
Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)
Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

PoWR XT™
52
1.9
1.1
46
2.4
8.95
5133002545
4892210138125

Wyposażenie standardowe (RBC52FSBOS)
olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do
głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™,
Vertebrae+™ uprząż, klucz, piła tarczowa z 26
zębami, uchwyt rowerowy

Kompatybilne akcesoria

RAC115

Nazwa:

RAC117

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002578

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

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

Nazwa:

Nazwa:

Wyposażenie standardowe (RBC47SEO)

RBC52FSBO

Kompatybilne akcesoria

5132003334

PoWR XT™ Full
47
1.7
1.1
43
2.4
7.9
5133002542
4892210138095

RAC117

5132002578

NOWOŚĆ RBC31SBO
Wykaszarka spalinowa 31cm³ z uchwytem rowerowym

RAC150

Typ silnika
Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)
Pojemność zbiornika (l)
Szerokość koszenia (cm)
Średnica żyłki (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

5132003334

02
64

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

Nazwa:

RAC150

ryobitools.eu

5132002668

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

RAC115
5132002578

Nazwa:

RAC117
Nr artykułu:

5132002668

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

#RyobiToolsEurope

EasyStart

ryobitools.eu

OES18

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

out the vid
eo
ck
he

on

C

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

Search for Ryobi TV

Zamocuj,
uruchom,
zdejmij!

Więcej na pl.ryobitools.eu

TECHNOLOGIA EASYSTART™

Narzędzia spalinowe także mogą być komfortowe w obsłudze...
Uruchom
Uruchom swoje
narzędzie
spalinowe, naciskając
przycisk lub
obracając klucz

-

OES1813

System ONE+™ EasyStart™ - uruchamia narzędzia spalinowe jednym przyciskiem
•• ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie
kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby
ciągnięcia za linkę

Zdejmij
Zdejmij EasyStart™
i podkaszaj, tnij lub
sprzątaj!

out the vid
eo
ck
he

on

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

Search for Ryobi TV

Numer Artykułu
Kod EAN

MODUŁ EASYSTART™ (OES18)
KOMPATYBILNY Z:

EasyStart™
Nożyce do
żywopłotu

02
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EasyStart™
Wykaszarka

5132002803
4892210140012

Wyposażenie standardowe (OES18)

C

Zamocuj

Numer Artykułu
Kod EAN

5132002804
4892210140029

Wyposażenie standardowe (OES1813)
bateria 1.3 Ah ONE+™ wraz z ładowarką
IntelliPort

EasyStart™
Podkaszarka

Technologia EasytStart™ jest
także dostępna dla
kosiarki EasyStart™,
ale w tym przypadku nie trzeba
kupować modułu, wystarczy
podłączyć dowolny akumulator
ONE+, aby rozpocząć
koszenie

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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Rady i wskazówki: pielęgnacja drzew i żywopłotów

Bezpieczna
praca pilarką
łańcuchową

#RyobiToolsEurope

Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

ryobitools.eu

NOWOŚĆ RHT4550
Nożyce do żywopłotu 450 W, ostrze 50 cm, grubość cięcia 20 mm

Rada!
Zacznijmy od podstaw, czyli
środków ochrony osobistej.
Zawsze, gdy masz zamiar użyć
pilarki łańcuchowej, musisz
pamiętać o okularach ochronnych,
nausznikach, mocnym i
wytrzymałym obuwiu, długich
spodniach, koszuli z długim
rękawem, rękawicach,
i specjalnych spodniach
roboczych

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

Moc wejściowa (W)
Długość ostrza (cm)
Zdolność cięcia (mm)
Obroty (obr./min)
Typ ostrza
Ochrona brzeszczotu T
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Rada!

Zanim rozpoczniesz cięcie,
sprawdź czy Twoje otoczenie jest
bezpiecznie. Szczególnie
w przypadku wycinki drzew,
popatrz w górę, popatrz w dół,
rozejrzyj się wokoło. Czy będziesz
mieć drogę ucieczki, gdy drzewo
upadnie? Czy jesteś w stanie
przewidzieć,
w którą stronę upadnie

450
50
20
1600
Diamentowe
Nie
2.4
5133002793
4892210147004

Wyposażenie standardowe (RHT4550)
osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC305
5132002437

RAC311
5132002864

RHT5555RS

Nożyce do żywopłotu 550 W, ostrze 55 cm, szerkość cięcia 26 mm
•• Silnik 550 W oferujący wysoki moment obrotowy i najwyższą
wydajność cięcia
•• Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 55 cm zapewnia
doskonałą jakość cięcia
•• Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami
wynoszącemu 26 mm oraz funkcja piłowania
•• Funkcja Anti-Jamming zapobiega zablokowaniu ostrza
•• Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym uchwytem tylnym
zapewnia komfort pracy w każdej pozycji
•• Nasadka HedgeSweep™ dostępna w programie dodatkowych
akcesoriów

Dostępna także jako:
Nożyce do żywopłotu 550 W z ostrzem 55 cm, zdolnością cięcia 26 mm oraz nasadką HedgeSweep™
Nazwa:

RHT5555RSH

Nr artykułu:

5133002169

Moc wejściowa (W)
Długość ostrza (cm)
Maks. zdolność cięcia (mm)
Typ ostrza
Obroty (obr./min)
Ochrona brzeszczotu T
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

550
55
26
Diamentowe
1500
Tak
4.1
5133002121
4892210820549

Wyposażenie standardowe (RHT5555RS)
osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC305
5132002437

RAC311
5132002864

NOWOŚĆ RHT5150
Nożyce do żywopłotu 550 W, ostrze 55 cm, grubość cięcia 22 mm

Jakim jesteś typem ogrodnika?
Innowacyjny

Tradycyjny

Niezawodny

Narzędzia 			
					
akumulatorowe

Narzędzie 		
					
spalinowe

Innowacyjni ogrodnicy
nie lubią, gdy coś ich
ogranicza. Cenią swobodę,
jaką oferuje innowacyjna
technologia akumulatorowa
oraz to, że jeden akumulator
może zasilać szereg różnych
narzędzi.

Tradycyjni ogrodnicy
lubią pracować
w tradycyjny sposób.
Dlatego właśnie
wybierają narzędzia
spalinowe.

Narzędzia
						
sieciowe
				
Niezawodni ogrodnicy
nie lubią, aby
cokolwiek przerywało im
pracę. Dlatego preferują
niezawodne źródła energii
i wybierają
narzędzia sieciowe.

Moc wejściowa (W)
Długość ostrza (cm)
Zdolność cięcia (mm)
Obroty (obr./min)
Typ ostrza
Ochrona brzeszczotu T
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

500
50
22
1500
Diamentowe
Nie
2.4
5133002795
4892210146984

Wyposażenie standardowe (RHT5150)
osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

SPRAWDŹ...
NOWA bezczczotkowa pilarka
łańcuchowa 18 V

SPRAWDŹ...
Spalinowa pilarka łańcuchowa 40cc

SPRAWDŹ...
Piła i przycinak do żywopłotów – zestaw

OCS1830

RCS3840T

RP750450

02
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•• Silnik 550 W oferujący wysoki moment obrotowy i najwyższą
wydajność cięcia
•• Szlifowane techniką diamentową ostrze zapewnia doskonałą jakość
cięcia
•• Ostrze o długości 50 cm
•• Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym uchwytem tylnym
zapewnia komfort pracy w każdej pozycji
•• Nasadka HedgeSweep™ zapewnia czyste cięcie

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

Nazwa:

Nazwa:

RAC305

RAC311

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002437

5132002864

Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu
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Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

ryobitools.eu

RHT25X60RO

RHT6560RL

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

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

Moc wejściowa (W)
Długość ostrza (cm)
Maks. zdolność cięcia (mm)
Typ ostrza
Obroty (obr./min)
Ochrona brzeszczotu T
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

650
60
30
Cięte laserowo,
diamentowe
1500
Tak
4.3
5133002123
4892210820563

Typ silnika
Pojemność silnika (cm³)
Długość ostrza (cm)
Maks. zdolność cięcia (mm)
Typ ostrza
Numer Artykułu
Kod EAN

out the vid
eo
ck
he

on

Wyposażenie standardowe (RHT6560RL)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

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

C

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

Full Crank
25.4
60
32
Cięte laserowo,
Diamentowe
5133002549
4892210138453

Wyposażenie standardowe (RHT25X60RO)
-

Search for Ryobi TV

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC305
5132002437

RAC311

Kompatybilne akcesoria

5132002864

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC305

RAC311

5132002437

RHT7565RL

5132002864

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

Moc wejściowa (W)
Długość ostrza (cm)
Maks. zdolność cięcia (mm)

out the vid
eo
ck
he

on

C

Typ ostrza
Obroty (obr./min)
Ochrona brzeszczotu T
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

750
65
34
Cięte laserowo,
Diamentowe
1500
Tak
4.4
5133002125
4892210820587

Wyposażenie standardowe (RHT7565RL)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Search for Ryobi TV

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC305
5132002437

RAC311
5132002864

RHT2660R

RPT4545E

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

Nożyce do żywopłotu 450W
Pojemność silnika (cm³)
26
Moc (KM)
0.8
Długość ostrza (cm)
60
Maks. zdolność cięcia (mm)
28
Typ ostrza
Podwójnego akcji
Waga (kg)
5.1
Numer Artykułu
5133001838
Kod EAN
4892210818867

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

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002437

02
70

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

Dostępna także jako:

Nazwa:

RAC305

••
••
••
••
••
••

RAC311
5132002864

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

Nożyce do żywopłotu 450 W z
ostrzem 45 cm
Nazwa:

RPT4545M

Nr artykułu:

5133002227

Długość ostrza (mm)
Maks. zdolność cięcia (mm)
Typ ostrza
Ochrona brzeszczotu T
Obroty (obr./min)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

45
20
Cięte laserowo
Nie
1700
4.1
5133002226
4892210821393

Wyposażenie standardowe (RPT4545E)
osłona ostrza, uprząż ergo

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC305
5132002437

RAC805
5132002765

Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu
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Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe
RCS2340

RPP750S

Pilarka łańcuchowa 2300 W z prowadnicą 40 cm

Pilarka elektryczna do gałęzi 750W z prowadnicą 20cm
•• Silnik o mocy 750W
•• Prowadnica i łańcuch 20cm typu Oregon®
•• Wysoka wydajność momentu obrotowego z prędkością łańcucha 10
m/s
•• Rozciąga się na długość 2,7 z wałem środkowym. Zapewnia dotarcie
do 4m.
•• Ostrze ustawione pod kątem 15° dla łatwiejszego i bezpieczniejszego
cięcia gałęzi
•• Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
•• Możliwość zwiększenia zasięgu dzięki rozsunięciu rury teleskopowej

Moc wejściowa (W)

750

Długość prowad. /
łańcucha (cm)

20

Prędkość łańcucha (m/s)
10
Pojemność zbiornika oleju (l)
0.8
Waga (kg)
3.8
Numer Artykułu
5133002228
Kod EAN
4892210821379

Wyposażenie standardowe (RPP750S)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
uprząż, klucz

Kompatybilne akcesoria

••
••
••
••
••
••

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

Nazwa:

Nazwa:

RAC249

RAC250

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002765

RAC240

5132002784

5132002715

RP750450

40

Prędkość łańcucha (m/s)

16

Beznarzędziowe napinanie
łańcucha

Tak

Pojemność zbiornika oleju (l)
0.2
Waga (kg)
5.7
Numer Artykułu
5133002186
Kod EAN
4892210821522

Wyposażenie standardowe (RCS2340)

osłona ostrza, olej 150 ml do smarowania
prowadnicy i łańcucha

Nazwa:

5132002785

Pilarka spalinowa 37 cm³ z prowadnicą 35 cm

••
••
••
••

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

Moc wejściowa (W)
Długość ostrza (cm)

750 / 450
20 / 45

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

10
3.8 / 4.1
5133002315
4892210822765

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

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

Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)

37.2
1.8

Długość prowad. / łańcucha
(cm)
Prędkość łańcucha (m/s)
Pojemność zb.paliwa (l)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

35
23.8
0.31
4.6
5133002386
4892210132710

Wyposażenie standardowe (RCS3835T)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
klucz

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

Nazwa:

RAC244

RAC245

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002765

2300

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

RCS3835T

Zestaw: pilarka i nożyce do żywopłotu

RAC805

Moc wejściowa (W)

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:

RAC805

5132002717

5132002789

RAC221
5132002636

RCS3840T

RCS1935

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

Pilarka łańcuchowa elektryczna 1900 W z prowadnicą 35 cm
••
••
••
••
••
••

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

Moc wejściowa (W)

1900

Długość prowad. / łańcucha
(cm)

35

Prędkość łańcucha (m/s)

15

Beznarzędziowe napinanie
łańcucha

Tak

Pojemność zbiornika oleju (l)
0.2
Waga (kg)
5.4
Numer Artykułu
5133002184
Kod EAN
4892210821492

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

Nazwa:

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

Nazwa:

Nazwa:

37.2
1.8

Długość prowad. / łańcucha
(cm)
Prędkość łańcucha (m/s)
Pojemność zb.paliwa (l)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

40
23.8
0.31
4.6
5133002387
4892210132727

Wyposażenie standardowe (RCS3840T)

olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
klucz

Nazwa:

RAC213

RAC223

RAC246

RAC222

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002575

Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)

Kompatybilne akcesoria

Kompatybilne akcesoria
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ryobitools.eu

5132002648

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

5132002790

5132002635

Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu
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RCS5140B

Pilarka łańcuchowa POWR XT™ 51 cm³ z prowadnicą 40 cm
•• Silnik 2-suwowy 51 cm³ POWR XT zapewnia doskonały stosunek
mocy do masy
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję CE CO
o 46,1% oraz emisję CE HC+ Nox o 42,6%
•• Prowadnica i łańcuch typu Oregon®
•• Prędkość silnika 22 m/s dla szybkiego i silnego cięcia
•• Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia
bezpieczeństwa
•• Wygodny i solidny dostęp boczny napinania łańcucha
•• Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu
i mniejszego zmęczenia
•• Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza
™

Pojemność silnika (cm³)

51

Długość prowad. /
łańcucha (cm)

40

Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

#RyobiToolsEurope

Rady i wskazówki: prace porządkowe

Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

5.3
5133001859
4892210819222

Przygotuj ogród
do zimy

Wyposażenie standardowe (RCS5140B)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
olej do silników 2-suwowych, klucz

ryobitools.eu

Rada!
Jesień i zima to
doskonały czas, aby
pociąć stare pniaki
na drewno opałowe.
Sprawdź łuparki
do drewna Ryobi

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

RAC212

RAC222

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002574

5132002635

RCS5145B

Pilarka łańcuchowa POWR XT™ 51 cm³ z prowadnicą 45 cm
•• Silnik 2-suwowy 51 cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek
mocy do masy
•• Przyjazna środowisku technologia silników
•• Prowadnica i łańcuch typu Oregon®
•• Prędkość silnika 22 m/s dla szybkiego i silnego cięcia
•• Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia
bezpieczeństwa
•• Wygodny i solidny dostęp boczny napinania łańcucha
•• Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu
i mniejszego zmęczenia
•• Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza

Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)

51
2.7

Długość prowad. / łańcucha
(cm)
Prędkość łańcucha (m/s)
Pojemność zb.paliwa (l)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

Rada!

45
22.2
0.575
5.3
5133001858
4892210819215

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

Jednym z najważniejszych
aspektów jesiennych porządków
jest zapobieganie szkodnikom
i chorobom. Grabiąc liście
i usuwając odpadki, pozbywasz
się kryjówek, w których mogłyby
przezimować insekty oraz
szkodniki

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

RAC230
5132002476

RAC231
5132002477

RCS5133CB

Pilarka łańcuchowa 51 cm³ z prowadnicą 33 cm
•• Silnik 2-suwowy 51 cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek
mocy do masy
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję CE CO
o 46,1% oraz emisję CE HC+ Nox o 42,6%
•• Prowadnica i łańcuch 33 cm typu Oregon®
•• Prędkość silnika 22 m/s dla szybkiego i silnego cięcia
•• Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia
bezpieczeństwa
•• Wygodny i solidny dostęp boczny napinania łańcucha
•• Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu
i mniejszego zmęczenia
•• Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza
•• Walizka wykonana z wysokiej jakości materiałów

Pojemność silnika (cm³)
Moc (KM)

51
2.7

Długość prowad. / łańcucha
(cm)
Prędkość łańcucha (m/s)
Pojemność zb.paliwa (l)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

33
22.2
0.575
5.3
5133001860
4892210819208

Wyposażenie standardowe (RCS5133CB)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
olej do silników 2-suwowych, klucz, walizka

Innowacyjny

Tradycyjny

Niezawodny

Narzędzia 		
					
akumulatorowe

Narzędzie 		
					
spalinowe

Narzędzia
						
sieciowe

Innowacyjni ogrodnicy
nie lubią, gdy coś ich ogranicza.
Cenią swobodę, jaką oferuje
innowacyjna technologia
akumulatorowa
i doceniają fakt, że jeden
akumulator może zasilać
szereg różnych narzędzi.

Tradycyjni ogrodnicy
lubią pracować
w tradycyjny sposób.
Dlatego właśnie
wybierają narzędzia
spalinowe.

Niezawodni ogrodnicy
nie lubią, aby
cokolwiek przerywało im
pracę. Dlatego preferują
niezawodne źródła energii
i dlatego wybierają
narzędzia sieciowe.

SPRAWDŹ...
NOWA Dmuchawa 18 V

Kompatybilne akcesoria
RAC236

RAC237

Nazwa:

OBL1820S

Nr artykułu:

Nr artykułu:

NOWA Dmuchawa Jet 36 V

SPRAWDŹ...
Spalinowa dmuchawa plecakowa

SPRAWDŹ...
Łuparka do drewna

RBL36JB

RBL26BP

RLS5A

Nazwa:

5132002630

02
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Jakim jesteś typem ogrodnika?

5132002631

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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Prace porządkowe
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Prace porządkowe

RBV3000CSV

ryobitools.eu

RBL26BP

Dmuchawa 3000 W

Dmuchawa plecakowa 26cm³ POWR LT2™

••
••
••
••
••
••

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

Moc wejściowa (W)
Prędkość wydmuchu (km/h)
Objętość powietrza (m³/min)
Współczynnik rozdrabniania

3000
375
14
16:1

Pojemność worka dla do
gromadzenia (l)
Zmienna prędkość
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

45
Nie
4.2
5133002188
4892210821423

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

Pojemność silnika (cm³)
26
Prędkość wydmuchu (km/h)
290
Objętość powietrza (l / min)
11
Moc (KM)
0.9
Waga (kg)
5.5
Numer Artykułu
5133001815
Kod EAN
4892210818096

Wyposażenie standardowe (RBL26BP)
olej do silników 2-suwowych

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

Kompatybilne akcesoria
RAC364

Nazwa:

RAC365

Nazwa:

Nazwa:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002995

5132003275

RAC359
5132002713

RBV3000CESV

RBL42BP

Dmuchawa / odkurzacz elektryczny 3000 W

Dmuchawa plecakowa 42 cm³ POWR XT™

•• Silnik o mocy 3000 W
•• Nowa zaprojektowana dmuchawa i odsysacz 3 w 1: można
uzywać jako tylko dmuchawa lub tylko odsysacz lub dmuchawa
z odsysaczem.
•• Prędkość powietrza 375 km/h
•• Przepływ powietrza 14 m³/min
•• Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
•• Szybka zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy
a ssaniem
•• Pas naramienny Vertebrae™ dla maksymalnego komfortu
i utrzymania równowagi

Moc wejściowa (W)
Prędkość wydmuchu (km/h)
Objętość powietrza (m³/min)
Współczynnik rozdrabniania

3000
375
16
16:1

Pojemność worka dla do
gromadzenia (l)
Zmienna prędkość
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

45
Tak
5.1
5133002190
4892210821447

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

Pojemność silnika (cm³)
42
Prędkość wydmuchu (km/h)
298
Objętość powietrza (m³/min)
14.4
Moc (KM)
2.16
Waga (kg)
8.2
Numer Artykułu
5133001879
Kod EAN
4892210818874

Wyposażenie standardowe (RBL42BP)
olej do silników 2-suwowych

Wyposażenie standardowe (RBV3000CESV)
worek 45 l na odpady, Vertebrae™ pas
naramienny

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

RAC364

RAC365

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002995

5132003275

Nazwa:

RAC359
Nr artykułu:

5132002713

RLS4A

RBV26B

Łuparka elektryczna 1500 W, 4 tony

Dmuchawa / odkurzacz do liści 26 cm³ POWR LT2™
•• Silnik 2-suwowy 26 cm³ POWR Lt2™ zapewnia doskonały stosunek
mocy do masy
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję CE
CO oraz HC + Nox
•• Prędkość wydmuchu powietrza: 320 km/h
•• Przepływ powietrza: 12 m³/min
•• Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację
i utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia
użytkownika
•• Współczynnik rozdrabniania: 16:1
•• Dodatkowe miejsce na klucze

Pojemność silnika (cm³)
Prędkość wydmuchu (km/h)
Objętość powietrza (l / min)
Współczynnik rozdrabniania

26
325
12.8
16:1

Pojemność worek dla
zgromadzenia wiórów (l)
Moc (KM)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

40
1
4.3
5133002353
4892210117335
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Wyposażenie standardowe (RLS4A)
-

Dostępna także jako:
Nazwa:

Nazwa:

RAC358

RAC364

RAC365

Nr artykułu:

Nr artykułu:

Nr artykułu:

5132002427

Moc wejściowa (W)
1500
Siła rozłupywania (w tonach)
4
Maks. długość kłody (mm)
52
Waga (kg)
45.5
Numer Artykułu
5133001698
Kod EAN
4892210815958

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

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

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

5132002995

5132003275

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

Łuparka elektryczna 2200 W, 5 ton
Nazwa:

RLS5A

Nr artykułu:

5133001700

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

Prace porządkowe

RSH2545B

RPW2400

Udarowy rozdrabniacz o mocy 2500 W z wydajnością cięcia 45 mm
•• Bardzo wydajny rozdrabniacz udarowy o mocy 2500 W
•• Dwa chowane ostrza ze stali hartowanej rozdrabniają gałęzie i krzewy
do postaci drobnej ściółki
•• Materiał roślinny jest wtłaczany do rozdrabniacza przez cylinder
bezpieczeństwa, dzięki czemu dłonie operatora znajdują się daleko
od ostrzy tnących
•• Zintegrowany uchwyt i duże kółka umożliwiają łatwe transportowanie
urządzenia w ogrodzie
•• Duży pojemnik o pojemności do 40 i do gromadzenia rozdrobnionego
materiału

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

Myjka wysokociśnieniowa spalinowa 163³ 172 bar
Moc wejściowa (W)
System cięcia
Maks. średnica cięcia (mm)

2500
Ostrza
45

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

40
13.4
5133002512
4892210137951

•• Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję CE CO
HC+ Nox
•• Wydajność tłoczenia 520 l/godz.
•• Uchwyt lancy z szybkim złączem
•• 4 wymienne dysze
•• Wbudowany schowek na wąż, lancę i dyszę
•• Solidna rama metalowa z kołami dla łatwego transportu

Wyposażenie standardowe (RSH2545B)
cylinder

Pojemność silnika (cm³)
Ciśnienie robocze (bar)
Przepływ powietrza (l/h)
Typ silnika
Długość węża ssącego (m)
Połączenie dyszy lance
Zbiornik środka czysz.
Numer Artykułu
Kod EAN

163
172
520
OHV
8
Szybkozłącze
Wbudowany
5133001729
4892210810199

Wyposażenie standardowe (RPW2400)
dysza natryskowa 0°, 25, 40˚ i do detergentu/
spłukiwania

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

RAC351
Nr artykułu:

5132002646

RSH2845T

NOWOŚĆ RPW3200
Myjka ciśnieniowa 190cm³ OHC 220 bar

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

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

Moc wejściowa (W)
System cięcia

2800
Bęben mechanizmu
zmiany biegów

Maks. średnica cięcia (mm)

45

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

55
28.8
5133002351
4892210822482

Wyposażenie standardowe (RSH2845T)
pojemnik na odpady 55 l

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

Pojemność silnika (cm³)
Przepływ powietrza (l/h)
Długość węża ssącego (m)
Połączenie dyszy lance
Zbiornik środka czysz.
Numer Artykułu
Kod EAN

Subaru® 190
OHC motor
570
7.6
Szybkozłącze
Wbudowany
5133002885
4892210149855

Wyposażenie standardowe (RPW3200)
olej do silników 4 suwowych, dysza 5 w
jednym, dysza turbo

NOWOŚĆ RGN1200
Spalinowy agregat prądotwórczy 1200 W

RCP1225
••
••
••
••
••
••

•• Technologia silników Subaru® 190cm³ OHC zapewnia ciśnienie 220
bar
•• Technologia czystego silnika. Obniża emisje CO i HC+Nox
•• Wysoka wydajność tłoczenia 570 l/h zapewnia skuteczność
czyszczenia
•• Lanca z szybkim złączem
•• Dysza 5 w 1 umożliwia wygodne przełączanie ciśnienia ze spłukiwania
na strumień punktowy. Dysza Turbo znajdująca się w wyposażeniu
standardowym jest przeznaczona do usuwania trudnych zabrudzeń
•• Zintegrowany zbiornik na detergent umożliwia jeszcze skuteczniejsze
czyszczenie
•• Duże koła i wytrzymała rama w kształcie klatki ułatwia transport
i bezpieczne przechowywanie myjki
•• Wąż 7,6 m

Moc wejściowa (W)
1150
Szerokość cięcia (mm)
25
Maks. głębokość cięcia (cm)
20
Średnica zęba (cm)
20
Waga (kg)
13.6
Numer Artykułu
5133002388
Kod EAN
4892210132796

Wyposażenie standardowe (RCP1225)
zespół koła i kołka wyciąganego

•• Spalinowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 1200 W (rozruch) /
1000 W (praca)
•• Silnik 98cm³ OHV dostarcza moc dla 1 przyłącza AC
•• Zbiornik o pojemności 7 l umożliwia pracę przez 8 godzin przy
połowicznym i 5 godzin przy pełnym obciążeniu
•• Cicha praca – 95 dB Lwa / 73 dB Lpa
•• Wielofunkcyjny woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają
bezpieczną obsługę
•• Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia bezpieczne zasilanie
i chroni podłączone narzędzia oraz urządzenia przed skokami
napięcia

Pojemność silnika (cm³)
Gdniazdo prądowe
Poziom hałasu (db)

98
1
95dB Lwa, 73dB
Lpa

Czas pracy | Naładowana do
połowy (hr)

8

Czas pracy | Pełne
naładowanie (hr)
Wheels
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

5
Nie
26.7
5133002559
4892210139139

Wyposażenie standardowe (RGN1200)

klucz do świec zapłonowych, papierowy lejek,
olej do silników 4-suwowych
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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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Rady i wskazówki: agregaty prądotwórcze

#RyobiToolsEurope

Agregaty prądotwórcze

ryobitools.eu

NOWOŚĆ RGN2500
Spalinowy agregat prądotwórczy 2500 W

Rada!

ENERGIA
DO
DZIAŁANIA

Wypróbuj nowy
inwertorowy agregat
prądotwórczy, który jest
o połowę cichszy
od konwencjonalnych
agregatów, dzięki czemu
nie będziesz
już przeszkadzać
sąsiadom!

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

NOWOŚĆ

Rada!

Wypróbuj nowy
inwertorowy
agregat prądotwórczy, który
jest o połowę cichszy od
konwencjonalnych
agregatów, dzięki czemu
nie będziesz
już przeszkadzać
sąsiadom!

SUPER

Pojemność silnika (cm³)
Gdniazdo prądowe
Poziom hałasu (db)

91dB Lwa, 69dB
Lpa

Czas pracy | Naładowana
do połowy (hr)

17

Czas pracy | Pełne
naładowanie (hr)
Wheels
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

11
Tak
43.5
5133002561
4892210139146

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

RGN3600

Spalinowy agregat prądotwórczy 3600 W

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

CICHY

212
2

Pojemność silnika (cm³)
Gdniazdo prądowe
Poziom hałasu (db)

224
2
93dB Lwa, 71dB
Lpa

Czas pracy | Naładowana do
połowy (hr)

13

Czas pracy | Pełne
naładowanie (hr)
Wheels
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

7
Tak
49.3
5133002563
4892210139153

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

ŁATWY
W PRZEWOŻENIU

NOWOŚĆ

RIG2000PC

Spalinowy inwertorowy agregat prądotwórczy 2000 W

•• Spalinowy inwertorowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 2000 W
(rozruch) / 1800 W (praca)
•• Silnik 106cm³ OHC dostarcza moc dla 2 przyłączy AC i 1 przyłącza
DC 12 V
•• Zbiornik o pojemności 3,6 l umożliwia pracę przez 5 godzin przy
połowicznym i 3 godzin przy pełnym obciążeniu
•• Bardzo cicha praca – 84 dB Lwa / 64 dB Lpa
•• Woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną obsługę
•• Koła i uchwyt teleskopowy zapewniają łatwy transport
•• Możliwość pracy w tandemie łącząc ze sobą 2 agregaty RIG2000PC,
aby zwiększyć dwukrotnie moc (zestaw do pracy w tandemie jest
sprzedawany osobno)

ładowarka samochodowa 12 V

out the vid
eo
ck
he

on

212cm³

98cm³

224cm³

SILNIK OHV

SILNIK OHV

106
2000
1800
5
3
84
64
23.5
5133002557
4892210144171

Wyposażenie standardowe (RIG2000PC)
C

Inne
dostępne
produkty...

Pojemność silnika (cm³)
Moc maks. (W)
Moc nominalna (W)
Czas pracy 1/2 zbiornika (h)
Czas pracy na zbiorniku (h)
Moc akustyczna (dB Lwa)
Poziom hałasu (dB Lpa)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

SILNIK OHV

Kompatybilne akcesoria

Search for Ryobi TV

Nazwa:

RGN1200

SPALINOWY AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY
02
80

RGN2500

SPALINOWY AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY

RGN3600

SPALINOWY AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY

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

RAC700
Nr artykułu:

5132003175

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

Akcesoria

ryobitools.eu

Ryobi®

Elektronarzędzia

Akcesoria do pracy w ogrodzie

OES18

Moduł ONE+™ Easy-Start, bez akumulatora
Kompatybilne modele: RLT254CDSO, RBC254SESO,
RBC254SBSO,,RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO,
RBC52FSBOS, RHT25X60RO
Nr artykułu 5132002803

RAC 810

RAC 811

RAC364

Rękawice ogrodowe TIMBERWOLF
Premium Leather

Rękawice ogrodowe Power

Uniwersalny worek na liście 45 l

Rozmiary: S, M, L, XL

Rozmiary: S, M, L, XL

Nr artykułu 5132002995

Nr artykułu 5132002991

Nr artykułu 5132002994

Mocne skórzane rękawice
do wymagających prac w
ogrodzie. Elastyczne ściągacze
na wysokości nadgarstka chronią
przed wpadaniem odpadków
do wnętrza rękawic. Podwójne
szwy zapewniają długi okres
użytkowania

Wzmocniona część chroniąca wnętrze
dłoni oraz kciuk zapewnia większy
komfort podczas dłuższej pracy.
Porowata powierzchnia zapewnia lepszy
chwyt. Specjalna powłoka na palcu
wskazującym i kciuku ułatwia obsługę
ekranów dotykowych

Kompatybilne modele
dmuchaw i odkurzaczy:
elektryczne (AC/DC)
i spalinowe
dmuchawy/odkurzacze
Ryobi

RAC138

RAC805

Szelki Vertebrae+™

Szelki Ergo

Szelki Vertebrae+™ umożliwiają
równomierne rozłożenie ciężaru,
zapewniając w ten sposób większy komfort
pracy. Szelki mają szerokie podparcie na
plecach i poduszki w częściach barkowych.
Zmniejsza to wysiłek i pozwala rozłożyć
ciężar pomiędzy lewym a prawym barkiem.
Pas biodrowy można dopasować dla
zwiększenia wygody podczas pracy. Szelki
można w łatwy sposób wyregulować,
dopasowując je do potrzeb użytkownika.
System szybkiego demontażu pomaga
wyjąć narzędzie z szelek w łatwy
i bezpieczny sposób.
Nr artykułu 5132002706

Szelki Ergo do wszystkich narzędzi do przycinania gałęzi
i cięcia żywopłotów. Szelki umożliwiają równomierne rozłożenie
ciężaru narzędzia, zapewniając w ten sposób większy komfort
i pozwalając na dłuższą i pracę
Nr artykułu 5132002765

#Ryo

RAC311

RAC305

Uniwersalna szczotka do
nożyc do żywopłotu

Uniwersalna nasadka
HEDGESWEEP™

Pomaga usunąć zanieczyszczenia i smaruje
ostrza, wydłużając ich żywotność. Napełnij
zbiornik olejem Ryobi (RAC312), naciśnij pompkę
i przesuwaj szczotką wzdłuż ostrzy, oczyszczając
je i smarując równocześnie.
Nr artykułu 5132002864

do usuwania odpadków – zbiera ścięte liście
z żywopłotu podczas pracy.
Nr artykułu 5132002437

#Ryo

RAC365

Pojemny
system zbierania liści

pl.ryobitools.eu/akcesoria

02
82

Potrzebujesz pomocy przy wymianie akcesoriów w
Twoim narzędziu? Odwiedź kanał Ryobi w serwisie
YouTube “Ryobi TV”, aby obejrzeć filmy i dowiedzieć
się więcej!

Nie marnuj czasu na ciągłe opróżnianie
małych worków do dmuchaw/odkurzaczy.
Zamiast tego użyj systemu zbierania
liści, aby zebrać rozdrobnione liście
bezpośrednio do pojemnych
(100 – 200 l) worków.
Nr artykułu 5132003275

Szczegółowe dane techniczne, w tym wartości emisji hałasu i drgań, znajdziesz na stronie: www.ryobitools.eu
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Voltage (V)
No. of batteries supplied
Charger supplied
Max. torque (Nm)
Chuck capacity (mm)
1 (rpm)
No load speed gear
2 (rpm)
No load speed gear
(mm)
Max. drilling wood
(mm)
Max. drilling steel
(mm)
Max. drilling masonry
Torque settings
pack
Weight without battery
(kg)

400

0-440
0-1,700
50
13
13
10
1.7
Recyclable
Carton

Supplied in

5133002438

Article Number
EAN Code

Standard equipment

4892210135636
(R18PDBL-0
bit

screwdriver
1 x double-ended
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Carton
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•
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Voltage (V)
No. of batteries supplied
Charger supplied
Max. torque (Nm)
Chuck capacity (mm)
1 (rpm)
No load speed gear
2 (rpm)
No load speed gear
(mm)
Max. drilling wood
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Max. drilling steel
Torque settings
pack
Weight without battery
(kg)

and durability
gripping strength
to drive screws
settings make it easy
e-Torque control
flush everytime
work area
& 0-1,700
LED illuminates the
with 2 gears (0-440
Metal planetary gearbox drilling and fastening
of
RPM) for a wide range

Cordle

Name:

021L

RCD18

Driver

applications
Gripzone+
Handle design with
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more power, longer
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specifications, including

18V Brushless Percussion
(1x1.5Ah, 1x4.0Ah)
Name:

noise and vibration
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Product Code:

R18PDBL-LL99S

5133002442

data, please visit

18V Brushless Percussion
(2x5.0Ah)
Name:

R18PDBL-LL50S

Drill

Product Code:

5133002477
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Więcej informacji na temat wszystkich
akcesoriów można znaleźć na stronie:
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Twój szczęśliwy
dom dzięki Ryobi®
Ryobi oferuje elektronarzędzia do
wszelkiego rodzaju prac.
Obojętne czy jesteś zapalonym majsterkowiczem, fanem motoryzacji
czy po prostu lubisz dekorować swoje cztery kąty, elektronarzędzia
Ryobi zostały zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach.
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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.
5139000815

