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System ONE+ pozwala zasilać ponad  
40 elektronarzędzi i urządzeń 
ogrodowych za pomocą jednego 

akumulatora. Marka Ryobi wciąż 
się rozwija - jednak pamiętamy, aby 
wszystkie stare akumulatory były 

w 100% kompatybilne z nowymi 
maszynami. Dokup nowy akumulator  
i ciesz się urządzeniami One + na nowo.

Złóż życzenia urodzinowe marce Ryobi poprzez  #20yearsONEsystem

2013

-
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Wszystkie pokazane produkty zgodne są z wymogami Unii Europejskiej
(na tabliczce znamionowej widoczny jest symbol CE). 

Uwaga: warunki gwarancji są zależne od kraju/regionu. Zakupienie np. w USA, przez internet albo poprzez import 
do Europy narzędzi bez oznaczenia CE stanowi naruszenie przepisów unijnych. W związku z tym takie narzędzia nie 
mają wsparcia technicznego i nie mogą być serwisowane w Europie przez Ryobi®. Jedynie narzędzia zakupione  
w Unii Europejskiej i oznaczone symbolem CE na tabliczce znamionowej (również w Szwajcarii) objęte są gwarancją 
na terenie Europy. Ryobi® zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produktów w dowolnym 
momencie i bez uprzedzenia.

Dajemy 2-letnią gwarancję na
wszystkie nasze produkty,  
z wyłączeniem
akcesoriów i elementów,
które podlegają normalnemu
zużyciu. Prosimy o zapoznanie się
z warunkami gwarancji podanymi  
w instrukcji obsługi.
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Seria urządzeń 36V pozwoli wykonać Ci prace ogrodowe o każdej porze roku. 

Potrzebujesz jedynie akumulatora, który zasili wszystkie urządzenia Ryobi.

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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Z drugiego zdania wyrzućmy “nie tylko monitoruje pracę silnika.” I 2 zdanie powinno 

wyglądać tak: Dodatkowo optymalizuje pobór energii z akumulatora znacznie 

wydłużając czas pracy.

Inteligentne akumulatory 36 V zostały stworzone z użyciem naszej 

najlepszej technologii, aby zapewnić moc porównywalną  

z napędem spalinowym. Możesz więc pracować dłużej i z większą 

mocą.
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więcej mocy przy dłuższym czasie pracy w porównaniu z dotychczasową 
technologią litową, zapewniając osiągi takie jak w przypadku urządzeń 
spalinowych.

Nie brudzisz rąk 

paliwem, nie 

rozlewasz oleju,

97% mniejszy 

hałas i wibracje*

a przede wszystkim nie

zatruwasz środowiska.*

*W porównaniu z urządzeniami Ryobi® do użytku na zewnątrz

• Nie potrzebny jest dodatek do paliwa ani olej  
 do silników dwusuwowych
• Nie musisz przechowywać paliwa
• Do 50 razy tańsza w eksploatacji

Akumulator litowo-jonowy 36 V z technologią IntelliCell™ monitoruje

i równoważy wydajność poszczególnych ogniw, aby maksymalnie 

wydłużyć czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo 

użytkowania, zapewniając do 10% więcej mocy użytkowej. 

Wygodny wskaźnik naładowania na akumulatorze nie pozwoli, aby 

zabrakło energii na dokończenie pracy.

MaxPower™

Masz wyjątkowo trudną pracę w ogrodzie? Szukaj naszych 
akumulatorów MaxPower™. MaxPower™ zapewnia automatyczną 
kontrolę mocy, zwiększony wydatek mocy przy dużym obciążeniu, 
aby zapewnić lepszą wydajność, optymalnie dla trudnych zadań.

Czas pracy  Wydajność  Kontrola mocy  Trwałość  

Ogniwa litowe zapewniają wydajność porównywalną z silnikami spalinowymi.
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 • Akumulator Lithium+ o pojemności 5,0 Ah, 36 V oferuje wyższą moc, dłuższy 

czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym wydajność koszenia 

porównywalną z kosiarkami spalinowymi

 • Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, 

wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo 

akumulatora

 • Wyposażona w najbardziej wydajny silnik bezszczotkowy

 • Szerokość koszenia 46 cm

 • 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm

 • Opatentowana technologia EasyEdge™ ułatwia koszenie trawy do samej 

krawędzi

 • Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy

 • LED-owy wskaźnik naładowania baterii
(RLM36X46L5F)

Przystawka do mulczowania

Dostępna także jako:

Kosiarka do trawy Lithium+ 36 V z szerokością 
koszenia 46 cm

Kod EAN:Numer Artykułu:Typ:

5133002614 4892210140883RLM36X46L5H

 • Akumulator 36 V 5.0 Ah MAX POWER™ Lithium+ daje więcej mocy, 

dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie 

litowe dając osiągi spalinowe

 • Technologia Intellicell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych 

ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy

 • 4-biegunowy silnik o wysokim momencie zapewnia osiągi w trudnych 

warunkach

 • Szerokość koszenia 40 cm

 • 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 

20–70 mm

 • Technologia EasyEdge™ dla koszenia przy samej krawędzi

 • Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy
(RLM36X40H50)

Przystawka do mulczowania

Dostępna także jako:

Kosiarka do trawy Lithium Fusion™ 36 V z szrokością 
koszenia 40 cm oraz z uchwytem ergonomicznym (1x4.0 Ah)

Kosiarka do trawy Lithium Fusion™ 36 V z szrokością 
koszenia 40 cm oraz z uchwytem ergonomicznym (0x)

Kod EAN:Typ:Kod EAN:Numer Artykułu:Typ: Numer Artykułu:

5133002407 51330021674892210822000 4892210821126RLM36B40H RLM36X40H40

 • 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 

(RLT36C3325)

automatyczny podajnik żyłki

Dostępna także jako:

Podkaszarka Lithium+ 36 V

Typ: Numer Artykułu: Kod EAN:

5133002404 4892210134424RLT36B33

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

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

Napięcie (V) 36

Pojemność akumulatora (Ah) 5.0

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 60 min

Szerokość koszenia (cm) 46

Mechanizm jezdny bez napedu

Funkcja mielenia Tak

Waga z akumulatorem (kg) 19.4

Numer Artykułu 5133002171

Kod EAN 4892210821140

Napięcie (V) 36

Pojemność akumulatora (Ah) 5.0

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 3 godz

Szerokość koszenia (cm) 46

Mechanizm jezdny bez napedu

Funkcja mielenia Tak

Waga z akumulatorem (kg) 19.4

Numer Artykułu 5133002100

Kod EAN 4892210820822
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 • Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo 

akumulatora

 • Mocny akumulator 36 V 4.0 Ah Lithium+ oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym wysoką wydajność koszenia

 • Duża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy silnika

 • 2 w 1 : Nóż tnący Tri-ARc 26 cm oraz głowica tnąca (żyłka) 30 cm

 • Szerokość cięcia 30 cm

 • Możliwość regulowania prędkości obrotowej

 • Obrotowy uchwyt rowerowy i szelki Vertebrae™ zapewniają maksymalny komfort

 • Mocowanie akumulatora i silnika z tyłu narzędzia daje lepszy rozkład ciężaru i równowagi

Kosa litowo-jonowa 36 V z uchwytem 
ergonomicznym (1 x 4.0 Ah)

Kod EAN:Numer Artykułu:Typ:

5133001851 4892210819048RBC36X26E

(RBC36X26B)

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

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V) 36

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 160 min

Średnica ostrza (cm)
z tarczą 26 cm / 

żyłką 30 cm

Średnica żyłki (mm) 1.6

Obroty (obr/min) 9000

Waga z akumulatorem (kg) 5.18

Numer Artykułu 5133001813

Kod EAN 4892210818492
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 • 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 2 prędkościami – wysoka prędkość dla 

codziennej pielęgnacji i przycinania żywopłotów, wysoki moment 

obrotowy do cięcia gęstych żywopłotów

 • Konstrukcja o wysokim momencie 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 w 5 pozycjach zapewnia komfortową pracę  

w każdej pozycji

 • Nasadka HedgeSweep pozwala na łatwe usuwanie urobku

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

Kod EAN:Numer Artykułu:Typ:

5133002570 4892210139320RHT36C60R15

(RHT36C60R26)

Listwa HedgeSweep™, pokrowiec  
na ostrze tnące

 • Mocny akumulator 36 V 2.5 Ah Lithium+ oferuje wyższą moc, 

dłuższy czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym 

wysoką wydajność koszenia

 • Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne 

ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz 

zwiększając bezpieczeństwo akumulatora

 • Duża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment 

obrotowy silnika

 • Precyzyjne, cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową 

ostrza tnące o długości 55 cm dla efektywnego cięcia

 • Zdolność cięcia 24 mm

 • System anty-blokujący zapobiega przypadkowemu 

zablokowaniu

 • Lekka i dobrze wyważona pozycja baterii położonej w środku 

urządzenia

 • Nasadka HedgeSweep™ pozwala na łatwe usuwanie urobku

(RHT36B55)

Listwa HedgeSweep™

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V) 36

Pojemność akumulatora (Ah) -

Ładowarka w wyposażeniu −

Zdolność cięcia (mm) 24

Długość ostrza (cm) 55

Obroty (obr/min) 2700

Numer Artykułu 5133002406

Kod EAN 4892210821997

Napięcie (V) 36

Pojemność akumulatora (Ah) 2.6

Ładowarka w wyposażeniu 90 min

Maks. zdolność cięcia (mm) 26

Długość ostrza (cm) 60

Obroty (obr/min) 1300

Prędkość (m/s) 1400

Prędkość obrotowa  

(obr./min)
400

Numer Artykułu 5133002527

Kod EAN 4892210137913
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 • Akumulator 36 V 5.0 Ah MAX POWER™ Lithium+ oferuje wyższą 

moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym 

wydajność koszenia porównywalną z kosiarkami spalinowymi

 • Technologia Intellicell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych 

ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy

 • Bezszczotkowy silnik zapewnia świetny moment obrotowy  

i efektywność cięcia bez wysiłku

 • Prowadnica i łańcuch 35 cm typu Oregon®

 • Najmocniejsza pilarka łańcuchowa z prędkością łańcucha 21 m/s 

zapewnia 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

(RCS36X3550HI)

osłona prowadnicy, olej do smarowania 
łańcucha i prowadnicy

 • Mocny bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia świetny moment 

obrotowy i 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 zapewniają łatwe 

przechowywanie

 • Należy do linii narzędzi 36 V, jej akumulator i ładowarka są zgodne  

z szeroką gamą narzędzi ogrodowych 

(RST36B51)

-

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

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

Napięcie (V) 36

Pojemność akumulatora (Ah) 5.0

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 3 godz

Długość prowadnicy (cm) 35

Prędkość łańcucha (m/s) 21

Beznarzędziowe napinanie 

łańcucha
Tak

Numer Artykułu 5133002180

Kod EAN 4892210821577
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 • Bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia moment obrotowy i wydajność, 

aby skuteczniej wydmuchiwać i odkurzać

 • Mocny strumień powietrza 12,85 m3/min i prędkość powietrza 

pozwala bez wysiłku sprzątać liście

 • Dmuchawa i odkurzacz 3-w-1 o nowej konstrukcji pozwala używać 

jej jako samej dmuchawy, samego odkurzacza, lub obu funkcji 

jednocześnie

 • 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

(RBV36B)

Worek na liście 45 l, pasek na ramię, 
kółka do jazdy przy krawężniku, szybka 
dysza zmiatająca

 • Współpracuje z 36 V akumulatorem litowo-jonowym 

(sprzedawanym oddzielnie)

 • Mocowanie akumulatora od góry daje lepszy rozkład 

ciężaru i równowagi

 • Włącznik z pełną, bezstopniową regulacją prędkości 

zmniejsza hałas, poprawia czas pracy i pozwala 

użytkownikowi na większą kontrolę 

 • Dysza o dużej prędkości wydmuchu umożliwia łatwe 

zdmuchiwanie mokrych liści i cięższych nieczystości 

 • Specjalna powłoka rączki pozwala na wygodniejszy chwyt

 • Sprzedawana jako samodzielne urządzenie, bez 

akumulatora i ładowarki 

(RBL36B)

wydajna dysza

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V) 36

Pojemność akumulatora (Ah) -

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Prędkość powietrza 

(km/godz.)
250

Waga z akumulatorem (kg) 3.1

Numer Artykułu 5133000676

Kod EAN 4892210811769

Napięcie (V) 36

Pojemność akumulatora (Ah) -

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Prędkość powietrza 

(km/godz.)
238

Waga bez akumulatora (kg) 2.38

Numer Artykułu 5133002524

Kod EAN 4892210138538
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 • Mocny akumulator 18 V 5.0 Ah Lithium+ daje więcej mocy, 

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

 • Akumulator Lithium+ 2.6 Ah zapewnia więcej mocy, 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

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Numer Artykułu 5133002166

Kod EAN 4892210127426

Numer Artykułu 5133000709

Kod EAN 4892210812483
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 • Akumulator Lithium+ 1.5 Ah zapewnia więcej mocy, 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

 • Ładowarka 36V kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami 

Ryobi 36V

 • Ładuje akumulator 5.0Ah w ciągu 1 godziny

 • Wskaźnik naładowania LED 

Kod EAN:Numer Artykułu:Typ:

5132002791 4892210139559RBPK3640D5A

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Szybka ładowarka + akumulator 36V 4,0Ah 
MaxPower

Numer Artykułu 5133002417

Kod EAN 4892210133458

Numer Artykułu 5133001875

Kod EAN 4892210819413
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Wybierz narzędzie, akumulator i ładowarkę z naszej 
oferty, a potem rozszerzaj kolekcję narzędzi ONE+.

Kup zestaw z dowolnym narzędziem i akumulatorem, 
a następnie rozszerzaj kolekcję narzędzi, płacąc 
mniej.

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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?

Pierwsza kosiarka Ryobi 18 V zasilana JEDNYM 

akumulatorem. Nasze bezprzewodowe kosiarki są 

zazwyczaj zasilane dwoma akumulatorami Lithium+ 

(technologia Fusion), ale Ryobi idzie o krok dalej.

-

Pierwsza w historii kosa  

w systemie ONE+.  

Idealna do koszenia, 

nie przycinania.

Nowe teleskopowe  

nożyce do żywopłotu,  

pozwalające

dosięgnąć 

wysokiego  

żywopłotu

i krzewów.

Najnowszy produkt w serii 

narzędzi hybrydowych, które 

zgodne są z systemem 

ONE+ i mogą być zasilane 

także z gniazdka, więc 

nigdy nie skończy Ci 

się energia.

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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System : 40 narzędzi zasilanych 
akumulatorami litowymi, dostępnymi  
w szerokim zakresie różnych wersji.

Zabezpieczenie
Elektronika

Wskaźnik naładowania 
akumulatora

Najprostszy sposób kontroli
naładowania akumulatora, 
ułatwiający ergonomiczne
wykorzystanie narzędzia.

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

IntelliCell™ 

Monitoruje i równoważy 
wydajność każdego ogniwa 
tak, aby nie marnować energii. 
Maksymalnie wydłuża czas 
pracy i poprawia wydajność 
narzędzia do 10%!

Ogniwa o dużej mocy

Nr 1 na rynku dla majsterkowicza. 

Czas pracy   Wydajność  Kontrola mocy  Trwałość  
Lithium  w jednej chwili daje nowe życie narzędziom ONE .

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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 • Akumulator Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą 

trwałość, zapewniając pożądaną wydajność koszenia

 • Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając 

czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora

 • Szerokość koszenia 33 cm ułatwia poruszanie się po ogrodzie

 • Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 25 do 65 mm

 • Funkcja EasyEdge dla koszenia przy samej krawędzi

 • 5 stopniowa regulacja uchwytu dopasuje się do każdego użytkownika

 • Bezkluczykowe i szybkie złożenie kosiarki pozwala na łatwe przechowywanie, 

które nie wymaga dużo miejsca

 • Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny  

ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi

Akumulatorowa kosiarka do trawy 18 V,  
szerokość koszenia 33 cm

Numer Artykułu: Kod EAN:Typ:

5133002616 4892210139351OLM1833H

(RLM18X33H40)

przystawka do mulczowania,  
kosz na trawę 35 l

 • Osiągi 36 V dostępne dzięki technologii Lithium Fusion™. Zasilane dwoma 
akumulatorami 18 V Lithium+ 4.0 Ah

 • Akumulator 4.0 Ah Lithium+ oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą 
trwałość, zapewniając przy tym wydajność koszenia porównywalną z kosiarkami 
spalinowymi

 • Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas 
pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora

 • Korpus daje dużą szerokość cięcia 40 cm 
 • 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm  
 • Opatentowana technologia EasyEdge™ ułatwia koszenie trawy do samej krawędzi
 • Uchwyt do łatwego przenoszenia
 • Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy
 • Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest  

kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi  
i ogrodowymi

(RLM18X40H240)

kosz na trawę 50 l, przystawka  
do mielenia

Kosiarka do trawy Lithium Fusion™ 36 V,  
z szerokością cięcia 40 cm

Typ: Numer Artykułu: Kod EAN:

5133002160 4892210821218OLM1840H

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V) 18

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 2 godz

Szerokość koszenia (cm) 33

Mechanizm jezdny bez napedu

Funkcja mielenia Tak

Waga z akumulatorem (kg) 12

Numer Artykułu 5133002526

Kod EAN 4892210137876

Napięcie (V) 36

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 2

Szerokość koszenia (cm) 40

Obroty (obr/min) 3550

Ładowarka w wyposażeniu 2 godz

Mechanizm jezdny bez napedu

Funkcja mielenia Tak

Waga z akumulatorem (kg) 19.2

Numer Artykułu 5133002098

Kod EAN 4892210820808



02

 • Hybrydowa, przewodowa i akumulatorowa kosiarka do trawy o napięciu 36 V, zasilana zarówno akumulatorem 2x18 V Lithium+, jak i energią 

elektryczną, za pomocą przewodu

 • Szerokość koszenia 36 cm dla dużej efektywności koszenia

 • Technologia EasyEdge umożliwiająca cięcie przy samej krawędzi

 • Składane uchwyty i składany kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca

 • 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia

 • Kosz na trawę o pojemności 45 l

 • Uchwyt typu Vertebrae™ dla większego komfortu pracy

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V
Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V,  

korpus 36 cm (2x 4,0 Ah)

Typ: Kod EAN:Numer Artykułu:Kod EAN:Typ: Numer Artykułu:

51330023695133002589 48922101323144892210140135 OLM1834HRLM18X36H240

(RLM18C36H225)

przystawka do mulczowania,  
worek na trawę 45 l

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V) 18

Pojemność akumulatora (Ah) 2.5

Ładowarka w wyposażeniu 90 min

Szerokość koszenia (cm) 36

Mechanizm jezdny bez napedu

Funkcja mielenia Tak

Waga z akumulatorem (kg) 16.1

Numer Artykułu 5133002587

Kod EAN 4892210140111
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Czeka Cię praca w ogrodzie? Ciesz się 

bezprzewodową swobodą używając akumulatora 

Lithium+. A jeśli Twój akumulator się rozładuje, 

przełącz się na zasilanie z sieci. Zasilanie hybrydowe 

pozwala Ci na niezwykle łatwe przełączenie się 

z jednego źródła energii na drugie, abyś mógł 

pracować i pracować i pracować…

seria urządzeń hybrydowych marki Ryobi jest również częścią systemu ONE+? Oznacza 
to, że zasilisz ponad 40 różnych elektronarzędzi i narzędzi ogrodowych tym samym 
akumulatorem Lithium+.

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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 • Zasilanie hybrydowe: płynne przejście z zasilania akumulatorowego na 

przewodowe

 • Regulowana szerokość cięcia 25-30 cm dla niezwykłej wszechstronności

 • 18 V zasilanie z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, które 

indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować 

czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo

 • Technologia EasyEdge pozwala na szybkie przejście do trybu przycinania 

krawędzi

 • Teleskopowa rura dla optymalnego komfortu

 • Należący do systemu ONE+ akumulator 18V Lithium+ jest kompatybilny  

ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi

(RLT1830H13)

1x automatyczny podajnik żyłki, 
przewód 8 m

Dostępna także jako:

Hybrydowa podkaszarka 18 V z szerokością 
koszenia do 30 cm (1x2.5 Ah)

Hybrydowa podkaszarka 18 V z szerokością 
koszenia do 30 cm (1x1,5 Ah)

Kod EAN:Numer Artykułu:Typ: Kod EAN:Numer Artykułu:Typ:

5133002224 4892210821638RLT1830H25 5133002460 4892210136626RLT1830H15

 • 18 V zasilanie z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, które indywidualnie 

monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować czas pracy, okres 

przechowywania i bezpieczeństwo

 • Regulowana szerokość cięcia 25-30 cm dla niezwykłej wszechstronności   

 • Technologia EasyEdge pozwala na szybkie przejście do trybu przycinania krawędzi

 • Teleskopowa rura dla zwiększenia komfortu  

 • Obracana głowica w 3 pozycjach do optymalnego zasięgu 

 • Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze 

wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi

(RLT183113)
Dostępna także jako:  1x automatyczny podajnik żyłki

Podkaszarka One Plus 18 V (wersja zerowa - bez 
akumulatora i ładowarki)

Numer Artykułu: Kod EAN:Typ:

5133002162 4892210821195OLT1831S

Podkaszarka 18 V (1x 1,5 Ah) Podkaszarka 18 V (1x 2,5 Ah)

Kod EAN:Numer Artykułu:Typ: Typ: Numer Artykułu: Kod EAN:

5133002459 51330023954892210136619 4892210133953RLT183115 RLT183125

 • Zasilanie 18 V z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™

 • Szerokość cięcia 25cm daje efektywne koszenie 

 • Technologia EasyEdge pozwala na szybkie przejście do trybu 

przycinania krawędzi 

 • Dwa uchwyty dają większą wygodę użytkowania 

 • Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest 

kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami 

domowymi i ogrodniczymi

(RLT1825LI)

1 x automatyczny podajnik żyłki

Dostępna także jako:

Akumulatorowa przycinarka do trawy 18 V, 
szerokość koszenia 25 cm

Podkaszarka 18 V z zdolnością cięcia do 25 cm 
(2x1.3 Ah)

Numer Artykułu:Typ: Kod EAN: Typ: Numer Artykułu: Kod EAN:

51330021685133001808 48922108212704892210818447OLT1825 RLT1825LL13

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V) 18

Pojemność akumulatora (Ah) 1.3

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 3 godz

System podawania żyłki Automatyczny

Szerokość koszenia (cm) 25cm

Średnica żyłki (mm) 1.6

Waga z akumulatorem (kg) 1.65

Numer Artykułu 5133001806

Kod EAN 4892210818423

Napięcie (V) 18

Pojemność akumulatora (Ah) 1.3

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 45 min

Szerokość koszenia (cm) 25-30

Średnica żyłki (mm) 1.6

System podawania żyłki Automatyczny

Waga z akumulatorem (kg) 2.14

Numer Artykułu 5133002104

Kod EAN 4892210820662

Napięcie (V) 18

Pojemność akumulatora (Ah) 1.3

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 45 min

Szerokość koszenia (cm) 25-30

System podawania żyłki Automatyczny

Waga z akumulatorem (kg) 3.2

Numer Artykułu 5133002102

Kod EAN 4892210820785
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 • Mocny akumulator 18 V 4 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe

 • Technologia Intellicell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania i bezpieczeństwa 

 • Wysokowydajny silnik 18 V zapewnia optymalną moc nawet podczas najtrudniejszych zadań  

 • Narzędzie 2w1: 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

Podkaszarka akumulatorowa 18 V z uchwytem 
rowerowym

Kod EAN:Typ: Numer Artykułu:

5133002619 4892210141033OBC1820B

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

1x akumulator litowo-jonowy 18V 
(4.0Ah), ostrze Tri-Arc, głowica tnąca 
z żyłką 1,6 mm, uchwyt rowerowy, 
uprząż paskowa na ramiona

(RBC18X20B4)

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) 1.6

Obroty (obr/min) 8500

Waga z akumulatorem (kg) 4.0

Numer Artykułu 5133002528

Kod EAN 4892210138279
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 • Mocny akumulator 18 V 1x4.0 Ah Lithium+ daje więcej mocy, dłuższy czas 

pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe 

 • Technologia Intellicell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych 

ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy 

 • Duża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy silnika  

 • Długość ostrza 55 cm wycinane laserowo, szlifowane techniką 

diamentową dla lepszej efektywności cięcia

 • Zdolność cięcia 22 mm

 • System przeciw zacięciu zapobiega przypadkowemu zablokowaniu

 • Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia  

 • HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi

 • Należący do systemu ONE+ akumulator 18V Lithium+ jest kompatybilny 

ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi

(RHT1855R40)

HedgeSweep™, pokrowiec na ostrze

Dostępna także jako:

Nożyce do zywopłotu 18 V z ostrzem 55 cm

Kod EAN:Typ: Numer Artykułu:

5133002161 4892210821249OHT1855R

 • Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność, 

przycinania żywopłotów i krzewów

 • Ostrze o długości 50cm szlifowane techniką diamentową

 • Zdolność cięcia 18 mm

 • System przeciw zacięciu zapobiega przypadkowemu zablokowaniu

 • Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia

 • HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi

 • Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest 

kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami 

domowymi i ogrodniczymi

(RHT1851R15)

nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

 • Zasilanie 18 V z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, 

które indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby 

zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania  

i bezpieczeństwo  

 • Zdolność cięcia 18 mm

 • Obracany uchwyt tylny dla większej kontroli urządzenia

 • Spust środkowy do łatwej obsługi w czasie pracy w pozycji 

wysuniętej

 • HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi 

 • Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest 

kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami 

domowymi i ogrodniczymi nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Dostępna także jako:

Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm

Kod EAN:Numer Artykułu:Typ:

5133001249 4892210815439OHT1850X

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V) 18

Pojemność akumulatora (Ah) 1.3

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 3 godz

Maks. zdolność cięcia (mm) 16

Obroty (obr/min) 2400

Długość ostrza (cm) 50

Waga z akumulatorem (kg) 3.73

Numer Artykułu 5133001626

Kod EAN 4892210816924

Napięcie (V) 18

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 60 min

Maks. zdolność cięcia (mm) 18

Obroty (obr/min) 2700

Długość ostrza (cm) 50

Typ akumulatora Li-ion

Waga z akumulatorem (kg) 3.15

Numer Artykułu 5133002109

Kod EAN 4892210820747

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 1

Maks. zdolność cięcia (mm) 22

Obroty (obr/min) 2700

Długość ostrza (cm) 55

Waga bez akumulatora (kg) 3.42

Numer Artykułu 5133002111

Kod EAN 4892210820761
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 • 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

Akumulatorowe nożyce/przycinarka do żywopłotu 
18 V

Typ: Numer Artykułu: Kod EAN:

5133002523 4892210138521OPT1845

(RPT184515)

HedgeSweep, pokrowiec na ostrze, 
uprząż pasowa na jedno ramię

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V) 18

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 60 min

Zdolność cięcia (mm) 18mm

Długość ostrza (mm) 450

Obroty (obr/min) 1500

Waga z akumulatorem (kg) 4.6

Numer Artykułu 5133002521

Kod EAN 4892210138507
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 • Prowadnica i łańcuch typu Oregon, 20 cm

 • Prędkość przesuwu łańcucha 5,5 m/s

 • Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4m

 • 15° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę

 • Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy

 • Należąca do systemu ONE+ bateria litowa 18 V Lithium+ jest 

kompatybilna ze wszystkimi narzędziami domowymi i ogrodowymi  

w systemie akumulatorowym

(RPP182015)

Olej do smarowania prowadnicy  
i łańcucha, pokrowiec, pasek

Dostępna także jako:

Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm  Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm  

Kod EAN:Numer Artykułu:Typ:Numer Artykułu: Kod EAN:Typ:

51330016285133001250 48922108169484892210815446 RPP1820LIOPP1820

 • Mała, ale bardzo wydajna nożyco-przycinarka do skutecznego 

przycinania roślin i krzewów, dzięki zastosowaniu silnika 18 V

 • Beznarzędziowa zmiana ostrzy 

 • Lekkie dla łatwej obsługi i kontroli 

 • Technologia uchwytu GripZone™ dla większego komfortu podczas 

trzymania 

 • 18 V zasilanie z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, 

które indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby 

zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania  

i bezpieczeństwo  

 • Należąca do systemu ONE+ bateria litowa 18V Lithium+ jest 

kompatybilna ze wszystkimi narzędziami domowymi i ogrodowymi  

w systemie akumulatorowym

 • Dostępne w wersji zerowej bez akumulatorów i ładowarki

(OGS1821)

1 ostrze do koszenia trawy, 1 ostrze 
200 mm do pielęgnacji roślin

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V) 18

Pojemność akumulatora (Ah) -

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Maks. zdolność cięcia (mm) 8

Dlugość ostrza do trawy 

(mm)
100

Długość ostrza do krzewów 

(mm)
200

Waga z akumulatorem (kg) 1.4

Numer Artykułu 5133000732

Kod EAN 4892210812568

Napięcie (V) 18

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 4 godz

Długość prowad. / łańcucha 

(cm)
20

Prędkość łańcucha (m/s) 5

Waga z akumulatorem (kg) 3.9

Numer Artykułu 5133002575

Kod EAN 4892210139382
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 • Dysza zapewnia prędkość przepływu powietrza do  

193 km/h

 • Lekka konstrukcja z najwyższą wygodą bezprzewodowego 

zasilania

 • Technologia uchwytu GripZone™ dla większego komfortu 

podczas trzymania

 • Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest 

kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami 

domowymi i ogrodniczymi 
(OBL1802)

1 x dysza

 • 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

(OBL1820H)

1 x dysza

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

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

Napięcie (V) 18

Pojemność akumulatora (Ah) -

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Prędkość wydmuchu (km/h) 193

Waga z akumulatorem (kg) 1.6

Numer Artykułu 5133000731

Kod EAN 4892210812605
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 • Akumulator Lithium+ 5.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy  

i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów 

litowych

 • 4-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania wyświetla pozostałą energię 

(100%, 75%, 50%, 25%)

 • Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne 

ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając 

bezpieczeństwo akumulatora

 • Wytrzymała konstrukcja o małych rozmiarach 

 • Wkręca do 1622 wkrętów 4x40 mm przy użyciu RCD1802

 • Przecina 276 szt. kantówek sosnowych 50 x 150 mm  przy użyciu 

R18CS

Numer Artykułu 5133001907

Kod EAN 4892210124104

 • Akumulator Lithium+ 4.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy  

i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów 

litowych

 • 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do 

wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)

 • Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne 

ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając 

bezpieczeństwo akumulatora

 • Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna 

 • Wkręca do 1622 wkrętów 4 x 40 mm

Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (2x4.0 Ah)Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (1x4.0 Ah)

Kod EAN:Typ: Numer Artykułu:Kod EAN:Typ: Numer Artykułu:

5133001916 4892210124234RBC18LL405133001912 4892210124210RBC18L40

 • Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy  

i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych

 • 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej  

do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)

 • Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,  

wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając  

bezpieczeństwo akumulatora

 • Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna

 • Wkręca do 749 wkrętów 4x40 mm na jednym ładowaniu przy RCD1802

 • Przecina poprzecznie do 115 kantówek sosnowych 50x150 mm (2x6 cala)  

przy użyciu R18CS

 • Czas pracy może zależeć od konkretnego narzędzia, akumulatora  

i zastosowania

 • Akumulator Lithium+ 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 komórki, 

celem maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania  

i bezpieczeństwa

 • Wytrzymała konstrukcja o małych rozmiarach z wbudowaną ochroną 

przeciwudarową, zapewniającą dlugotrwałą wydajność pracy

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

Kod EAN:Typ: Numer Artykułu:

5133001910 4892210124173RBC18L15

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Numer Artykułu 5133002433

Kod EAN 4892210135940

Numer Artykułu 5133002237

Kod EAN 4892210129062

Numer Artykułu 5133001905

Kod EAN 4892210124081
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RB18L13
Akumulator 18 V Lithium (1x1.3 Ah) 

 • Mocny akumulator 1.3 Ah Lithium+ 

 • Wzmocniona konstrukcja zewnętrzna chroni akumulator przed 

uszkodzeniem

 • Wkręca do 426 wkrętów 4x40 mm na jednym ładowaniu przy RCD1802

 • Pozwala na wkręcenie 49 wkrętów 50x150 mm do kantówek 

sosnowych na jednym ładowaniu (przy wkrętarce RCD1802)

Zesatw: Akumulator i ładowarka (18V 1x1.3 Ah) Zestaw: 2 akumulatory 18V litowo-jonowe (1.3 Ah) 
i ładowarka

Numer Artykułu: Kod EAN:Typ: Numer Artykułu: Kod EAN:Typ:

5133001908 4892210124159RBC18L13 5133002000 4892210125835RBC18LL13

BCL14181H

 • Wskaźniki ładowania LED

 • Ładuje baterie w zakresie temperatur od 0°C do 50°C

 • Ładowanie baterii 1.3 Ah (RB18L13) w ciągu 45 minut

BCS618

 • Multi ładowarka z 6 portami zapewnia wydajne ładowanie 

akumulatorów

 • Wskaźniki ładowania LED

 • Ładuje baterie w zakresie temperatur od 0°C do 50°C

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Skorzystaj ze szczegółowych instrukcji, aby wykonać rzeczy, 

które zachwycą rodzinę i przyjaciół. Chętnie zobaczymy 

Twoje dzieła! 

Numer Artykułu 5133001904

Kod EAN 4892210124074

Numer Artykułu 5133001127

Kod EAN 4892210117991

Numer Artykułu 5132000042

Kod EAN 4892210106346
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 • Mocny silnik 1300 W z szerokością 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 - 60 mm

 • Składane i zdejmowane uchwyty oraz składany kosz na trawę 

pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca

 • Kosz na trawę o pojemności 35 l Wyposażenie standardowe (RLM13E33S)

Przystawka do mielenia

Dostępna także jako:

Kosiarka do trawy o mocy 1200 W z szerokością 
koszenia 33 cm

Numer Artykułu: Kod EAN:Typ:

5133002590 4892210140227RLM12E33H

 • Mocny silnik 1500 W z szerokością koszenia 36 cm

 • Koszenie aż do krawędzi, dzięki funkcji EasyEdge™

 • Jednopunktowa, 5 stopniowa regulacja wysokości od 20 mm - 70 mm

 • 3 pozycje wysokości uchwytu pozwalają na pracę wszystkim 

użytkownikom 

 • Ergonomiczny uchwyt Vertebrae™ z pionową i poziomą pozycją rączki 

 • Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwala na łatwe 

przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca 

 • Kosz na trawę o pojemności 45 l
Wyposażenie standardowe (RLM15E36H)

Przystawka do mielenia

Dostępna także jako:

Kosiarka do trawy o mocy 1600W z szerokością 
koszenia 36cm

Typ: Numer Artykułu: Kod EAN:

5133002346 4892210822574RLM16E36H

 • Mocny silnik 1800 W z szerokością koszenia 40 cm 

 • Koszenie aż do krawędzi, dzięki funkcji EasyEdge

 • Jednopunktowa, 5 stopniowa regulacja wysokości od 20 mm - 70 mm

 • Możliwość regulacji wysokości uchwytu dla każdego użytkownika

 • Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy

 • Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwala na łatwe 

przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca

 • Kosz na trawę o pojemności 50 l
Wyposażenie standardowe (RLM18E40H)

Przystawka do mielenia

Dostępna także jako:

Kosiarka do trawy 1900W z szerokością cięcia 
40cm

Kod EAN:Numer Artykułu:Typ:

5133002348 4892210822611RLM19E40H

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Moc wejściowa (W) 1800

Szerokość korpusu (cm) 40

Mechanizm jezdny bez napedu

Funkcja mielenia Tak

Waga (kg) 13

Numer Artykułu 5133002347

Kod EAN 4892210822604

Moc wejściowa (W) 1500

Szerokość korpusu (cm) 36

Mechanizm jezdny bez napedu

Funkcja mielenia Tak

Waga (kg) 11.5

Numer Artykułu 5133002345

Kod EAN 4892210822567

Moc wejściowa (W) 1300

Szerokość korpusu (cm) 33

Mechanizm jezdny bez napedu

Funkcja mielenia Tak

Waga (kg) 9

Numer Artykułu 5133002343

Kod EAN 4892210822581
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 • Pojemność silnika 144 cm3 OHV

 • Przyjazna środowisku technologia silników

 • 2w1: koszenie z wyrzutem tylnym bądź koszenie z koszem

 • Kosiarka wyposażona w funkcję napędu

 • Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania

 • Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje 

wysokość koszenia od 24 mm do 76 mm

 • Podstawa obsługująca mulczowanie, przystawka do mulczowania 

jest sprzedawana oddzielnie Wyposażenie standardowe (RLM4614)

Przystawka do mulczowania

 • 140cc OHV Spalinowa kosiarka do trawy

 • 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

 • Samobieżny mechanizm jezdny eliminuje konieczność pchania 

kosiarki, oszczędza czas i energię

 • Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania

 • Solidna 7-stopniowa, jednopunktowa regulacja wysokości cięcia daje 

wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm

 • Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami uchwytu i regulacją 

wysokości dla większego komfortu

 • Łatwo zdejmowane uchwyty i torba z twardą pokrywą i miękkimi 

bokami do przechowywania

Wyposażenie standardowe (RLM46140)

Przystawka do mulczowania, zestaw 
bocznego wyrzutu

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Pojemność silnika (cm³) 140

Szerokość koszenia (cm) 46

Mechanizm jezdny samobiezny

Waga (kg) 30

Numer Artykułu 5133002551

Kod EAN 4892210138156

Pojemność silnika (cm³) 140

Szerokość koszenia (cm) 46

Mechanizm jezdny samobiezny

Funkcja mielenia Nie

Waga (kg) 31

Numer Artykułu 5133002550

Kod EAN 4892210139245
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Klasyczni ogrodnicy lubią 
tradycyjne rozwiązania  
w ogrodnictwie. Dlatego 
wybiorą narzędzia  
spalinowe.

Kreatywni ogrodnicy nie muszą 
być uwiązani. Cieszą się 
swobodą pracy bez przewodu, 
a jeden akumulator może 
zasilać całą serię różnych 
narzędzi.

Solidni ogrodnicy nie lubią, gdy 
cokolwiek im przeszkadza 
w pracy. Nie lubią, gdy 
kończy im się energia, 
więc wybierają energię 
elektryczną.

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

ElektryczneSpalionoweBezprzewodowe
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(RLM46173)

Przystawka do mulczowania, zestaw 
bocznego wyrzutu

Technologia silnika z napędem łańcuchowym 
Subaru® 175cc OHC

Kod EAN:Numer Artykułu:Typ:

5133002553 4892210138170RLM46175S

(RLM46175SO)

Wtyczka do mulczowania, zestaw 
bocznego wyrzutu

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

 • Pojemność silnika 173 cm3 OHV

 • Przyjazna środowisku technologia silników.

 • 4-w-1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze 

zbieraniem do kosza, mozliwość 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 uchwytu i regulacją 

wysokości dla większego komfortu

 • Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz z twardą pokrywą i miękkimi 

bokami do przechowywania

 •  

 • Silnik Subaru napędzany za pomocą łańcucha rozrządu 175cc OHC 

 • Przyjazna środowisku technologia silników.

 • ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Bez potrzeby pociągania za linkę.

 • 4-w-1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mozliwość 

mycia korpusu

 • Podstawa obsługująca mulczowanie, wtyczka do mulczowania jest sprzedawana oddzielnie

 • Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy

 • Kosiarka 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 uchwytu i regulacją wysokości dla większego komfortu

 • Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz z twardą pokrywą i miękkimi bokami do przechowywania

 • Zderzak w celu ochrony kosiarki kiedy tniemy blisko twardych powierzchni

Pojemność silnika (cm³) 175

Szerokość koszenia (cm) 46

Mechanizm jezdny samobiezny

Waga (kg) 35

Numer Artykułu 5133002554

Kod EAN 4892210138187

Pojemność silnika (cm³) 173cc

Szerokość koszenia (cm) 46

Mechanizm jezdny samobiezny

Waga (kg) 32

Numer Artykułu 5133002552

Kod EAN 4892210138163
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 • 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, wtyczka do mulczowania jest 

sprzedawana oddzielnie

 • Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy

 • Kosiarka wyposażona w funkcję napędu

 • Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania

 • Solidna 7-stopniowa, jednopunktowa regulacja wysokości cięcia daje 

wysokość koszenia od 24 mm do 76 mm

 • Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami uchwytu i regulacją 

wysokości dla większego komfortu

 • Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz z twardą pokrywą i miękkimi 

bokami do przechowywania

 • Zderzak w celu ochrony kosiarki kiedy tniemy blisko twardych 

powierzchni

(RLM53175S)

Przystawka do mulczowania, zestaw 
bocznego wyrzutu

 • Technologia silnika z napędem łańcuchowym Subaru® 175cc 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, mozliwość 

mycia korpusu
 • Podstawa obsługująca mulczowanie, wtyczka do mulczowania jest sprzedawana oddzielnie
 • Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy
 • Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
 • Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje wysokość  

koszenia od 24 mm do 76 mm
 • Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami uchwytu i regulacją  

wysokości dla większego komfortu
 • Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz z twardą pokrywą i miękkimi  

bokami do przechowywania
 • Zderzak w celu ochrony kosiarki kiedy tniemy blisko twardych powierzchni

(RLM53190SV)

Przystawka do mulczowania, zestaw 
bocznego wyrzutu

Dostępna także jako:

Benzynowa kosiarka do trawy Subaru® 190cc 
OHC, podstawa 53 cm

Kod EAN:Numer Artykułu:Typ:

5133002596 4892210140241RLM53190S

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Pojemność silnika (cm³) 190cc

Szerokość koszenia (cm) 53

Mechanizm jezdny samobiezny

Waga (kg) 36

Numer Artykułu 5133002556

Kod EAN 4892210139085

Pojemność silnika (cm³) 175cc

Szerokość koszenia (cm) 53

Mechanizm jezdny samobiezny

Waga (kg) 34

Numer Artykułu 5133002555

Kod EAN 4892210138194
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Ten unikalny element rozruchowy eliminuje 

konieczność częstego i uciążliwego pociągania 

za linkę rozruchową. Jednym naciśnięciem 

uruchamiasz Twoje narzędzie spalinowe. 

To rewolucyjne rozwiązanie dla narzędzi 

spalinowych.

Technologia EasyStart pasuje również 

 kosiarki EasyStart, ale nie ma 

potrzeby kupowania modułu, gdyż ta 

technologia

jest zintegrowana z kosiarką.

 

Wystarczy założyć akumulator 18 V

i uruchomić narzędzie kluczykiem.

Innowacja od Ryobi. Stworzona, aby dawać więcej.

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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 • ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie 

kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym. Nie będzie już 

potrzeby ciągnięcia za linkę

 • Aktualnie kompatybilne modele: RLT254CDSO, RBC254SESO, 

RBC254SBSO, RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, 

RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO,RBC52FSBOS, 

RHT25X60RO

(OES18)

-

 • ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie 

kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym. Nie będzie już 

potrzeby ciągnięcia za linkę

 • Aktualnie kompatybilne modele: RLT254CDSO, RBC254SESO, 

RBC254SBSO, RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, 

RBC42FSBO, RBC47SEO,

 • RBC52FSBO,RBC52FSBOS, RHT25X60RO  

(OES1813)

Akumulator 1.3 Ah ONE+™ wraz z ładowarką IntelliPort

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Numer Artykułu 5132002804

Kod EAN 4892210140029

Numer Artykułu 5132002803

Kod EAN 4892210140012
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Klasyczni ogrodnicy lubią 
tradycyjne rozwiązania  
w ogrodnictwie. Dlatego 
wybiorą narzędzia 
spalinowe.

Kreatywni ogrodnicy nie muszą być 
uwiązani. Cieszą się swobodą 
pracy bez przewodu, a jeden 
akumulator zasila całą gamę 
narzędzi.

Solidni ogrodnicy nie lubią, gdy 
cokolwiek przeszkadza im  
w pracy. Nie lubią, gdy kończy 
im się energia i muszą przerwać 
pracę. Dlatego za każdym 
razem wybierają przewodowe 
narzędzia ogrodowe.

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

ElektryczneSpalinoweBezprzewodowe
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(RLT3123)

zderzakowy system wysuwu żyłki

 • Silnik o mocy 350 W

 • Zdolność cięcia do 25 cm

 • Opatentowana technologia EasyEdge™ z funkcją szybkiej zmiany  

z koszenia na krawędziowanie

 • Vertebrae™ dla wygody użytkownika

(RLT3525S)

zderzakowy system wysuwu żyłki

 • Lekki i mocny silnik 400 W

 • Łatwa w użyciu i obsłudze dzięki ergonomicznej konstrukcji  

i teleskopowej konstrukcji

 • Automatyczny podajnik żyłki

 • Obracana głowica tnąca. Możliwość zwiększenia długości 

podkaszarki za pomocą rozsunięcia

(RLT4025)

Automatyczny podajnik żylki  
z podwójną żyłką 1,5 mm

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Moc wejściowa (W) 400

Szerokość koszenia (cm) 25

System podawania żyłki Automatyczny

Typ żyłki
2 x 1.5 mm 

skręcany

Waga (kg) 2.3

Numer Artykułu 5133001207

Kod EAN 4892210815729

Moc wejściowa (W) 350

Szerokość koszenia (cm) 25

System podawania żyłki Glowica naciskowa

Typ żyłki 2 x 1.2 mm

Waga (kg) 1.8

Numer Artykułu 5133002115

Kod EAN 4892210820624

Moc wejściowa (W) 300

Szerokość koszenia (cm) 23

System podawania żyłki Glowica naciskowa

Typ żyłki 2 x 1.2mm skręcany

Waga (kg) 1.4

Numer Artykułu 5133002361

Kod EAN 4892210132116

 • Silnik o mocy 300 W

 • Zdolność cięcia do 23 cm

 • Miękki uchwyt dla wygody użytkownika
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 • 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 

(RLT5027)

automatyczny podajnik 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

(RLT6030)

automatyczny podajnik żyłki

 • 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

(RLT8038)

pasek na ramię

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Moc wejściowa (W) 600

Szerokość koszenia (cm) 30

System podawania żyłki Automatyczny

Typ żyłki
2 x 1.5mm 

skręcany

Waga (kg) 3.5

Numer Artykułu 5133002119

Kod EAN 4892210820648

Moc wejściowa (W) 500

Szerokość koszenia (cm) 27

System podawania żyłki Automatyczny

Typ żyłki
2 x 1,5 mm 

skręcany

Waga (kg) 2.8

Numer Artykułu 5133002117

Kod EAN 4892210820600

Moc wejściowa (W) 800

Szerokość koszenia (cm) 38

System podawania żyłki
Glowica 

naciskowa

Typ żyłki
2 x 1,5 mm 

skręcony

Waga (kg) 4.6

Numer Artykułu 5133002502

Kod EAN 4892210138019
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 • Mocny silnik 1200 W zapewnia doskonałe wyniki w przycinaniu

 • Technologia SmartTool gwarantuje większą prędkość, dzięki zastosowaniu nasadek Expand-it™

 • Duża szerokość cięcia - 38 cm - umożliwia szybsze wykonanie pracy

 • Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na nasadkę Expand-It™ SmartTool, przegubową maszynę do przycinania żywopłotów, 

podkrzesywarkę, przedłużenie wału, wykaszarkę do zarośli i dmuchawę

 • Ergonomiczny kształt zapewnia dobry rozkład ciężaru. Wygodna w użyciu

(RLT1238I)

pasek na ramię

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Moc wejściowa (W) 1200

Szerokość koszenia (cm) 38

System podawania żyłki Glowica naciskowa

Typ żyłki
2 x 1,5 mm 

plecionka

Waga (kg) 4.9

Numer Artykułu 5133002504

Kod EAN 4892210137999
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Adaptor

Adaptor

Adjusting
Motor

Wydajność jest zoptymalizowana 

w zależności od użytego elementu 

dodatkowego. Moc i osiągi bez 

kompromisów.
Stosując Expand-it™, możesz ciąć, skracać, modelować, prześwietlać  

i przycinać rośliny w Twoim ogrodzie wystarczy dodać nowy element.

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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48922101402655132002796Numer Artykułu: Kod EAN:

 • Technologia SmartTool optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów

 • Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 4670 obr./min i zasilaniu za pomocą silnika benzynowego

 • Maksymalna wydajność przy prędkości ostrza 3916 obr./min i zasilaniu silnikiem 1200 W

 • Podwójne ostrza przesuwne o dł. 44 cm, szlifowane diamentowo

 • Możliwość regulacji kąta cięcia

 • Ostrze przegubowe 90° do wygodnego cięcia pod każdym kątem

 • Waga 2,17 kg

5132002797Numer Artykułu: Kod EAN: 4892210140142

 • Technologia SmartTool optymalizuje prędkość cięcia

 • Niezrównana wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 30 m/s, napędzana silnikiem benzynowym

 • Maksymalna wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 15 m/s, napędzana 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

5132002793 4892210140272Numer Artykułu: Kod EAN:

 • Idealne do montażu przedłużenia do podkrzesywarki lub nasadki  

do maszyny do przycinania żywopłotów

 • Długość: 62 cm

 • Waga 0,61 kg

Kod EAN: 4892210140159Numer Artykułu: 5132002794

 • 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, napędzana silnikiem spalinowym

 • Maksymalna wydajność przy prędkości przepływu powietrza 240 km/h  

i objętości powietrza 8m³/min, napędzana silnikiem 1200 W

 • Leaf Guard™  - technologia dająca większą wydajność

 • Waga 1,4 kg

5132002795 Kod EAN: 4892210140258Numer Artykułu:

 • Technologia SmartTool optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie 

przycinania żywopłotów

 • Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 8100 obr/min i zasilaniu silnikiem spalinowym

 • Maksymalna wydajność przy prędkości ostrza 7080 obr/min i zasilaniu silnikiem 1200 W

 • Zdolność cięcia do 20 cm

 • Ostrze Tri-Arc™ ze stali hartowanej do precyzyjnego cięcia

 • Wagda 2,05 kg

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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 • 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 dł. 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

(RBC1226I)

pasek na ramię, motokosa ze szpulą

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Moc wejściowa (W) 1200

Średnica ostrza (cm) 26

Szerokość pracy (cm) 38

System podawania żyłki Glowica naciskowa

Typ żyłki
2 x 1,5 mm 

plecionka

Waga (kg) 5.2

Numer Artykułu 5133002506

Kod EAN 4892210138033
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3

(RBC254SESO)

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

 • 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 

(RFT254)

Głowica Pro-Cut II™

 • POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch 

łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej 

obudowie

 • ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Nie ma 

potrzeby ponownie ciągnąć za przewódSzerokość 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

(RLT254CDSO)

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

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

 • POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch 

łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej 

obudowie

 • ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Nie ma 

potrzeby ponownie ciągnąć za przewód

 • Wał dzielony: Kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™

 • 2-w-1: Utwardzane, metalowe ostrze tnące Tri-Arc+™ pozwala na 

wydajne i precyzyjne cięcie. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ 

wyposażona jest w innowacyjny system „Thread and Load”  

do szybkiego uzupełniania żyłki

 • Ostrze 26 cm TriArc+™, podwójna żyłka 2,4 mm HD, szerokość 

koszenia 46 cm

Typ silnika PoWR XT™ Full

Pojemność silnika (cm³) 25.4

Moc (KM) 1.0

Pojemność zbiornika (l) 0.42

Szerokość koszenia (cm) 43

Waga (kg) 5.5

Numer Artykułu 5133002535

Kod EAN 4892210138309

Pojemność silnika 

(cm³)
25.4

Typ silnika Silnik PoWR XT™

Moc (KM) 0.9

Szerokość koszenia 

(cm)
38

Średnica żyłki (mm) 2.7

Waga (kg) 9.7

Numer Artykułu 5133002173

Kod EAN 4892210821324

Typ silnika

POWR XT™ wał 

korbowy na dwóch 

łożyskach

Pojemność silnika (cm³) 25.4

Moc (KM) 1.0

Pojemność zbiornika (l) 0.42

Szerokość koszenia 

(cm)
46

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 5.5

Numer Artykułu 5133002536

Kod EAN 4892210138316
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 • 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

(RLT26C)

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

 • 2-suwowy silnik serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm3 zapewnia 

doskonały stosunek mocy do masy

 • Technologia czystego silnika. Emisja CO niższa o 78% niż limity CE,  

a emisja Nox o 48% niższa niż limity HC+ 

 • Duża 43 cm ścieżka cięcia, by szybko wykonać pracę

 • Głowica z wysuwem żyłki ReelEasy™ z opatentowanym systemem 

żyłki i obciążenia dla szybkiego uzupełniania linii

 • Podzielony wał kompatybilny z elementami Expand-It™

(RLT30CESC)

olej do silników 2-suwowych, głowica 
tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, 
uchwyt Ergo

 • Silnik 4-suwowy POWR LT4™ 30cc: to najlżejsze elektronarzędzia 

ogrodowe w swojej klasie.  Dostarczają do 30% więcej momentu 

obrotowego

 • Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje 

wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch

 • Technologia czystego silnika

 • 4-suwowy: Nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy

 • Wał dzielony: Kompatybilny z nasadkami Expand-it™

 • Szerokość koszenia 43 cm, z podwójną żyłką 2,4 mm HD

 • Zawiera głowicę do przycinania trawy  Reel-Easy™, bazującą 

na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego 

uzupełniania żyłki

(RLT430CESD)

Głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, 
klucz, uchwyt Ergo

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Typ silnika
PoWR LT4™ 

4-suwowy

Pojemność silnika (cm³) 30

Moc (KM) 1.0

Pojemność zbiornika (l) 0.35

Szerokość koszenia (cm) 43

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 5.6

Numer Artykułu 5133002546

Kod EAN 4892210138477

Typ silnika
2-suwowy PoWR 

LT2

Pojemność silnika (cm³) 30

Moc (KM) 1.0

Pojemność zbiornika (l) 0.42

Szerokość koszenia (cm) 43

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 5.3

Numer Artykułu 5133002412

Kod EAN 4892210134455

Typ silnika
2-suwowy  PoWR 

LT2™

Pojemność silnika (cm³) 26

Moc (KM) 0.9

Pojemność zbiornika (l) 0.25

Szerokość koszenia (cm) 43

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 4

Numer Artykułu 5133002354

Kod EAN 4892210131805
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 • POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch 

łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej 

obudowie

 • ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku. Nie ma 

potrzeby ponownie ciągnąć za przewód2-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
(RBC254SBSO)

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

 • Silnik serii POWR LT2™ 30 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy 

do masy   

 • Technologia silników przyjazna środowisku

 • Szerokość koszenia: 26 mm nóż; 46 mm żyłka 

 • Głowica 2 w 1 z wysuwem żyłki ReelEasy™  z opatentowanym 

systemem żyłki i obciążenia zapewniającym szybkie uzupełnianie linki

 • 2 w 1: 26 cm Tri-Arc™ ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące 

pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcie 

 • Dzielony wał dla łatwego transportu i instalacji dodatkowych urządzeń 

Expand-it™

(RBC30SESC)

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

 • Silnik serii POWR LT2™ 30 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy 

do masy 

 • Technologia silników przyjazna środowisku

 • Szerokość koszenia: 26 mm nóż; 46 mm żyłka 

 • Głowica 2 w 1 z wysuwem żyłki ReelEasy™  z opatentowanym 

systemem żyłki i obciążenia zapewniającym szybkie uzupełnianie linki

 • 2 w 1: 26 cm Tri-Arc™ ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące 

pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcie 

 • 2 w 1: ostrze tnące 26 cm Tri-Arc+™ 

 • Dzielony wał dla łatwego transportu i instalacji dodatkowych urządzeń 

Expand-it™

(RBC30SBSC)

Silnik 2-suwowy na ropę, głowica tnąca 
RealEasy™ z żyłką tnącą 6 m, kluczem, 
ergonomicznym uchwytem, ostrzem 
Tri-Arc+ i pojedynczą uprzężą

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Typ silnika
Silnik 2-suwowy 

PoWR LT2™

Pojemność silnika (cm³) 30

Moc (KM) 1

Pojemność zbiornika (l) 0.42

Szerokość koszenia (cm) 26 / 46

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 7.1

Numer Artykułu 5133002409

Kod EAN 4892210134431

Typ silnika
Silnik 2-suwowy 

PoWR LT2™

Pojemność silnika (cm³) 30

Moc (KM) 1

Pojemność zbiornika (l) 0.42

Szerokość koszenia (cm) 26 / 46

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 6

Numer Artykułu 5133002411

Kod EAN 4892210134448

Typ silnika

POWR XT™ wał 

korbowy na dwóch 

łożyskach

Pojemność silnika (cm³) 25.4

Pojemność zbiornika (l) 0.42

Szerokość koszenia (cm) 46

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 5.4

Numer Artykułu 5133002537

Kod EAN 4892210138323



0246

(RBC430SESD)

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

(RBC430SBSD)

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

(RBC42FSBO)

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

 • Technologia czystego silnika

 • 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

 • Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort 

i odpowiednie oparcie

 • Składane uchwyty rowerowe redukują wielkość urządzenia w czasie 

przechowywania i ułatwiają transport

 • Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30cc oferuje doskonały stosunek 

mocy silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego  

o 30%

 • Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje 

wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch

 • Technologia czystego silnika

 • 4-suwowy: Nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy

 • Wał dzielony: Kompatybilny z nasadkami Expand-it™

 • 2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, 

przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia.  Zawiera głowicę 

do przycinania trawy  Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym 

systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki

 • Ostrze TriArc+™ o dł. 26 cm, podwójna żyłka HD 2,4 mm, szerokość 

koszenia o dł. 46 cm

 • Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30cc oferuje doskonały stosunek mocy 

silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego o 30%

 • Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje 

wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch

 • Technologia czystego silnika

 • 4-suwowy: Nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy

 • Wał dzielony: Kompatybilny z nasadkami Expand-it™

 • 2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, 

przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia.  Zawiera głowicę do 

przycinania trawy  Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie  

„Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki

 • Ostrze TriArc+™ o dł. 26 cm, podwójna żyłka HD 2,4 mm, szerokość 

koszenia o dł. 46 cm

 • Uprząż Pro-style Vertebrae+™ oraz uchwyty rowerowe zapewniają 

równowagę, komfort i odpowiednie oparcie

 • Składane uchwyty rowerowe redukują wielkość urządzenia w czasie 

przechowywania i ułatwiają transport

Typ silnika
POWR XT™ Full 

crank

Pojemność silnika (cm³) 42

Moc (KM) 1.7

Pojemność zbiornika (l) 1.1

Szerokość koszenia (cm) 43

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 8.3

Numer Artykułu 5133002543

Kod EAN 4892210138101

Typ silnika
PoWR LT4™ 

4-suwowy

Pojemność silnika (cm³) 30

Moc (KM) 1.0

Pojemność zbiornika (l) 0.35

Szerokość koszenia (cm) 46

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 6

Numer Artykułu 5133002548

Kod EAN 4892210138491

Typ silnika
Silnik 4-suwowy 

PoWR LT4™

Pojemność silnika (cm³) 30

Moc (KM) 1.0

Pojemność zbiornika (l) 0.35

Szerokość koszenia (cm) 46

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 6

Numer Artykułu 5133002547

Kod EAN 4892210138484

Tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy 
Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, 
uprząż Vertebrae
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(RBC47SEO)

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

(RBC52FSBO)

(RBC52FSBOS)

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

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

 • Technologia czystego silnika2 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.

 • Technologia czystego silnika2 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

 • Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort 

i odpowiednie oparcie

 • Składane uchwyty rowerowe redukują wielkość urządzenia w czasie 

przechowywania i ułatwiają transport

 • Silnik 52 cm3 2-suwowy PoWR XT™ zapewnia doskonały 

stosunek mocy do masy

 • Technologia czystego silnika

 • 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 PoWR XT™

Pojemność silnika (cm³) 52

Moc (KM) 1.9

Pojemność zbiornika (l) 1.1

Szerokość koszenia (cm) 46

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 8.3

Numer Artykułu 5133002545

Kod EAN 4892210138125

Typ silnika PoWR XT™ Full

Pojemność silnika (cm³) 52

Moc (KM) 1.9

Pojemność zbiornika (l) 1.1

Szerokość koszenia (cm) 43

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 8.3

Numer Artykułu 5133002544

Kod EAN 4892210138118

Typ silnika PoWR XT™ Full

Pojemność silnika (cm³) 47

Moc (KM) 1.7

Pojemność zbiornika (l) 1.1

Szerokość koszenia (cm) 43

Średnica żyłki (mm) 2.4

Waga (kg) 7.9

Numer Artykułu 5133002542

Kod EAN 4892210138095

Tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy 
Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, 
uprząż Vertebrae
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 • Mocny silnik i wysoki moment 750 W zapewnia doskonałą wydajność 

cięcia

 • Diamentowe ostrza 65 cm są precyzyjne nacięte laserowo i ultra ostre 

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

 • HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi

(RHT7565RL)

nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza 

 • Mocny silnik i wysoki moment 650 W zapewnia doskonałą wydajność 

cięcia

 • Diamentowe ostrza 60 cm są precyzyjne nacięte laserowo i ultra ostre 

oraz zapewniają czyste cięcie

 • Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 30 mm  

i z funkcją piłowania

 • System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu 

 • Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem 

zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia

 • HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi (RHT6560RL)

nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

 • Mocny silnik i wysoki moment 600 W zapewnia doskonałą wydajność 

cięcia

 • Precyzyjne oszlifowane ostrza diamentowe 60 cm dla zapewnienia 

większej wydajności cięcia

 • Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 28 mm  

i z funkcją piłowania

 • System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu

 • Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem 

zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia

 • HedgeSweep™ nasadka dostępna jako akcesoria
(RHT6060RS)

nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Moc wejściowa (W) 600

Długość ostrza (cm) 60

Maks. zdolność cięcia (mm) 28

Typ ostrza diamentowe

Ochrona brzeszczotu T Tak

Waga (kg) 4.2

Numer Artykułu 5133002170

Kod EAN 4892210821300

Moc wejściowa (W) 650

Długość ostrza (cm) 60

Maks. zdolność cięcia (mm) 30

Typ ostrza
cięte laserowo, 

diamentowe

Ochrona brzeszczotu T Tak

Waga (kg) 4.3

Numer Artykułu 5133002123

Kod EAN 4892210820563

Moc wejściowa (W) 750

Długość ostrza (cm) 65

Maks. zdolność cięcia (mm) 34

Typ ostrza
cięte laserowo, 

diamentowe

Ochrona brzeszczotu T Tak

Waga (kg) 4.4

Numer Artykułu 5133002125

Kod EAN 4892210820587
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 • Mocny silnik i wysoki moment 550 W zapewnia doskonałą wydajność 

cięcia

 • Precyzyjne oszlifowane ostrza diamentowe 55 cm dla zapewnienia 

większej wydajności cięcia

 • Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 26 mm  

i z funkcją piłowania

 • System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu 

 • Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem 

zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia

 • Nasadka HedgeSweep™ dostępna jako osprzęt (RHT5555RS)

osłona ostrza

 • Mocny silnik 500 W zapewnia doskonałą wydajność cięcia 

 • Podwójne ostrza diamentowe 50 cm dla zapewnienia większej 

wydajności cięcia  

 • Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 20 mm  

 • Uchwyt przedni dla większego komfortu 

 • Uchwyt GripZone™ dla wygody użytkownika 

(RHT5050)

osłona ostrza

 • Lekka konstrukcja, łatwe w użyciu 

 • Dwa przeciwnie obracające się ostrza dla lepszej wydajności cięcia 

 • Diamentowe ostrza 45 cm ze stali hartowanej dla zwiększenia 

trwałości 

 • Przedni uchwyt dla większego komfortu 

(RHT4245)

osłona ostrza

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Moc wejściowa (W) 420

Długość ostrza (cm) 45

Maks. zdolność cięcia (mm) 18

Typ ostrza podwójny

Ochrona brzeszczotu T Nie

Obroty (obr/min) 1500

Waga (kg) 2.7

Numer Artykułu 5133001809

Kod EAN 4892210818454

Moc wejściowa (W) 500

Długość ostrza (cm) 50

Zdolność cięcia (mm) 20

Typ ostrza podwójny

Ochrona brzeszczotu T Nie

Obroty (obr/min) 3000

Waga (kg) 2.8

Numer Artykułu 5133001811

Kod EAN 4892210818478

Moc wejściowa (W) 550

Długość ostrza (cm) 55

Maks. zdolność cięcia (mm) 26

Typ ostrza diamentowe

Obroty (obr/min) 3000

Ochrona brzeszczotu T Tak

Waga (kg) 4.1

Numer Artykułu 5133002121

Kod EAN 4892210820549
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-

-

Klasyczni ogrodnicy lubią 
tradycyjne rozwiązania  
w ogrodnictwie. Dlatego 
wybierze narzędzia 
spalinowe.

Kreatywni ogrodnicy nie muszą być 
uwiązani. Cieszą się swobodą 
pracy bez przewodu, a jeden 
akumulator zasila całą gamę 
narzędzi.

Solidni ogrodnicy nie lubią, gdy 
cokolwiek przeszkadza im w 
pracy. Nie lubią, gdy kończy im 
się energia i muszą przerwać 
pracę. Dlatego za każdym 
razem wybierają narzędzia 
ogrodowe  
z przewodem.

RP750450

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Bezprzewodowe Spalinowe Elektryczne
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 • 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 do wygodnego użycia 

 • Gaźnik do łatwego startu (RHT2660R)

2-suwowy silnik na ropę, klucz  
i nasadka HedgeSweep™

 • POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch 

łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej 

obudowie. ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez 

wysiłku. Nie ma potrzeby ponownie ciągnąć za przewód.Nasadka 

HedgeSweep pozwala na łatwe usuwanie ścinków

 • Tylne rączka obracająca się w 5 położeniach zapewnia wygodne 

przycinanie pod dowolnym kątem

(RHT25X60RO)

-

 • Silnik o mocy 450 W

 • Ostrze cięte laserowo o wysokiej dokładności do czystego cięcia

 • Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 20 mm 

 • 4 stopniowa, ruchoma głowica w zakresie 135 stopni  

 • Możliwość zwiększenia zasięgu dzięki rozsunięciu rury teleskopowej

 • Rozciąga się na długość 2,7 z wałem środkowym. Zapewnia dotarcie 

do 4 m

 • Nowe ergonomiczne szelki, które redukują zmęczenie podczas 

długiego używania
(RPT4545E)

osłona ostrza, uprząż ergo

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Długość ostrza (mm) 45

Maks. zdolność cięcia (mm) 20

Typ ostrza cięte laserowo

Ochrona brzeszczotu T Nie

Obroty (obr/min) 1700

Waga (kg) 4.1

Numer Artykułu 5133002226

Kod EAN 4892210821393

Typ silnika Full Crank

Pojemność silnika (cm³) 25.4

Długość ostrza (cm) 60

Maks. zdolność cięcia (mm) 32

Typ ostrza
cięte laserowo, 

diamentowe

Numer Artykułu 5133002549

Kod EAN 4892210138453

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
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RPP755E

 • Mocny silnik, o mocy 750 W i smukłym profilu

 • Łańcuch 25 cm z prowadnicą, z systemem automatycznego 

smarowania

 • Wygodny łańcuch napinany z boku

 • Rozciąga się do długości 2,7 m, co daje na zasięg do 4 m

 • Głowica z kątem cięcia 15° dla doskonałej pozycji cięcia za każdym 

razem, nawet w wąskich i wysokich przestrzeniach

 • Wysoki moment obrotowy z prędkością łańcucha 10 m/s

 • Trzyczęściowy modułowy wałek

 • Tylna rączka z miękkim uchwytem

 • Nowe ergonomiczne szelki, które redukują zmęczenie podczas 

długiego używania

(RPP755E)

olej do łańcucha i prowadnicy, uprząż 
ergo

RP750450

 • Piła: moc silnika 750 W

 • Piła: łańcuch i prowadnica 20 cm 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 żywopłotów: moc silnika 450 W

 • Nożyce do żywopłotów: 45 cm, cięte laserowo ostrze o wysokiej 

precyzji dla łatwego cięcia

 • Nożyce do żywopłotów: 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 żywopłotów: Wymienny wałek pozwala na daleki zasięg 

i łatwe przechowywanie

(RP750450)

olej do prowadnicy i łańcucha, uprząż 
ergo, osłona ostrza

 • Silnik o mocy 1900 W

 • Prowadnica i łańcuch 35 cm 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 (RCS1935)

osłona ostrza, olej 150ml do 
smarowania prowadnicy i łańcucha

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Moc wejściowa (W) 1900

Długość prowad. / łańcucha 

(cm)
35

Prędkość łańcucha (m/s) 15

Beznarzędziowe napinanie 

łańcucha
Tak

Pojemność zbiornika oleju (l) 200

Waga (kg) 5.4

Numer Artykułu 5133002184

Kod EAN 4892210821492

Moc wejściowa (W) 750 / 450

Długość ostrza (cm) 20 / 45

Prędkość łańcucha (m/s) 10

Pojemność zbiornika 

oleju (l)
0.8

Maks. zdolność cięcia 

(mm)
18

Typ ostrza
Nożyce do 

zywopłotu: podwójny

Ochrona brzeszczotu T Nie

Obroty (obr/min) 1700

Waga (kg) 3.8 / 4.1

Numer Artykułu 5133002315

Kod EAN 4892210822765

Moc wejściowa (W) 750

Długość prowad. / łańcucha 

(cm)
25

Prędkość łańcucha (m/s) 10

Pojemność zbiornika oleju (l) 80

Waga (kg) 3.8

Numer Artykułu 5133002321

Kod EAN 4892210117243
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 • Silnik o mocy 2300 W

 • Prowadnica i łańcuch 40 cm 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
(RCS2340)

osłona ostrza, olej 150 ml do 
smarowania  prowadnicy i łańcucha

 • 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 uruchomienie 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

(RCS3835T)

olej do smarowania prowadnicy 
i łańcucha, klucz

 • 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 uruchomienie 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

(RCS3840T)

Olej do smarowania prowadnicy  
i łańcucha, klucz

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Pojemność silnika (cm³) 37.2

Moc (KM) 1.8

Długość prowad. / łańcucha 

(cm)
40

Prędkość łańcucha (m/s) 22

Pojemność zb.paliwa (l) 0.44

Waga (kg) 4.6

Numer Artykułu 5133002387

Kod EAN 4892210132727

Pojemność silnika (cm³) 37.2

Moc (KM) 1.8

Długość prowad. / łańcucha 

(cm)
35

Prędkość łańcucha (m/s) 22 

Pojemność zb.paliwa (l) 0.44

Waga (kg) 4.6

Numer Artykułu 5133002386

Kod EAN 4892210132710

Moc wejściowa (W) 2300

Długość prowad. / łańcucha 

(cm)
40

Prędkość łańcucha (m/s) 16

Beznarzędziowe napinanie 

łańcucha
Tak

Pojemność zbiornika oleju (l) 2

Waga (kg) 5.7

Numer Artykułu 5133002186

Kod EAN 4892210821522
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 • 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 40 cm typu Oregon®

 • Prędkość silnika 22 m/s do 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

(RCS5140B)

olej do smarowania prowadnicy 
i łańcucha, olej do silników 
2-suwowych, klucz

 • Silnik 2-suwowy 51 cm3 POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek 

mocy do masy

 • Przyjazna środowisku technologia silników

 • Prowadnica i łańcuch 45 cm typu Oregon®

 • Prędkość silnika 22 m/s do 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
(RCS5145B)

olej do smarowania prowadnicy 
i łańcucha, olej do silników 
2-suwowych, klucz

 • 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 do 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 z wysokiej jakości

(RCS5133CB)

olej do smarowania prowadnicy 
i łańcucha, olej do silników 
2-suwowych, klucz, walizka

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Pojemność silnika (cm³) 51

Moc (KM) 2.7

Długość prowad. / 

łańcucha (cm)
33

Prędkość łańcucha (m/s) 22.2

Pojemność zb.paliwa (l) 0.575

Waga (kg) 5.3

Numer Artykułu 5133001860

Kod EAN 4892210819208

Pojemność silnika (cm³) 51

Moc (KM) 2.7

Długość prowad. / 

łańcucha (cm)
45

Prędkość łańcucha (m/s) 22.2

Pojemność zb.paliwa (l) 0.575

Waga (kg) 5.3

Numer Artykułu 5133001858

Kod EAN 4892210819215

Pojemność silnika (cm³) 51

Moc (KM) 2.7

Długość prowad. / 

łańcucha (cm)
40

Prędkość łańcucha (m/s) 22.2

Pojemność zb.paliwa (l) 0.575

Waga (kg) 5.3

Numer Artykułu 5133001859

Kod EAN 4892210819222
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Garden Tidy up

Dmuchamy i odkurzacze 57 – 58

Rozdrabniacze 60

Kultywatory i łuparki do drewna 61
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 • 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  

(RBV3000CSV)

worek 45 l na odpady, Vertebrae™  
pas naramienny

 • 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 (RBV3000CESV)

worek 45 l na odpady, Vertebrae™  
pas naramienny

 • Silnik 2-suwowy 26 cm³POWR 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: 12:1 

 • Dodatkowe miejsce na klucze

(RBV26B)

olej do silników 2-suwowych, worek, 
klucz, rura, tuba dmuchawy 

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Pojemność silnika (cm³) 26

Prędkość wydmuchu (km/h) 325

Objętość powietrza (l / min) 12.8

Współczynnik rozdrabniania 16:1

Pojemność worek dla 

zgromadzenia wiórów (l)
40

Moc (KM) 1

Waga (kg) 4.3

Numer Artykułu 5133002353

Kod EAN 4892210117335

Moc wejściowa (W) 3000

Prędkość wydmuchu (km/h) 375

Objętość powietrza  (m³/min) 16

Współczynnik rozdrabniania 16:1

Pojemność worek dla 

zgromadzenia wiórów (l)
45

Zmienna prędkość Tak

Waga (kg) 5.1

Numer Artykułu 5133002190

Kod EAN 4892210821447

Moc wejściowa (W) 3000

Prędkość wydmuchu (km/h) 375

Objętość powietrza  (m³/min) 14

Współczynnik rozdrabniania 16:1

Pojemność worek dla 

zgromadzenia wiórów (l)
45

Zmienna prędkość Nie

Waga (kg) 3.6

Numer Artykułu 5133002188

Kod EAN 4892210821423



02 Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

 • Silnik 2-suwowy 42cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy   

 • Przyjazna środowisku technologia silników

 • Prędkość wydmuchu powietrza: 300 km/h

 • Najlepsza w klasie przepływ powietrza: 14,4 cm³/min

 • Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację i utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia użytkownika

 • Ergonomiczna rama plecaka Vertebrae™

olej do silników 2-suwowych

(RBL42BP)

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
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Klasyczni ogrodnicy 
lubią tradycyjne 
rozwiązania. 
Dlatego wybierze 
narzędzia 
spalinowe.

Kreatywni ogrodnicy nie muszą być 
uwiązani. Cieszą się swobodą 
pracy bez przewodu, a jeden 
akumulator zasila całą gamę 
narzędzi.

Solidni ogrodnicy nie lubią, 
gdy cokolwiek przeszkadza 
im w pracy. Nie lubią, gdy 
kończy im się energia i muszą 
przerwać pracę. Dlatego za 
każdym razem wybierają 
narzędzia ogrodowe 
z przewodem.

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Bezprzewodowe Spalinowe Elektryczne
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 • Bardzo wydajny rozdrabniacz udarowy o mocy 2500 W

 • Dwa chowane ostrza ze stali hartowanej rozdrabniają gałęzie, jeżyny  

i krzewy do postaci drobnej ściółki

 • Materiał roślinny jest wtłaczany do rozdrabniacza przez cylinder 

bezpieczeństwa, dzięki czemu palce operatora znajdują się z daleka 

od ostrzy tnących

 • Zintegrowany uchwyt i duże kółka umożliwiają łatwe transportowanie 

urządzenia po ogrodzie.

 • Duży pojemnik do 40 l służy do gromadzenia rozdrobnionego 

materiału

(RSH2545B)

Cylinder

 • 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 odpadki o pojemności 55 l

(RSH2845T)

Pojemnik na odpady 55 l

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Moc wejściowa (W) 2500

System cięcia Ostrza

Maks. średnica cięcia (mm) 45

Pojemnik do zbierania 

Pojemność (L)
40

Waga (kg) 13.4

Numer Artykułu 5133002512

Kod EAN 4892210137951

Moc wejściowa (W) 2800

System cięcia

Bęben 

mechanizmu 

zmiany biegów

Maks. średnica cięcia (mm) 45

Pojemnik do zbierania 

Pojemność (L)
55

Waga (kg) 28.8

Numer Artykułu 5133002351

Kod EAN 4892210822482
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 • 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  

(RCP1225)

Zespół koła i kołka wyciąganego

 • Siła nacisku 4 tony

 • Rama z mocnych rur do bezpieczniego trzymania podczas pracy

 • Duże koła i specjalnie ukształtowane rękojeści ułatwiają transport 

i manewrowanie

(RLS4A)

-

 • Siła nacisku 5 tony

 • Rama z mocnych rur do bezpieczniego trzymania podczas pracy 

 • Duże koła i specjalnie ukształtowane rękojeści ułatwiają transport 

i manewrowanie

 • Odłączane nogi dostarczane są w celu podniesienia łuparki  

na odpowiednią wysokość

(RLS5A)

–

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Moc wejściowa (W) 2200

Siła rozłupywania (w tonach) 5

Maks. długość kłody (mm) 52

Waga (kg) 48

Numer Artykułu 5133001700

Kod EAN 4892210815934

Moc wejściowa (W) 1500

Siła rozłupywania (w tonach) 4

Maks. długość kłody (mm) 52

Waga (kg) 45

Numer Artykułu 5133001698

Kod EAN 4892210815958

Moc wejściowa (W) 1150

Szerokość cięcia (mm) 25

Maks. głębokość cięcia (cm) 20

Średnica zęba (cm) 20

Waga (kg) 16

Numer Artykułu 5133002388

Kod EAN 4892210132796
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Akcesoria do kosiarek 63 – 64

Podkaszarki i kosy 64 – 67

Akcesoria do przycinania żywopłotu i skracania gałęzi 67 – 68

Akcesoria do pilarek łańcuchowych 68 – 70

Akcesoria do dmuchaw i odkurzaczy 70
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 • Kompatybilny z elektrycznymi sieciowymi kosiarkami do trawy 

RRLM13E33S marki Ryobi

 • Kompatybilny z akumulatorowymi kosiarkami do trawy Ryobi 

z podstawą 36 cm, m.in. RLM18C36H25

 • Kompatybilny z akumulatorowymi kosiarkami do trawy Ryobi 

z podstawą 46 cm, m.in. RLM36X46H50HI i RLM36X46L5F

 • Ostrze 40cm kompatybilny z akumulatorowymi kosiarkami do 

trawy marki Ryobi, w tym RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, 

RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, 

OLM18X40H.

 • Kompatybilny z akumulatorowymi kosiarkami do trawy Ryobi  

z podstawą  m.in. RLM118X33H40

Numer Artykułu 5132002771

Kod EAN 4892210134042

Numer Artykułu 5132002438

Kod EAN 4892210813497

Numer Artykułu 5132002806

Kod EAN 4892210140487

Numer Artykułu 5132002805

Kod EAN 4892210140494

Numer Artykułu 5132002695

Kod EAN 4892210821690
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 • Kompatybilny ze spalinowymi kosiarkami do trawy z serii RLM53 

marki Ryobi

 • Kompatybilny ze spalinowymi kosiarkami do trawy Ryobi: 

RLM140HP, RLM140SP, RLM4617SME, RLM4614SME, 

RLM4614SE RLM4614, RLM46140, RLM46173, RLM46175S, 

RLM46175SO.

 • Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, 

przewodowymi przycinarkami do trawy, wliczając w to modele 

Ryobi RLT3025F, RLT3025S, RLT3023.

 • Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, bez-  

i przewodowymi przycinarkami do trawy, wliczając w to modele 

Ryobi  RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825LI, RLT183113, 

RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830Li

Numer Artykułu 5132002275

Kod EAN 4892210134035

Numer Artykułu 5132002637

Kod EAN 4892210818546

Numer Artykułu 5132002632

Kod EAN 4892210818355

Numer Artykułu 5132002638

Kod EAN 4892210818553
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 • Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, 

bez- i przewodowymi oraz benzynowymi przycinarkami do trawy, 

wliczając w to modele Ryobi RLT36, RLT36C3325, RLT36C33

 • Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, 

bez- i przewodowymi oraz benzynowymi przycinarkami do trawy, 

wliczając w to modele Ryobi RLT36, RLT36C33, RLT36C33

 • Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, 

bez- i przewodowymi oraz benzynowymi przycinarkami do trawy, 

wliczając w to modele Ryobi RFT254 series,RLT26 series, RLT30 

series, RLT430 series, RBC26 series, RBC30 series, RBC30 

series, RBC40 series, RBC42 series, RBC430 series, RBC52 

series

 • Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, 

bez- i przewodowymi oraz benzynowymi przycinarkami do trawy, 

wliczając w to modele Ryobi RFT254 series, RLT26 series, RLT30 

series, RLT430 series, RBC26 series, RBC30 series, RBC30 

series, RBC40 series, RBC42 series, RBC430 series, RBC52 

series

 • Uniwersalna żyłka do przycinania przeznaczona do bez- 

i przewodowych, elektrycznych przycinarek do trawy

 • Uniwersalna żyłka do przycinania przeznaczona do bez- 

i przewodowych, elektrycznych przycinarek do trawy

Numer Artykułu 5132002641

Kod EAN 4892210818584

Numer Artykułu 5132002639

Kod EAN 4892210818560

Numer Artykułu 5132002624

Kod EAN 4892210818102

Numer Artykułu 5132002642

Kod EAN 4892210818591

Numer Artykułu 5132002640

Kod EAN 4892210818577

Numer Artykułu 5132002625

Kod EAN 4892210818119
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 • Szpule 1,6 mm (3 opakowania) kompatybilne ze wszystkimi 

przycinarkami do trawy Ryobi 18 V ONE+™
 • Szpule 1,5 mm (3 opakowania) do przewodowych przycinarek  

do trawy model RLT4027,RLT5027, RLT6030

 • Żyłka skręcana zmniejszająca hałas i zwiększająca siłę cięcia

 • Kompatybilne ze wszystkimi przewodowymi przycinarkami  

do trawy Ryobi z serii RLT36

 • Żyłka skręcana zmniejszająca hałas i zwiększająca siłę cięcia

 • (Zastępuje RAC127)

 • Kompatybilne z elektrycznymi, 

przewodowymi przycinarkami do trawy 

Ryobi, a w tym z RLT3025F, RLT3025S, 

RLT3525S, RLT2523 i RLT3123

 • Żyłka podwójna i głowica z zasilaniem 

skokowym

 • Ostrza z krawędziami ząbkowanymi umożliwiają bezwysiłkowe 

cięcie grubych chwastów i gęstej roślinności

 • Ostrze wykaszarki do zarośli 20 cm jest kompatybilne ze wszystkimi 

modelami wykaszarek na benzynę Ryobi, a także wykaszarkami 

przewodowymi Ryobi RBC7020, RBC1020, RBC12261 oraz 

bezprzewodową wykaszarką do zarośli RBC18X20B4

 • Zastępuje model LTA024

Numer Artykułu 5132002770

Kod EAN 4892210133298

Numer Artykułu 5132002671

Kod EAN 4892210819697

Numer Artykułu 5132002707

Kod EAN 4892210822161

Numer Artykułu 5132002591

Kod EAN 4892210817679

Numer Artykułu 5132002434

Kod EAN 4892210813480

Numer Artykułu 5132002650

Kod EAN 4892210818621
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 • Wysoko wydajna piła tarczowa z 26 zębami do cięcia grubych 

krzewów i niewielkich drzewek, kompatybilna z spalinowymi 

wykaszarkami do zarośli Ryobi, a w tym seriami RBC42, RBC47  

i RBC52

 • Ostrze wykaszarki do zarośli 26 cm, kompatybilne ze wszystkimi 

modelami wykaszarek spalinowych Ryobi, a także wykaszarkami 

bezprzewodowymi Ryobi 36 V

 • (Zastępuje modele LTA034 i RAC107)

 • Gruba osłona ochronna do stosowania razem z piłą tarczową 

Ryobi RAC136 w spalinowych wykaszarkach do zarośli Ryobi, 

wliczając w to serie RCS42, RBC47 i RBC52

 • Uprząż Pro-style Vertebrae+™ 

zapewnia równowagę, komfort 

i odpowiednie oparcie

 • Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi piłami do gałęzi  

18V ONE+™ na trzonku

Numer Artykułu 5132002764

Kod EAN 4892210132192

Numer Artykułu 5132002668

Kod EAN 4892210819734

Numer Artykułu 5132002706

Kod EAN 4892210822154

Numer Artykułu 5132002763

Kod EAN 4892210132185

Numer Artykułu 5132002589

Kod EAN 4892210817655
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 • Kompatybilna z elektrycznymi podkrzesywarkami przewodowymi 

Ryobi serii RPP75

 • Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi piłami do gałęzi  

18 V ONE+™ na trzonku

 • Nasza wyjątkowa uprząż 

ergonomiczna Vertebrae+™ 

utrzymuje ciężar tyczek 

i pozwala skupić się wyłącznie 

na wykonywanej pracy. 

 • Utrzymuje stałą wysokość 

i ułatwia uzyskanie równo 

przyciętych żywopłotów.

 • Kompatybilna ze wszystkimi 

podkrzesywarkami  

i przycinarkami do cięcia 

żywopłotów Ryobi, a także 

większością urządzeń 

produkowanych przez 

konkurencję.

 • Kompatybilna z elektrycznymi podkrzesywarkami przewodowymi 

Ryobi serii RPP75

 • Uniwersalne szczotki HEDGESWEEP™ do usuwania resztek liści 

pozostawiając żywopłot czystym i zdrowym

Numer Artykułu 5132002715

Kod EAN 4892210131997

Numer Artykułu 5132002588

Kod EAN 4892210817648

Numer Artykułu 5132002437

Kod EAN 4892210813466

Numer Artykułu 5132002765

Kod EAN 4892210132451

Numer Artykułu 5132002714

Kod EAN 4892210131980
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 • Kompatybilna z przewodowymi piłami łańcuchowymi Ryobi, 

wliczając w to modele RCS1835 i RCS1935
 • Kompatybilna z elektrycznymi, przewodowymi piłami 

łańcuchowymi Ryobi model RCS1835

 • Kompatybilna z elektrycznymi sieciowymi piłami łańcuchowymi 

RCS2040

 • Kompatybilne z elektrycznymi sieciowymi piłami łańcuchowymi 

RCS2040

 • Kompatybilny ze spalinowymi piłami łańcuchowymi z serii RCS51 

marki Ryobi

 • Kompatybilny ze spalinowymi piłami łańcuchowymi Ryobi,  

w tym z serii RCS40 i serii RCS42

Numer Artykułu 5132002576

Kod EAN 4892210816849

Numer Artykułu 5132002575

Kod EAN 4892210816832

Numer Artykułu 5132002574

Kod EAN 4892210816825

Numer Artykułu 5132002649

Kod EAN 4892210818645

Numer Artykułu 5132002783

Kod EAN 4892210137821

Numer Artykułu 5132002630

Kod EAN 4892210818065
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 • Kompatybilny ze spalinowymi piłami łańcuchowymi Ryobi,  

w tym z serii RCS48 i serii RCS51
 • Kompatybilne z niesamowitą akumulatorową piłą łańcuchową 

RCS36X3550Hi 36 V marki Ryobi

 • Kompatybilny z dmuchawami niskociśnieniowymi z napędem 

spalinowym Ryobi, wliczając w to modele RBV26, RBV26B
 • Kompatybilny z bez- 

i przewodowymi dmuchawami 

niskociśnieniowymi Ryobi, 

wliczając w to modele 

RBV3000CSV, RBV3000CESV  

i RBV36B

Numer Artykułu 5132002712

Kod EAN 4892210130105

Numer Artykułu 5132002427

Kod EAN 4892210813060

Numer Artykułu 5132002477

Kod EAN 4892210814371

Numer Artykułu 5132002713

Kod EAN 4892210131973
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For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

ONE+ Power Tools 

R18CS-0

18V Cordless Circular Saw

 •
Premium 165mm blade with 24 carbide tipped teeth provides superb performance and cut quality

 •
Powerful 18V motor delivers 4,700rpm to easily cut most tim

ber and sheet materials

 •
Impressive cut capacities 52mm at 90°, 36mm at 45° allows you to complete applications usually reserved for corded tools

 •
Rotatable dust port helps keep the cut line clear and allows you to work in a dust free environment by connecting to a vacuum  

 •
Tool less depth and bevel adjustments make it quick at easy to set up the saw

 •
Cut up to 80 Meters of 13mm plywood per charge when combined with our high capacity Lithium+ 4.0Ah battery RB18L40

 •
Make up to 210 cross cuts in 2x6 (52x150mm) tim

ber per charge when combined with our high capacity Lithium+ 4.0Ah battery RB18L40

1x 24 Tooth blade, Side fence

Standard equipment (R18CS-0)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Bevel capacity (°)

0°-56°

Blade diameter (mm)

165

Blade width (mm)

1.6

Bore size (mm)

16

Max. cutting depth 45˚ (mm)

36

Max. cutting depth 56 

degrees [mm]

28

Max. cutting depth 90˚ (mm)

52

No load speed (rpm)

4,700

Weight with battery pack (kg)

2.8

Supplied in

−

Article Number

5133002338

EAN Code

4892210117304
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Also Available as

R18DDP-0
18V Cordless Drill/Driver

 • 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 • Electronic variable speed, reverse and brake for total control

 • Spirit level for precise drilling

 • 2 gears to control max speed to match different  materials and 

applications

 • Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time
 • Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

 • Soft touch trigger and  gear switch for user comfort

 • Ergonomic GripZone™ overmould technology for improved comfort 

with a positive grip

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
45

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 440

No load speed gear 2 (rpm) 1,600

Max. drilling wood (mm)
32

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
24

Weight with battery pack (kg) 1.81

Supplied in
−

Article Number 5133002095

EAN Code
4892210128034

1 x double-ended screwdriver bitStandard equipment (R18DDP-0)

NEWEWWW

5133002075 4892210126740
R18DDP-LL13S
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (2x1.3Ah)

5133002250 4892210129345
R18DDP-L13S
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (1x1.3Ah)

5133001173 4892210118660
RCD18021L
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (1x1.3Ah)

5133002214 4892210128928
RCD18-LL25S
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (2x2.5Ah)5133001929 4892210124463
RCD18022L
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (2x1.5Ah)
Also Available as

RCD1802M
18V Cordless Drill/Driver

 • 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 • Electronic variable speed, reverse and brake for total control

 • Single sleeve chuck makes it easy to change accessories

 • 2 gears to control max speed to match different  materials and 

applications

 • Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time
 • Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

 • LED work light for working in dimly lit areas

 • Soft touch trigger and  gear switch for user comfort

 • Ergonomic GripZone+ with microtexture for a postive grip

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
45

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 440

No load speed gear 2 (rpm) 1600

Max. drilling wood (mm)
38

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
24

Weight with battery pack (kg) 1.64

Supplied in
−

Article Number 5133001170

EAN Code
4892210118677

1 x double-ended screwdriver bitStandard equipment (RCD1802M)
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