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Odwiedź naszą stronę internetową: pl.ryobitools.eu
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RYOBI® jest znakiem towarowym Ryobi Limited używanym na podstawie licencji.
**Przedłużoną gwarancją nie są objęte urządzenia spalinowe, w tym serii POWR XT ™
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i części
podlegających
naturalnemu
* Zarejestruj
swoje
urządzenie na
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu
oraz i normalnemu
narzędzia
wydłuż gwarancję nazużyciu.
3 lata.
Szczegółowe warunki gwarancji

www.ryobitools.eu
w instrukcji obsługi.

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

Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Wydłużenie gwarancji europejskiej do 3 lat wymaga zarejestrowania produktu. Zapraszamy na naszą stronę
internetową: www.pl.ryobitools.eu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji.
Gwarancja obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Turcji oraz Rosji. Poza tymi krajami prosimy o kontakt
z autoryzowanym dystrybutorem Ryobi® w celu ustalenia, czy zastosowanie mają inne gwarancje.
** Przedłużoną gwarancją nie są objęte urządzenia spalinowe, w tym serii POWR XT™
GWARANCJA EUROPEJSKA NIE MA WPŁYWU NA PRAWA USTAWOWE KONSUMENTA. WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE PODLEGAJĄ
OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM PRAWA.
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System ONE+
Narzędzia ogrodowe ONE+
Pielęgnacja trawników
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KUP NARZĘDZIA
JAKIE CHCESZ
wtedy, gdy ich potrzebujesz...
...i uniknij płacenia za nadmiar akumulatorów oraz ładowarek.
Od wkrętarek po radia, od nożyc do żywopłotu po siewnik
– oferujemy szeroki wybór przeróżnych narzędzi, ale to
Ty decydujesz jak rozwijasz swoją rodzinę elektronarzędzi ONE+.
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narzędzi
dla domu
i ogrodu

jeden
akumulator
WYBIERZ ZESTAW
Kup jakikolwiek zestaw z narzędziem,
akumulatorem i ładowarką i dołącz
do rodziny ONE+.

LUB

WYBIERZ NARZĘDZIE
Rozwijaj swoją kolekcję elektronarzędzi oszczędzając
pieniądze, dzięki kupowaniu wyłącznie narzędzi
bez akumulatorów i ładowarek.
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Akumulator,
który myśli
sam za siebie.
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Wskaźnik naładowania

Inteligentna elektronika

Najprostszy sposób na
monitorowanie żywotności
akumulatora i zarządzanie
czasem pracy

Rozwiązania elektroniczne zastosowane
w akumulatorze natychmiast wyłączają
narzędzie w przypadku wykrycia zbyt
dużego obciążenia lub zbyt wysokiej
temperatury, chroniąc jednocześnie
narzędzie oraz akumulator przed
uszkodzeniem.

Ogniwa o dużej mocy
Ogniwa o dużej wydajności
minimalizują generowanie ciepła
oraz dostarczają potrzebnej mocy
do wymagających aplikacji.

1080

WIERCI
DO

DO
DŁUŻSZY CZAS
PRACY

Otworów

KOSI
DO

600

Metrów 2

320

PRZECINA
DO
Metrów

Technologia akumulatorów IntelliCell™
Niezwykłe rozwiązanie, dzięki któremu akumulatory
same zarządzają swoją energią w celu zapewnienia
optymalnej wydajności i czasu pracy dla każdego
narzędzia ONE+ oraz każdego zadania.
* Przy użyciu akumulatora 9.0 Ah z narzędziami R18DD5 / RLM1833B / R18CS.
Czas pracy może się różnić w zależności od narzędzia i zastosowania.
** Do 3x dłuższy czas pracy w oparciu o przykład narzędzia R18CS tnącego 18 mm
sklejkę z akumulatorem 9.0 Ah w porównaniu do akumulatora 5.0 Ah.
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Ak

Niewyczerpane
źródło energii.

latorow

o
Sieci we

umu

e

Przełączaj się płynnie pomiędzy zasilaniem akumulatorowym i sieciowym.

Szukaj logo “Hybrid” na
naszych urządzeniach
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Hybrydowa
kosiarka 18 V

Hybrydowa
podkaszarka 18 V

Hybrydowa
dmuchawa 18 V

Hybrydowe
nożyce do
żywopłotu 18 V

Hybrydowa
lampa
robocza 18 V

Numer artykułu:
5133003704

Numer artykułu:
5133003710

Numer artykułu:
5133002340

Numer artykułu:
5133003657

Numer artykułu:
5133002339

ONE+ Pielęgnacja trawników
RLM18C36H225F

RLT1831H20F

Hybrydowa kosiarka 18 V,
szerokość koszenia 36 cm (2x 2.5 Ah)

Hybrydowa podkaszarka 18 V,
szerokość koszenia 25/30 cm (1x 2.0 Ah)

•• Wydajność 36 V dzięki technologii Ryobi Lithium
Fusion™, zasilanej dwoma akumulatorami 18 V ONE+
Lithium+ lub energią elektryczną za pomocą kabla
•• Szerokość koszenia 36 cm dla dużej efektywności
pracy
•• Technologia EasyEdge™ umożliwiająca cięcie
przy samej krawędzi

•• Innowacyjna technologia hybrydowa 18 V
umożliwia korzystanie z wygodnego zasilania
akumulatorowego lub nieograniczonego
czasu pracy przy zasilaniu sieciowym
i wybór zasilania w zależności od potrzeby
i warunków pracy
•• Regulacja szerokości koszenia w zakresie
25–30 cm zapewnia dużą wszechstronność
podczas koszenia trawy i chwastów
•• EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu
pracy z podkaszania na podcinanie krawędzi

W sprzedaży także

W sprzedaży także
Hybrydowa podkaszarka 18V, szerokość koszenia 25/30 cm (1x 2.5 Ah)

Hybrydowa kosiarka, szerokość
koszenia 36 cm (2x 5.0 Ah)
Nazwa:

Nazwa:

Numer artykułu:

Napięcie

Numer artykułu:

RLT1831H25F

RLM18X36H250F 5133003705

18 V

Liczba akumulatorów

2

5133003711

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

1

Pojemność akumulatora (Ah)

2.5

Pojemność akumulatora (Ah)

Czas ładowania (min)

75

Czas ładowania (min)

Szerokość korpusu (cm)

36

Szerokość koszenia (cm)

Mechanizm jazdy

Bez napędu

Funkcja mulczowania

Tak

Waga z akumulatorem (kg)

16.1

Numer artykułu

5133003704

Kod EAN

4892210160010

60
25/30

Średnica żyłki (mm)

1.6

System podawania żyłki

Automatyczny

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu

3.2
5133003710

Kod EAN

OHT1850H

2.0

4892210160072

OBL1820H

Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18 V,
długość ostrza 50 cm

Hybrydowa dmuchawa 18 V
•• Innowacyjne zasilanie hybrydowe 18 V oferuje płynne przechodzenie
pomiędzy zasilaniem bezprzewodowym a przewodowym
w zależności od potrzeby
•• Lekka konstrukcja z wygodną rączką dla większego komfortu
podczas dłuższego użytkowania
•• Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkość przepływu powietrza
do 250 kilometrów na godzinę

•• Wydajność 36 V dzięki technologii Ryobi Lithium Fusion™, zasilanej
dwoma akumulatorami 18 V ONE+ Lithium+ lub energią elektryczną
za pomocą kabla
•• Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 50 cm zapewnia
doskonałą jakość cięcia
•• Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy
nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcji piłowani

W sprzedaży także
Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18 V,
długość ostrza 50 cm (1x 2.5 Ah)
Nazwa:

Numer artykułu:

RHT1850H25HS 5133003660

Napięcie
Liczba akumulatorów
Ładowarka w zestawie?
Maks. zdolność cięcia (mm)
Długość ostrza (cm)
Typ ostrza
Waga bez akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

18 V
0
Nie

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

22

Ładowarka w zestawie?

50

Objętość powietrza (m³/min)

2.8

Szlifowane diamentowo

Prędkość wydmuchu (km/h)

250

3.1
5133003657
4892210157881

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

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

Nie

2.1
5133002340
4892210822673
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Kosiarka 18 V
o szerokości
koszenia 33 cm
5-STOPNIOWA

OLM1833B

regulacja wysokości

KOSZENIA

Jakość
cięcia
Korpus o szerokości koszenia 33 cm
zaprojektowano tak, by jak najbardziej
ułatwiać manewrowanie po ogrodzie.

Przy samej
krawędzi
Koś trawę aż do samej krawędzi
ogrodu, dzięki funkcji EasyEdge.

OLM1833B

Kosiarka 18 V, szerokość koszenia 33 cm

NOWOŚĆ

•• Korpus o szerokości koszenia 33 cm zaprojektowany tak, by jak najbardziej
ułatwiać manewrowanie po ogrodzie
•• Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 25–65 mm
•• Ergonomiczna konstrukcja uchwytu z 3 pozycjami wysokości, umożliwia
dopasowanie wysokości uchwytu do wzrostu użytkownika
•• Technologia EasyEdge™ umożliwia cięcie przy samej krawędzi
•• Składane i zdejmowane uchwyty wraz ze składanym koszem na trawę
ułatwiają przechowywanie urządzenia
•• W wyposażeniu: przystawka do mulczowania, kosz na trawę 35 l

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Szerokość korpusu (cm)

33

Mechanizm jazdy

Bez napędu

Funkcja mulczowania

Tak

Waga z akumulatorem (kg)

8.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133004305
4892210171948

Wyposażenie standardowe
(OLM1833B)

W sprzedaży także

Przystawka do mulczowania, kosz na trawę 35 l

Kosiarka 18 V, szerokość koszenia
33 cm (1x 4.0 Ah)
Nazwa:

RLM18X33B40

10

Numer artykułu:

5133004306

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

ONE+ Pielęgnacja trawników
OLM1841H

Kosiarka 18 V, szerokość koszenia 40 cm
•• Wydajność 36 V dzięki technologii Ryobi Lithium Fusion™, zasilanej dwoma
akumulatorami 18 V ONE+ Lithium+
•• Szerokość koszenia 40 cm. Metalowe ostrze jest idealne do cięcia
i mulczowania
•• Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
•• Grzebień EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi
lub wokół rabat kwiatowych
•• Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim
użytkownikom, niezależnie od wzrostu
•• Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia
•• Kosz na trawę o pojemności 50 l

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Szerokość korpusu (cm)

40

Mechanizm jazdy

Bez napędu

Funkcja mulczowania

Tak

Waga z akumulatorem (kg)

18.9

Numer artykułu
Kod EAN

5133002805
4892210147592

Wyposażenie standardowe
(OLM1841H)
Przystawka do mulczowania, kosz na trawę 50 l

W sprzedaży także
Kosiarka ONE+, szerokość
koszenia 40 cm (2x 4.0 Ah)
Nazwa:

Numer artykułu:

RLM18X41H240F 5133003706

OLT1825M

Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25 cm
•• Szerokość koszenia 25 cm umożliwia wydajne koszenie trawy i chwastów
•• EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi
na podkaszanie
•• Konstrukcja z dwoma uchwytami poprawia ergonomię narzędzia
•• Metalowy wysięgnik zapewnia wytrzymałość

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Szerokość koszenia (cm)

25

Średnica żyłki (mm)

1.6

System podawania żyłki

Automatyczny

Waga z akumulatorem (kg)

1.7

Numer artykułu
Kod EAN

5133002822
4892210147776

Wyposażenie standardowe
(OLT1825M)
Szpula z automatycznym wysuwem żyłki

W sprzedaży także
Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia
25 cm (1x 1.3 Ah)

Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia
25 cm (1x 2.0 Ah)

Nazwa:

Nazwa:

RLT1825M13S

Numer artykułu:

5133003723

RLT1825M20S

Numer artykułu:

5133003731

OLT1832

Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25/30 cm
•• Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm zapewnia dużą
wszechstronność podczas koszenia trawy i chwastów
•• EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania
krawędzi na podkaszanie
•• Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt zapewniają komfort pracy
wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
•• 3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia bardziej wszechstronne
podkaszanie

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Szerokość koszenia (cm)

25/30

Średnica żyłki (mm)
System podawania żyłki

1.6
Automatyczny

Waga z akumulatorem (kg)

2.7

Numer artykułu
Kod EAN

5133002813
4892210147684

Wyposażenie standardowe
(OLT1832)

W sprzedaży także

Szpula z automatycznym wysuwem żyłki

Podkaszarka 18 V, szerokość
koszenia 25/30 cm (1x 2.5 Ah)
Nazwa:

RLT183225F

Numer artykułu:

5133003709

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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ONE+ Pielęgnacja trawników

OBC1820B

Kosa 18 V z uchwytem rowerowym
•• Bardzo wydajny silnik 18 V zapewnia optymalną moc do cięcia gęstej
trawy i długich chwastów
•• Narzędzie 2 w 1 - kosa i podkaszarka - zarówno z tarczą jak i głowicą
na żyłkę, zapewnia wszechstronność użytkowania w zależności
od potrzeb
•• Stalowe ostrze TriArc™ o długości 20 cm do najtrudniejszych zadań
•• Szerokość koszenia 30 cm z wykorzystaniem żyłki przyśpiesza
wykonywanie zadań
•• Uchwyt rowerowy z miękkimi uchwytami oraz regulacją prędkości
dla lepszej kontroli pracy

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Szerokość koszenia
z tarczą (cm)

20

Szerokość koszenia
z żyłką (cm)

30

Średnica żyłki (mm)

1.6

Waga z akumulatorem (kg)

5.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133002619
4892210141033

Wyposażenie standardowe (OBC1820B)
Ostrze Tri-Arc™, szpula z uderzeniowym
wysuwem żyłki, pasy Vertebrae™

W sprzedaży także
Kosa 18 V z uchwytem rowerowym
(1x 4.0 Ah)
Nazwa:

RBC18X20B4F

Numer artykułu:

5133003713

OLT1833

Bezszczotkowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 28/33 cm
•• Wysokiej klasy bezszczotkowy silnik 18 V zapewnia wyższą wydajność
cięcia i umożliwia wykonanie najbardziej wymagających prac
•• Regulacja szerokości koszenia 28 lub 33 cm umożliwia stosowanie
narzędzia do trawy i chwastów
•• Dwa ustawienia prędkości obrotowej z możliwością regulacji
za pomocą przycisku zapewniają optymalną kontrolę pomiędzy mocą
a czasem pracy
•• Miękki uchwyt gwarantuje komfort podczas dłuższej pracy

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Szerokość koszenia (cm)

28/33

Średnica żyłki (mm)

2.0

System podawania żyłki

Uderzeniowy

Waga z akumulatorem (kg)

3.7

Numer artykułu
Kod EAN

5133003651
4892210159755

Wyposażenie standardowe (OLT1833)
Szpula z uderzeniowym wysuwem żyłki

W sprzedaży także
Bezszczotkowa podkaszarka 18 V,
szerokość koszenia 28/33 cm (1x 5.0 Ah)
Nazwa:

RLT18X3350

Numer artykułu:

5133003652

OGS1822

Kompaktowe nożyce do trawy i krzewów 18 V
•• 2 w 1: Nożyce do trawy i krzewów umożliwiają wszechstronne działania
w ogrodzie
•• Kompaktowa, smukła i lekka konstrukcja zapewnia komfort pracy
•• Szybka i beznarzędziowa wymiana ostrzy do trawy i krzewów
•• Trwałe ostrza z hartowanej stali

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Długość ostrza do trawy (mm)

120

Długość ostrza do krzewów (mm)

200

Waga z akumulatorem (kg)

1.3

Numer artykułu
Kod EAN

5133002830
4892210147837

Wyposażenie standardowe (OGS1822)
Ostrze do trawy, ostrze do krzewów
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ONE+ Drzewa i żywopłoty
OLP1832BX

Sekator ręczny 18 V

NOWOŚĆ

•• Sekator ręczny umożliwiający cięcie gałęzi bez wysiłku, nawet w trudno
dostępnych miejscach
•• Silnik 18 V bez wysiłku przecina gałęzie o grubości do 32 mm
•• Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają nacisk o sile 250 kg/m
umożliwiający szybkie wykonanie prac związanych z cięciem gałęzi
•• Miękkie uchwyty zapewniają komfort podczas dłuższej pracy

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Typ ostrza

Bypass

Zdolność cięcia (mm)

32

Kąt cięcia

Stały

Długość narzędzia (m)

0.85

Waga z akumulatorem (kg)

2.4

Numer artykułu

5133004392

Kod EAN

4892210174529

Wyposażenie standardowe
(OLP1832BX)
Hak

OHT1845

Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm
•• Lekkie i ultrakompaktowe nożyce do żywopłotów,
idealne do formowania żywopłotów i pielęgnacji krzewów
•• Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 45 cm i grubości
cięcia wynoszącej 18 mm
•• Wysokiej jakości ostrza szlifowane techniką diamentową zapewniają
precyzję cięcia
•• Miękki uchwyt zapewnia większy komfort podczas dłuższej pracy

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. zdolność cięcia (mm)

18

Długość ostrza (cm)

45

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo
2.9

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu

5133003654

Kod EAN

4892210157867

Wyposażenie standardowe (OHT1845)
Osłona ostrza

W sprzedaży także
Nożyce do żywopłotu 18 V,
ostrze 45 cm (1x 2.0 Ah)
Nazwa:

RHT184520

Numer artykułu:

5133003655

Nożyce do żywopłotu 18 V,
ostrze 45 cm (1x 1.3 Ah)
Nazwa:

RHT184513

Numer artykułu:

5133003802

OHT1851R

Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm
•• Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność
przy przycinaniu żywopłotów i krzewów
•• Doskonała jakość cięcia dzięki 50 cm ostrzu szlifowanemu techniką
diamentową
•• Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami
wynoszącemu 22 mm oraz funkcji piłowania
•• System Anti-jam zapobiega przypadkowemu zakleszczeniu się ostrza
•• Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
•• Nasadka HedgeSweep™ ułatwia usuwanie ściętych gałęzi

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. zdolność cięcia (mm)

22

Długość ostrza (cm)

50

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

3.1
5133002682
4892210144638

Wyposażenie standardowe (OHT1851R)
Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także
Nożyce do żywopłotu 18 V,
ostrze 50 cm (1x 2.0 Ah)
Nazwa:

RHT1851R20F

Numer artykułu:

5133003714

Nożyce do żywopłotu 18 V,
ostrze 50 cm (1x 2.5 Ah)
Nazwa:

RHT1851R25F

Numer artykułu:

5133003716

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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ONE+ Drzewa i żywopłoty

OHT1855R

Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 55 cm
•• Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność
przy przycinaniu żywopłotów i krzewów
•• Ostrze o długości 55 cm wycinane laserowo oraz szlifowane techniką
diamentową poprawia efektywność cięcia
•• Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami
wynoszącemu 22 mm oraz funkcji piłowania
•• System Anti-jam zapobiega przypadkowemu zakleszczeniu się ostrza
•• Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
•• Nasadka HedgeSweep™ ułatwia usuwanie ściętych gałęzi

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. zdolność cięcia (mm)

22

Długość ostrza (cm)

55

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu

3.2
5133002161

Kod EAN

4892210821249

Wyposażenie standardowe (OHT1855R)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także
Nożyce do żywopłotu 18 V,
ostrze 55 cm (1x 2.5 Ah)
Nazwa:

RHT1855R25F

Numer artykułu:

5133003832

OHT1850X

Nożyce do żywopłotu 18 V o zwiększonym zasięgu, ostrze 50 cm
•• Nożyce do żywopłotów o zwiększonym zasięgu ułatwiają przycinanie
krzewów i żywopłotów w trudno dostępnych miejscach
•• Ostrze o długości 50 cm z 16 mm szczeliną pomiędzy zębami ułatwia
przecinanie gałęzi
•• 4-pozycyjna przegubowa głowica do przycinania żywopłotów
i krzewów niezależnie od wielkości
•• Obrotowy tylny uchwyt zapewnia optymalny zasięg we wszystkich
zastosowaniach
•• Centralnie umiejscowiony włącznik dla łatwiejszego włączania
•• Nasadka HedgeSweep™ ułatwia usuwanie ściętych gałęzi

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. zdolność cięcia (mm)

16

Długość ostrza (cm)

50

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga bez akumulatora (kg)
Numer artykułu

3.2
5133001249

Kod EAN

4892210815439

Wyposażenie standardowe (OHT1850X)
Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także
Nożyce do żywopłotu 18 V o zwiększonym zasięgu, ostrze 50 cm (1x 1.3 Ah)
Nazwa:

RHT1850XLIS

Numer artykułu:

5133003728

OPT1845

Nożyce do żywopłotu 18 V na wysięgniku, ostrze 45 cm
•• Wydajny silnik 18 V z łatwością przecina żywopłoty i gałęzie
•• Ostrze o długości 45 cm, szlifowane diamentowo,
zapewnia precyzyjne cięcia
•• Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami
wynoszącemu 18 mm
•• 115° przegubowa głowica tnąca z 4 ustawieniami dla wszechstronnego
przycinania
•• Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 2,9 m

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. zdolność cięcia (mm)

18

Długość ostrza (cm)

45

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

4.6
5133002523
4892210138521

Wyposażenie standardowe (OPT1845)
Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza,
pasek na ramię
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ONE+ Porządki w ogrodzie
OPP1820

Pilarka do gałęzi 18 V, prowadnica 20 cm
•• Prowadnica i łańcuch typu Oregon® o długości 20 cm zapewnia
efektywne cięcie
•• Wysoki moment obrotowy przy prędkości łańcucha 5,5 m/s
•• Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4 m
•• 30° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę
•• Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy umożliwia
nieprzerwane cięcie

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Długość prowadnicy (cm)

20

Prędkość łańcucha (m/s)

5.5

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

4.2
5133001250
4892210815446

Wyposażenie standardowe (OPP1820)
Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy,
osłona prowadnicy, pas na ramię

W sprzedaży także
Pilarka do gałęzi 18 V,
prowadnica 20 cm (1x 1.5 Ah)
Nazwa:

RPP182015S

Numer artykułu:

5133003721

Pilarka do gałęzi 18 V,
prowadnica 20 cm (1x 2.5 Ah)
Nazwa:

RPP182025F

Numer artykułu:

5133003720

OCS1830

Bezszczotkowa pilarka łańcuchowa 18 V, prowadnica 30 cm
••
••
••
••

Bardzo wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia doskonałe cięcie
Prowadnica Oregon® 30 cm i łańcuch
Automatyczne smarowanie łańcucha zapewnia komfort użytkowania
Beznarzędziowe napinanie łańcucha ułatwia przygotowanie narzędzia
do pracy
•• Obrotowy, miękki uchwyt zapewnia komfort pracy w każdej pozycji
•• Mechaniczny hamulec łańcucha dla zwiększonego bezpieczeństwa

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Długość prowadnicy (cm)

30

Prędkość łańcucha (m/s)

10

Beznarzędziowe napinanie łańcucha?

Tak

Waga z akumulatorem (kg)

3.6

Numer artykułu
Kod EAN

5133002829
4892210147820

Wyposażenie standardowe (OCS1830)
Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy,
osłona prowadnicy

W sprzedaży także
Bezszczotkowa pilarka łańcuchowa
18 V, prowadnica 30 cm (1x 5.0 Ah)
Nazwa:

RCS18X3050F

Numer artykułu:

5133003800

OBV18

Bezszczotkowa dmuchawa/odkurzacz 18 V
•• Technologia silników bezszczotkowych zapewnia maksymalną
wydajność podczas korzystania z dmuchawy lub odkurzacza
•• Tryb Turbo zwiększa moc, umożliwiając wykonanie najbardziej
wymagających prac
•• Połączenie dmuchawy i odkurzacza umożliwia łatwe przełączanie
się pomiędzy trybami pracy
•• Miękki uchwyt zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
•• Regulacja prędkości zapewnia maksymalną kontrolę podczas
pracy w ogrodzie
•• Idealne narzędzie do sprzątania twartych powierzchni
takich jak podjazdy, ścieżki i tarasy

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Prędkość wydmuchu (km/h)

201

Objętość powietrza (m³/min)

6.0

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

4.1
5133003661
4892210157904

Wyposażenie standardowe (OBV18)
Torba na liście 35 l, pas na ramię, kółka
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ONE+ Porządki w ogrodzie

OBL18JB

Dmuchawa 18 V
•• Konstrukcja wentylatora zwiększa jego wydajność, zapewniając
optymalny rezultat pracy
•• Płynna regulacja prędkości zapewnia maksymalną wszechstronność
działania
•• Zintegrowany skrobak do usuwania uporczywych zanieczyszczeń i liści
•• Miękki uchwyt zwiększa komfort podczas dłuższej pracy

Napięcie
Liczba akumulatorów

18 V
0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Prędkość wydmuchu (km/h)

160

Objętość powietrza (m³/min)

7.9

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

2.5
5133003662
4892210157911

Wyposażenie standardowe (OBL18JB)

W sprzedaży także
Dmuchawa 18 V (1x 4.0 Ah)
Nazwa:

RBL18JB40F

Numer artykułu:

5133004135

OBL1820S

Dmuchawa 18 V
•• Idealne narzędzie do usuwania liści z ganków, tarasów i ścieżek
•• Dysza zapewnia wysoką prędkość przepływu powietrza
wynoszącą 245 km/h
•• Lekka konstrukcja i brak przewodu zapewniają szybkość pracy
•• Ogumowany uchwyt zapewnia komfort użytkowania

Napięcie
Liczba akumulatorów
Ładowarka w zestawie?

18 V
0
Nie

Objętość powietrza (m³/min)

2.6

Prędkość wydmuchu (km/h)

245

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

2
5133002663
4892210143488

Wyposażenie standardowe (OBL1820S)

W sprzedaży także
Dmuchawa 18 V (1x 4.0 Ah)
Nazwa:

RBL1820S40F

16

Numer artykułu:

5133004180
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Urządzenie
do czyszczenia
tarasów 18 V
OPC1800

Łatwość
użytkowania
Ergonomiczny kształt z uchwytem
teleskopowym, umożliwiającym
regulację wysokości pracy

Wszechstronność
Łatwo usuwa chwasty i trawę
z przestrzeni między cegłami,
płytami chodnikowymi i innymi

ŁATWO USUWA
TRAWĘ I CHWASTY

OPC1800

Urządzenie do czyszczenia tarasów 18 V

NOWOŚĆ

•• Łatwo usuwa chwasty i trawę z przestrzeni między cegłami,
płytami chodnikowych i innymi
•• Koniec z klęczeniem: teleskopowa regulacja wysokości oznacza
możliwość czyszczenia w wygodnej pozycji stojącej dla każdego
użytkownika
•• Wygodny, regulowany uchwyt zwiększa komfort podczas dłuższego
użytkowania
•• Beznarzędziowa wymiana osprzętu dla szybkich zmian zastosowania
•• Detergenty i akcesoria specjalistyczne do czyszczenia różnych
powierzchni sprzedawane oddzielnie

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów
Ładowarka w zestawie?
Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

0
Nie
3.2
5133004315
4892210172525

Wyposażenie standardowe (OPC1800)
Szczotka druciana

W sprzedaży także
Urządzenie do czyszczenia
tarasów 18 V (1x 2.0 Ah)
Nazwa:

RPC180020S

Numer artykułu:

5133004316

Urządzenie do czyszczenia tarasów 18 V,
ze szczotką do mycia posadzek
Nazwa:

OPC1815

Numer artykułu:

5133004467
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ONE+ Specjalistyczne narzędzia ogrodowe

OSS1800

Siewnik 18 V
•• Do suchych materiałów, takich jak ziarna, sól, nawozy i pasza
•• Regulacja prędkości i promienia rozrzutu w zakresie 2,5 – 3,5 m
umożliwia lepszą kontrolę
•• Funkcja Anti-Clog zapewnia stały przerób materiału
•• Mieści do 4 l suchego materiału i ułatwia jego rozsiew

Napięcie
Liczba akumulatorów
Ładowarka w zestawie?
Pojemność (l)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

18 V
0
Nie
4
1.9
5133003729
4892210160201

Wyposażenie standardowe (OSS1800)

OWS1880

Opryskiwacz do chwastów 18 V, zbiornik 3,5 l
•• Ciśnienie za naciśnięciem przycisku, bez konieczności uciążliwego
ręcznego pompowania
•• Zbiornik o pojemności 3,5 l z wbudowaną miarką
•• Zintegrowana konstrukcja lancy umożliwia obsługę jedną ręką
•• Regulowany rozpylacz umożliwia zmianę sposobu rozpylania

Napięcie
Liczba akumulatorów
Ładowarka w zestawie?

18 V
0
Nie

Prędkość rozpylania (l/h)

30

Pojemność zbiornika (l)

3.5

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

1.9
5133002676
4892210144447

Wyposażenie standardowe (OWS1880)

18
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ONE+ Akumulatory i ładowarki
RB18L50

RB18L40

Akumulator 18 V / 5.0 Ah Lithium+

Akumulator 18 V / 4.0 Ah Lithium+

•• Akumulator Lithium+ 5.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
•• 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej
do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora

•• 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

Numer artykułu

Numer artykułu

5133002433

Kod EAN

4892210135940

5133001907

Kod EAN

RB18L25

4892210124104

RB18L20

Akumulator 18 V / 2.5 Ah Lithium+

Akumulator 18 V / 2.0 Ah Lithium+

•• 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

•• Akumulator Lithium+ 2.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
•• Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem
i długi okres użytkowania
•• Umożliwia wkręcenie do 600 wkrętów o wymiarach 4x 32 mm
przy użyciu wiertarko-wkrętarki R18DD3

Numer artykułu

Numer artykułu

Kod EAN

5133002237
4892210129062

Kod EAN
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5133002737
4892210145093
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ONE+ Akumulatory i ładowarki

RB18L15

RB18L13

Akumulator 18 V / 1.5 Ah Lithium+

Akumulator litowy 18 V / 1.3 Ah

•• Akumulator Lithium+ 1.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
•• 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej
do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora

•• Wydajny akumulator litowy o pojemności 1.3 Ah
•• Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem
i zapewnia długi okres użytkowania
•• Umożliwia wkręcenie do 380 wkrętów o wymiarach 4 x 32 mm
przy użyciu wiertarko-wkrętarki R18DD3

Numer artykułu

Numer artykułu

5133001905

Kod EAN

4892210124081

RB18L30

Akumulator 18 V 3.0 Ah
Lithium+ HIGH ENERGY

5133001904

Kod EAN

4892210124074

RB18L90

Akumulator 18 V 9.0 Ah
Lithium+ HIGH ENERGY

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

•• Akumulator Lithium+ 3.0 Ah HIGH ENERGY zapewnia 3 razy dłuższy
czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich
generacji akumulatorów litowych
•• Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy
zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas
pracy akumulatora
•• Nowa konstrukcja wnętrza akumulatora ułatwia przepływ energii
i gwarantuje zwiększenie mocy nawet o 20%

•• Akumulator Lithium+ 9.0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy
czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich
generacji akumulatorów litowych
•• Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy
zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas
pracy akumulatora
•• Nowa konstrukcja wnętrza akumulatora ułatwia przepływ energii
i gwarantuje zwiększenie mocy nawet o 20%

Numer artykułu

Numer artykułu

Kod EAN
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5133002867
4892210149343

Kod EAN

5133002865
4892210149381
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ONE+ Akumulatory i ładowarki
RC18150

RC18120

Szybka ładowarka 18 V ONE+

Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+

•• Nasza najszybsza ładowarka ONE+. Ładuje akumulator z prędkością
5.0 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności
5.0 Ah w ciągu jednej godziny
•• Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami
litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
•• Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas
ładowania i konserwacji

Numer artykułu

5133002638

Kod EAN

4892210141873

•• Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością
2.0 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności
2.0 Ah w ciągu jednej godziny
•• Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami
litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
•• Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas
ładowania i konserwacji

Numer artykułu

5133002891

Kod EAN

RC18115

4892210150103

RC18118C

Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+

Ładowarka samochodowa 18 V

•• Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością
1.5 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności
1.5 Ah w ciągu jednej godziny
•• Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami
litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
•• Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas
ładowania i konserwacji

•• Ładowarkę można podłączyć do gniazda 12 V DC w samochodzie,
co daje dodatkową możliwość ładowania akumulatorów podczas
jazdy, gdy dostęp do gniazd sieciowych jest ograniczony
•• Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami
litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
•• Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas
ładowania i konserwacji

Numer artykułu

Numer artykułu

5133003589

Kod EAN

4892210156372

5133002893

Kod EAN

RC18627

4892210150134

RC18120-150

Ładowarka 18 V / 6 portów

Akumulator + ładowarka 18 V (1x 5.0 Ah)

•• Energia na żądanie – ładowarka z sześcioma portami to idealne
miejsce do przechowywania wszystkich Twoich akumulatorów ONE+
•• Ładuje akumulator z prędkością 2.7 Ah, co oznacza, że możesz
naładować akumulator o pojemności 2.5 Ah w ciągu jednej godziny
•• Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami
litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V

•• Akumulator litowo-jonowy 5.0 Ah + ładowarka 18 V
•• Akumulator Lithium+ 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%)

Numer artykułu

Numer artykułu

Kod EAN

5133002630
4892210140906

Kod EAN

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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4892210152206
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Technologia
akumulatorowa,
która zapewnia
moc narzędzi
spalinowych!

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

Technologia akumulatorów IntelliCell™
Unikalny system sterowania energią zapewnia optymalną
wydajność i długi czas pracy każdego narzędzia serii 36 V
podczas wszystkich zastosowań.
* W porównaniu do narzędzi spalinowych Ryobi
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Możesz zasilać
ponad 10 urządzeń
za pomocą tego
samego akumulatora

Teraz również w naszej ofercie
akumulator 36 V HIGH ENERGY.
23

#RyobiToolsEU

pl.ryobitools.eu

Akumulatorowe narzędzia ogrodowe 36 V

RLM36X41H40

Kosiarka do trawy 36 V, szerokość koszenia 40 cm (1x 4.0 Ah)
•• Wysokoobrotowy silnik 36 V zapewnia maksymalną wydajność także
w przypadku trudnych warunków koszenia
•• Zoptymalizowany korpus o szerokości koszenia 40 cm. Metalowe
ostrze jest idealne do cięcia, mulczowania i kompresowania trawy
w koszu
•• Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia
w zakresie 20–70 mm
•• EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół
rabat kwiatowych
•• Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy
wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
•• Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie
narzędzia

Napięcie

4.0

Ładowarka w zestawie?

Tak

Czas ładowania (min)

130

Szerokość korpusu (cm)

40

Mechanizm jazdy

Bez napędu

Funkcja mulczowania

Tak

Waga bez akumulatora (kg)

18.5

Numer artykułu

5133002806
4892210147608

Wyposażenie standadowe
(RLM36X41H40)

W sprzedaży także

Przystawka do mulczowania,
kosz na trawę 50 l

Kosiarka do trawy 36 V, szerokość
koszenia 40 cm (1x 5.0 Ah)
RLM36X41H50

1

Pojemność akumulatora (Ah)

Kod EAN

Nazwa:

36 V

Liczba akumulatorów

Numer artykułu:

5133002807

RLM36X41H50P

Kosiarka 36 V z funkcją Power Assist, szerokość koszenia 40 cm (1x 5.0 Ah)
•• Wysokoobrotowy silnik 36 V zapewnia maksymalną wydajność także
w przypadku trudnych warunków koszenia
•• Zoptymalizowany korpus o szerokości koszenia 40 cm. Metalowe
ostrze jest idealne do cięcia, mulczowania i kompresowania trawy
w koszu
•• Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia
w zakresie 20–70 mm
•• EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół
rabat kwiatowych
•• Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy
wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
•• Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie
narzędzia

Napięcie

36 V

Liczba akumulatorów

1

Pojemność akumulatora (Ah)

5.0

Ładowarka w zestawie?

Tak

Czas ładowania (min)

150

Szerokość korpusu (cm)

40

Mechanizm jazdy

Power Assist

Funkcja mulczowania

Tak

Waga bez akumulatora (kg)

18.5

Numer artykułu
Kod EAN

5133002809
4892210147912

Wyposażenie standardowe
(RLM36X41H50P)
Przystawka do mulczowania,
kosz na trawę 50 l
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Akumulatorowe narzędzia ogrodowe 36 V
RLM36X46H5P

Bezszczotkowa kosiarka 36 V z funkcją Power Assist,
szerokość koszenia 46 cm (1x 5.0 Ah)
•• Wysokoobrotowy bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia maksymalną
wydajność także w przypadku najtrudniejszych zadań
•• Tryb Power Assist zapewnia dodatkową moc podczas koszenia
na wzniesieniach lub obszarach gęściej zarośniętych
•• Zoptymalizowany korpus o szerokości koszenia 46 cm zapewnia
szybkie wykonanie nawet najcięższych zadań
•• Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia
w zakresie 20–70 mm
•• EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół
rabat kwiatowych
•• Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy
wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
•• Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie
narzędzia

Napięcie

36 V

Liczba akumulatorów

1

Pojemność akumulatora (Ah)

5.0

Ładowarka w zestawie?

Tak

Czas ładowania (min)

65

Szerokość korpusu (cm)

46

Mechanizm jazdy

Power Assist

Funkcja mulczowania

Tak

Waga z akumulatorem (kg)

19.9

Numer artykułu

5133002811

Kod EAN

4892210147646

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

RLT36B33

Podkaszarka 36 V, szerokość koszenia 33 cm
•• Regulowana szerokość cięcia w zakresie 28–33 cm zapewnia dużą
wszechstronność
•• Ergonomiczny uchwyt przedni pomaga zmniejszyć drgania i poprawia
komfort użytkowania
•• Możliwość regulowania prędkości obrotowej
•• Akumulator montowany z tyłu urządzenia dla lepszej równowagi
i rozkładu ciężaru
•• Osłona kwiatów zapobiega przypadkowemu przycięciu kwiatów

Napięcie

36 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Szerokość koszenia (cm)

28-33

Średnica żyłki (mm)

2.0

System podawania żyłki

Automatyczny

Waga bez akumulatora (kg)

2.8
Karton
przetwarzalny

Dostarczany w
Numer artykułu

5133002404

Kod EAN

Wyposażenie standardowe (RLT36B33)

W sprzedaży także

Szpula z automatycznym wysuwem żyłki,
pas na ramię

Podkaszarka 36 V, szerokość
koszenia 33 cm (1x 2.6 Ah)
Nazwa:

RLT36C3325

4892210134424

Numer artykułu:

5133002107

RHT36B61R

Nożyce do żywopłotu 36 V, ostrze 60 cm

NOWOŚĆ

•• Silnik 36 V gwarantuje wystarczającą ilość mocy nawet
do najtrudniejszych zadań
•• Ostrze o długości 60 cm wycinane laserowo oraz szlifowane techniką
diamentową poprawia efektywność cięcia
•• Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami
wynoszącemu 26 mm oraz funkcji piłowania
•• Obracany uchwyt tylny z 5 pozycjami dla lepszej kontroli urządzenia
i cięcia pod każdym kątem
•• Nasadka HedgeSweep™ ułatwia usuwanie ściętych gałęzi

Napięcie

36 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. zdolność cięcia (mm)

26

Długość ostrza (cm)

60

Prędkość ostrza (km/h)
Typ ostrza

1600

wycinane laserowo,
szlifowane diamentowo

Waga z akumulatorem (kg)

3.7

Numer artykułu
Kod EAN

W sprzedaży także
Nożyce do żywopłotu 36 V,
ostrze 60 cm (1x 1.5 Ah)
Nazwa:

Numer artykułu:

5133004318
4892210172808

Wyposażenie standardowe
(RHT36B61R)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

RHT36C61R15S 5133004319

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

RCS36X3550HI

Bezszczotkowa pilarka łańcuchowa 36 V z prowadnicą 35 cm (1x 5.0 Ah)
•• Bezszczotkowy silnik zapewnia optymalny moment obrotowy
i efektywność cięcia bez wysiłku
•• Prowadnica i łańcuch o długości 35 cm typu Oregon®
•• Najmocniejsza pilarka łańcuchowa z prędkością łańcucha
21 m/s zapewniającą doskonałą jakość cięcia
•• Mechaniczny i elektroniczny hamulec łańcucha
•• Szybkie i beznarzędziowe napinanie łańcucha
•• Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
•• Uchwyt antywibracyjny dla wygody podczas długiego
użytkowania
•• Wytrzymała i bardzo dobrze wyważona konstrukcja dla lepszej
kontroli narzędzia

Napięcie

36 V

Liczba akumulatorów

1

Pojemność akumulatora (Ah)

5.0

Ładowarka w zestawie?

Tak

Czas ładowania (min)

180

Długość prowadnicy (cm)

35

Prędkość łańcucha (m/s)

21

Beznarzędziowe napinanie łańcucha

Tak

Waga z akumulatorem (kg)

5.5

Numer artykułu
Kod EAN

5133002180
4892210821577

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

RST36B51

Bezszczotkowa odśnieżarka 36 V
•• Mocny bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia optymalny moment
obrotowy i dużą skuteczność
•• Szerokość odśnieżania 51 cm pozwala szybko odśnieżyć takie
powierzchnie jak podjazdy czy chodniki
•• Rynna obracająca się o 180 stopni pozwala kontrolować kierunek
wyrzucania śniegu
•• Podwójne oświetlenie LED do pracy wieczorami
•• Szybko zdejmowane składane uchwyty ułatwiają przechowywanie

Napięcie
Liczba akumulatorów
Ładowarka w zestawie?
Szerokość odśnieżania (cm)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

36 V
0
Nie
51
17.8
5133002520
4892210138972

Wyposażenie standardowe (RST36B51)

W sprzedaży także
Bezszczotkowa odśnieżarka 36 V
(1x 4.0 Ah)
Nazwa:

RST36X5140
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Numer artykułu:

5133004331
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Akumulatorowe narzędzia ogrodowe 36 V
RBL36JB

Dmuchawa 36 V
•• Wydajna dmuchawa zasilana akumulatorem 36 V umożliwia szybkie
wykonywanie prac
•• Turbina zapewniająca osiowy strumień powietrza pozwala
na osiągnięcie maksymalnej wydajności i wydłuża czas pracy
•• Objętość powietrza do 7,8 m³/min i prędkość przepływu powietrza
do 160 km/h umożliwia szybkie usuwanie także cięższych
lub wilgotnych zanieczyszczeń
•• Włącznik z płynną regulacją prędkości zapewnia użytkownikowi lepszą
kontrolę podczas pracy
•• Dobrze wyważona konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia komfort
także przy dłuższej pracy

Napięcie

36 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Prędkość wydmuchu (km/h)

160

Objętość powietrza (m³/min)

7.8

Waga z akumulatorem (kg)

3.4

Numer artykułu
Kod EAN

5133002342
4892210822697

Wyposażenie standardowe (RBL36JB)

RBV36B

Bezszczotkowa dmuchawa/odkurzacz 36 V
•• Bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia moment obrotowy i wydajność
pozwalającą na szybkie i skuteczne wykonywanie zadań
•• Objętość powietrza do 12,9 m³/min i prędkość przepływu powietrza
do 238 km/h umożliwia szybkie i łatwe usuwanie liści
•• Dmuchawa i odkurzacz 3 w 1 o nowej konstrukcji - urządzenia można
używać jako samej dmuchawy, samego odkurzacza lub kombinacji
odkurzacza z dmuchawą z dodatkową funkcją mielenia liści
•• Włącznik z płynną regulacją prędkości zapewnia użytkownikowi
lepszą kontrolę podczas pracy
•• Miękki uchwyt zapewnia komfort także przy dłuższej pracy
•• Kółka pomagają utrzymywać narzędzie oraz redukują zmęczenie

Napięcie

36 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Prędkość wydmuchu (km/h)

238

Objętość powietrza (m³/min)

12.9

Waga z akumulatorem (kg)

5.3

Numer artykułu
Kod EAN

5133002524
4892210138538

Wyposażenie standardowe (RBV36B)
Worek na liście 45 l, pasek na ramię, kółka

RPW36120HI

Bezszczotkowa myjka ciśnieniowa 36 V
•• Technologia silników bezszczotkowych 36 V zapewnia maksymalną
moc 1600 W, ciśnienie 120 bar i przepływ 320 l na godzinę
•• Ekstremalnie kompaktowa konstrukcja z metalową ramą gwarantuje
wysoką trwałość
•• Dysza 5 w 1 umożliwia wygodne przełączanie funkcji:
długi zasięg + detergent, krótki zasięg + detergent,
strumień wachlarzowy 40°, strumień wachlarzowy 25° i 0°
•• Zintegrowany zbiornik na detergent o pojemności 1 l z funkcją
“na żądanie”, łatwo dostępną na głowicy natryskowej
•• Wodoszczelna wnęka na akumulator z dwoma portami zapewnia
długą żywotność
•• Bardzo cicha praca – zaledwie 80 dB przy maksymalnej wydajności
•• Wąż, pistolet natryskowy i lanca mogą być przechowywane
bezpośrednio na urządzeniu
•• Aluminiowa rozkładana rączka oraz kółka dla łatwiejszego transportu

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

Napięcie

36 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?
Połączenie dyszy

Nie
Szybkozłącze

Maks. ciśnienie (bar)

120

Waga z akumulatorem (kg)

13.4

Numer artykułu
Kod EAN

5133002832
4892210148148

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

OGNIW AKUMULATOROWYCH

TECHNOLOGIA

INTELLICELL™

ULEPSZONY PRZEPŁYW

ENERGII

BPL3660D

BPL3660D

Akumulator 36 V High Energy 6.0 Ah

NOWOŚĆ

•• Mocny akumulator 36 V 6.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY zapewnia
większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie
technologie litowe
•• Wysokowydajne ogniwa energetyczne zapewniają nieustanne
przepływy energii
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora
•• Mocna obudowa i wewnętrzna mata absorbująca wstrząsy
•• Zintegrowana rama ogniw akumulatora zapewnia, że ogniwa są
bezpiecznie utrzymywane w miejscu i odporne na uderzenia i upadki
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Numer artykułu
Kod EAN

5132003272
4892210150387

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

Akumulatory i ładowarki 36 V
BPL3650D2

Akumulator 36 V MAX POWER™
5.0 Ah Lithium+

BPL3650D

Akumulator 36 V MAX POWER™ 5.0 Ah Lithium+

NOWOŚĆ

•• Mocny akumulator 36 V 5.0 Ah Lithium+ MAX POWER zapewnia
większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie
technologie litowe
•• Bezprzewodowa wygoda, która zapewnia wydajność narzędzi
spalinowych
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz
zwiększając bezpieczeństwo akumulatora

Numer artykułu
Kod EAN

5133004387

•• Mocny akumulator 36 V 5.0 Ah Lithium+ MAX POWER zapewnia
większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie
technologie litowe
•• Bezprzewodowa wygoda, która zapewnia wydajność narzędzi
spalinowych
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz
zwiększając bezpieczeństwo akumulatora

Numer artykułu

4892210174451

Kod EAN

5133002166
4892210127426

BPL3640D

BPL3626D

•• Mocny akumulator 36 V 4.0 Ah Lithium+ MAX POWER zapewnia
większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie
technologie litowe
•• Bezprzewodowa wygoda, która zapewnia wydajność narzędzi
spalinowych
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz
zwiększając bezpieczeństwo akumulatora

•• Mocny akumulator 36 V 2.6 Ah Lithium+ zapewnia wyższą moc,
dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich
generacji akumulatorów litowych
•• Bezprzewodowa wygoda, która zapewnia wydajność narzędzi
spalinowych
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania oraz
zwiększając bezpieczeństwo akumulatora

Numer artykułu

Numer artykułu

Akumulator 36 V MAX POWER™ 4.0 Ah Lithium+

Kod EAN

5133002331

Kod EAN

4892210118547

BPL3626D2

Akumulator 36 V MAX POWER™
2.6 Ah Lithium+

Kod EAN

5133002772
4892210146953

BPL3615

NOWOŚĆ

•• Mocny akumulator 36 V 2.6 Ah Lithium+ zapewnia wyższą moc, dłuższy
czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
•• Bezprzewodowa wygoda, która zapewnia wydajność narzędzi
spalinowych
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania
oraz zwiększając bezpieczeństwo
akumulatora
Numer artykułu

Akumulator 36 V MAX POWER™ 2.6 Ah Lithium+

5133004386
4892210174437

Akumulator 36 V 1.5 Ah Lithium+
•• Mocny akumulator 36 V 1.5 Ah Lithium+ zapewnia wyższą moc,
dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich
generacji akumulatorów litowych
•• Bezprzewodowa wygoda, która zapewnia wydajność narzędzi
spalinowych
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa,
wydłużając czas pracy i przechowywania
oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora

Numer artykułu
Kod EAN

5133001875
4892210819413

BCL3620S

BCL3650F

•• Ładowarka 36 V kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami 36 V
•• Ładuje rozładowany akumulator 2.6 Ah w około 100 minut
•• Lampka LED informuje o statusie ładowania

•• Ładowarka 36 V kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami 36 V
•• Ładuje rozładowany akumulator 5.0 Ah w około 65 minut
•• Ładuje rozładowany akumulator 2.6 Ah w około 30 minut

Numer artykułu

Numer artykułu

Ładowarka 36 V

Szybka ładowarka 36 V

5133002165

5133002417

Kod EAN

4892210127433

Kod EAN

4892210133458

Waga (kg)

1.2

Waga (kg)

1.7

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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_SKOSZONY
TRAWNIK
BEZ WYSIŁKU

Kosiarki robotyczne
rewolucjonizują sposób,
w jaki korzystamy
z naszych ogrodów.
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Kosiarki robotyczne pracują szybko, cicho i wydajnie,
zapewniając wyjątkową jakość koszenia i piękny
trawnik. Autonomiczna praca zapewnia bezproblemowe
rozwiązanie bez konieczności regularnego ścinania trawy.
A co najważniejsze, posiadanie takiej kosiarki daje Ci
więcej czasu na cieszenie się zadbanym ogrodem.

OSZCZĘDZA CZAS

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

Duża szerokość koszenia - 26 cm. Długi czas
pracy i krótki czas ładowania przyspieszają
wykonywanie zadań.

Silniki bezszczotkowe zapewniają wysoką
wydajność, dokładność koszenia
i długą żywotność narzędzia.

CICHA PRACA

KOSI STROME ZBOCZA

Z hałasem na poziomie 58 dB, RoboYagi™
jest cichszy niż rozmowa.

Zbocza i pochyłości można łatwo przycinać, dzięki
RoboYagi™, o wydajności cięcia do 24 stopni (45%).

ROBOYAGI™

RoboYagi™ 800

Robotyczna kosiarka do trawy do ogrodów o powierzchni 800 m2

NOWOŚĆ

•• Samodzielnie kosi trawnik, sprawiając, że masz więcej czasu na inne przyjemności!
•• Dzięki dużej szerokości koszenia i akumulatorowi 36 V, ROBOYAGI™ tnie więcej
trawy i rzadziej wraca do stacji dokującej, co oznacza, że możesz cieszyć się swoim
zadbanym ogrodem kiedy tylko chcesz
•• Z hałasem na poziomie 58 dB, ROBOYAGI™ jest cichszy niż rozmowa
•• Tnie trawę na zboczach i pochyłościach do 24° / 45% nachylenia
•• Silniki bezszczotkowe zapewniają wysoką wydajność, dokładność koszenia
i dużą żywotność narzędzia
•• Dzięki aplikacji możesz zdalnie sterować ROBOYAGI™ i dostosowywać
pozostałe ustawienia
•• Precyzyjna i zdalnie sterowana regulacja wysokości w zakresie od 20 mm do 60 mm
•• Specjalna powłoka chroniąca elektronikę sprawia, że ROBOYAGI™ może
pracować nawet w deszczu

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

Napięcie

36 V

Liczba akumulatorów

1
1,5

Pojemność akumulatora (Ah)
Ładowarka w zestawie?

Tak

Szerokość koszenia (mm)

260

Wysokość koszenia [mm]

20-60

Łączność

Wi-Fi

Maks. nachylenie

45% / 24°

Numer artykułu
Kod EAN

5133003872
4892210162687

Wyposażenie standardowe
(ROBOYAGI™)
Stacja dokująca, 3 noże, przewód
montażowy 150 m, 200 szt. szpilek,
3 konektory do stacji dokującej,
3 złączki do przewodu
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_ P O Z O S TA Ń
W K O N TA K C I E
R O B O YA G I ™ A P P
Aplikacja ROBOYAGI™ zapewnia pełną kontrolę nad urządzeniem
przy użyciu Twojego smartfona. Programuj i śledź aktywność
urządzenia uzyskując maksymalną elastyczność i kontrolę.

FUNKCJE

STERUJ
Zawsze pozostawaj
w kontakcie z urządzeniem,
dzięki aplikacji ROBOYAGI™.
Aplikacja gwarantuje pełną
kontrolę z dowolnego miejsca.

KONFIGURUJ
Dostosuj sposób koszenia
trawnika za pomocą
spersonalizowanych
harmonogramów koszenia,
kontrolowanych
z poziomu aplikacji.

POWIADOMIENIA
I WIADOMOŚCI
Gdziekolwiek jesteś, otrzymasz
powiadomienia i wiadomości,
informujące Cię o aktualnym
statusie twojej kosiarki.
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AKCESORIA
RAC433

RAC427

Zestaw zapasowych ostrzy (9)

Dach do stacji ładującej

RAC428

RAC415

Trymer do przycinania po obwodzie

Kabel o długości 100 m

RAC416

RAC419

50 kołków

Zestaw 10 złączek do kabli
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OGRODOWE NARZĘDZIA SIECIOWE I SPALINOWE
Kosiarki
Podkaszarki i kosy
Adaptery Expand-it™
Nożyce do żywopłotu
Narzędzia wysięgnikowe
Pilarki łańcuchowe
Dmuchawy
Kultywatory
Rozdrabniacze
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35 – 37
38 – 43
44 – 45
46 – 48
49
50 –51
51 –52
53
53

Kosiarki
RLM13E33S

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

Moc (W)

1300

Szerokość koszenia (cm)

33

Mechanizm jazdy

Bez napędu

Funkcja mulczowania

Tak

Waga (kg)

9

Numer artykułu
Kod EAN

5133002343
4892210822581

Wyposażenie standardowe
(RLM13E33S)
Przystawka do mulczowania

RLM15E36H

Kosiarka do trawy o mocy 1500 W, szerokość koszenia 36 cm
••
••
••
••

Mocny silnik 1500 W, szerokość koszenia 36 cm
Funkcja EasyEdge™ pozwala kosić przy samej krawędzi
Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości od 20 mm do 70 mm
Regulowane uchwyty pozwalają na dopasowanie wysokości do każdego
użytkownika
•• Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy z poziomą i pionową
pozycją uchwytu
•• Składany uchwyt i składany kosz na trawę ułatwiają przechowywanie
•• Kosz na trawę o pojemności 45 l

Moc (W)

1500

Szerokość koszenia (cm)

36

Mechanizm jazdy

Bez napędu

Funkcja mulczowania

Tak

Waga (kg)

11.5

Numer artykułu
Kod EAN

5133002345
4892210822567

Wyposażenie standardowe
(RLM15E36H)
Przystawka do mulczowania

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

RLM18E40H

Kosiarka do trawy o mocy 1800 W, szerokość koszenia 40 cm
••
••
••
••
••
••
••

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

Moc (W)

1800

Szerokość koszenia (cm)

40

Mechanizm jazdy

Bez napędu

Funkcja mulczowania

Tak

Waga (kg)

13

Numer artykułu
Kod EAN

5133002347
4892210822604

Wyposażenie standardowe
(RLM18E40H)
Przystawka do mulczowania

RLM46175YL

Spalinowa kosiarka do trawy 175 cm3, szerokość koszenia 46 cm
•• Silnik OHC Yamaha o pojemności 175 cm3 z napędem łańcuchowym
zapewnia łatwy rozruch za każdym razem – przy zimnym i rozgrzanym
silniku. Ekstremalna wydajność podczas koszenia wysokiej
lub wilgotnej trawy
•• Wytrzymała, centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia
w zakresie 24 – 76 mm
•• Układ samobieżny eliminuje konieczność pchania kosiarki,
oszczędzając czas i energię
•• 3 w 1: kompresowanie trawy w koszu, tylny wyrzut, mulczowanie
(przystawka do mulczowania nie wchodzi w zakres dostawy)
•• Duże koła tylne zapewniają łatwość manewrowania
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Pojemność silnika (cm3)

175

Szerokość koszenia (cm)

46

Mechanizm jazdy

Samobieżny

Funkcja mulczowania

Tak

Waga (kg)

36

Numer artykułu
Kod EAN

5133003673
4892210158819

Wyposażenie standardowe
(RLM46175YL)

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

Kosiarki
RLM46175Y

Spalinowa kosiarka do trawy 175 cm3, szerokość koszenia 46 cm
•• Silnik OHC Yamaha o pojemności 175 cm3 z napędem
łańcuchowym zapewnia łatwy rozruch za każdym razem
– przy zimnym i rozgrzanym silniku. Ekstremalna wydajność
podczas koszenia wysokiej lub wilgotnej trawy
•• Wytrzymała, centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia
w zakresie 25 – 75 mm
•• Układ samobieżny eliminuje konieczność pchania kosiarki,
oszczędzając czas i energię
•• 4 w 1: kompresowanie trawy w koszu, mulczowanie, boczny wyrzut
lub tylny wyrzut
•• W procesie mulczowania skoszona trawa jest cięta na drobne
fragmenty, które są rozprowadzane po trawniku i służą jako
nawóz naturalny
•• Funkcja bocznego wyrzutu umożliwia kosiarce cięcie dłuższej trawy
lub większej ilości trawy bez konieczności opróżniania kosza
•• Duże koła tylne zapewniają łatwość manewrowania
•• Składane uchwyty i kosz z miękkimi bokami oraz twardym
wierzchem ułatwiają przechowywanie urządzenia
•• Złącze do węża umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie kosiarki
od spodu

Pojemność silnika (cm3)

175

Szerokość koszenia (cm)

46

Mechanizm jazdy

Samobieżny

Funkcja mulczowania

Tak

Waga (kg)

31.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133003671
4892210158796

Wyposażenie standardowe
(RLM46175Y)
Przystawka do mulczowania,
zestaw do wyrzutu bocznego

RLM53190YV

Spalinowa kosiarka do trawy 190 cm3, szerokość koszenia 53 cm
•• Silnik OHC Yamaha o pojemności 190 cm3 z napędem łańcuchowym
zapewnia łatwy rozruch za każdym razem – przy zimnym i rozgrzanym silniku.
Ekstremalna wydajność podczas koszenia wysokiej lub wilgotnej trawy
•• Regulacja prędkości poruszania się oraz regulacja prędkości pracy silnika
•• Układ samobieżny eliminuje konieczność pchania kosiarki,
oszczędzając czas i energię
•• 4 w 1: kompresowanie trawy w koszu, mulczowanie, boczny wyrzut
lub tylny wyrzut
•• Duże koła tylne zapewniają łatwość manewrowania
•• Składane uchwyty i kosz z miękkimi bokami oraz twardym wierzchem
ułatwiają przechowywanie urządzenia
•• Złącze do węża umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie kosiarki od spodu

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

Pojemność silnika (cm3)

190

Szerokość koszenia (cm)

53

Mechanizm jazdy

Samobieżny

Funkcja mulczowania

Tak

Waga (kg)

36

Numer artykułu
Kod EAN

5133003672
4892210158802

Wyposażenie standardowe
(RLM53190YV)
Przystawka do mulczowania,
zestaw do wyrzutu bocznego

37

#RyobiToolsEU

pl.ryobitools.eu

Podkaszarki i kosy

RLT3525

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

Moc (W)

350

Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki

25
Uderzeniowy

Waga (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

1.9
5133002789
4892210147042

Wyposażenie standardowe (RLT3525)
Szpula z uderzeniowym wysuwem żyłki

RLT4125

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

Moc (W)

400

Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki

25
Automatyczny

Waga (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

1.9
5133002791
4892210147028

Wyposażenie standardowe (RLT4125)
Szpula z automatycznym wysuwem żyłki

RLT5127

Podkaszarka do trawy 500 W, szerokość koszenia 27 cm
•• Lekki i mocny silnik 500 W o dużej wydajności
•• Szerokość koszenia 27 cm pozwala szybko wykonać każdą pracę
•• Easy Edge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania
krawędzi na podkaszanie
•• Rozkładany drążek i regulowany uchwyt zapewnia komfort pracy
wszystkim użytkownikom niezależnie od wzrostu
•• Zintegrowany hak umożliwia zawieszenie narzędzia na ścianie
co ułatwia przechowywanie

Moc (W)

500

Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki

27
Automatyczny

Waga (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

2.8
5133003639
4892210157713

Wyposażenie standardowe (RLT5127)
Szpula z automatycznym wysuwem żyłki
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Podkaszarki i kosy
RLT6130

Podkaszarka do trawy 600 W, szerokość koszenia 30 cm
•• Mocny i wydajny silnik 600 W zapewnia efektywność cięcia
•• Rozkładany drążek i regulowany uchwyt zapewnia komfort pracy
wszystkim użytkownikom niezależnie od wzrostu
•• Szerokość koszenia 30 cm pozwala szybko wykonać każdą pracę
•• EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania
krawędzi na podkaszanie
•• Zintegrowany hak umożliwia zawieszenie narzędzia na ścianie
co ułatwia przechowywanie

Moc (W)

600

Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki

30
Automatyczny

Waga (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

2.9
5133003641
4892210157737

Wyposażenie standardowe (RLT6130)
Szpula z automatycznym wysuwem żyłki

RLT1238I

Podkaszarka do trawy 1200 W, szerokość koszenia 38 cm
•• Mocny silnik 1200 W zapewnia doskonałe osiągi
•• Technologia SmartTool™ dostosowuje prędkość przy zastosowaniu
nasadek Expand-it™
•• Duża szerokość cięcia – 38 cm – umożliwia szybsze wykonanie pracy
•• Mechanizm szybkiego montażu umożliwia łatwą wymianę na jedną
z nasadek Expand-It™ SmartTool™ m. in. nasadkę do przycinania
żywopłotów, podkaszarkę, kosę czy dmuchawę
•• Ergonomiczny kształt i dobre wyważenie zapewnia wygodę użytkowania

Moc (W)

1200

Szerokość koszenia (cm)
System podawania żyłki

38
Uderzeniowy

Waga (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

4.9
5133002504
4892210137999

Wyposażenie standardowe (RLT1238I)
Szpula z uderzeniowym wysuwem żyłki,
pas na ramię

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

RBC1226I

Kosa 1200 W z szerokością koszenia 26 cm
•• Bardzo wydajny silnik o mocy 1200 W gwarantuje bardzo wysoką
skuteczność cięcia
•• Technologia SmartTool™ gwarantuje dodatkową wydajność
we współpracy z nasadkami Expand-it™
•• 2 w 1: Ostrze do cięcia Tri-Arc+™ ze stali hartowanej o długości 26 cm,
przeznaczone do wycinania chwastów, małych krzewów oraz zarośli
•• 2 w 1: Szerokość cięcia 38 cm przy użyciu żyłki do wycinania
wysokiej i gęstej trawy
•• Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na jedną
z nasadek Expand-It™ SmartTool™ m. in. nasadkę do przycinania
żywopłotów, podkaszarkę, kosę czy dmuchawę
•• Ergonomiczny kształt i dobre wyważenie zapewnia wygodę
użytkowania

Moc (W)

1200

Szerokość koszenia
ostrzem (cm)

26

Szerokość koszenia
żyłką (cm)

38

System podawania żyłki

Uderzeniowy

Waga (kg)

5.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133002506
4892210138033

Wyposażenie standardowe (RBC1226I)
Szpula z uderzeniowym wysuwem żyłki,
pas na ramię

RLT254CDSO

Spalinowa podkaszarka 25.4 cm3, szerokość koszenia 43 cm
•• POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym zapewnia moc,
wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
•• ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku,
bez potrzeby ciągnięcia za linkę
•• Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
•• Szerokość koszenia 43 cm przy użyciu podwójnej żyłki HD 2.4 mm
•• Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona jest w innowacyjny
system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 73%,
a emisja HC+NOx niższa o 28% wobec granicznych dopuszczalnych
wielkości emisji

Pojemność silnika (cm3)

25.4

Pojemność zbiornika (l)

0.58

Szerokość koszenia (cm)

43

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)

4.9

Numer artykułu
Kod EAN

5133002535
4892210138309

Wyposażenie standardowe
(RLT254CDSO)
Głowica tnąca Reel-Easy™, uchwyt ergo

RLT26C

Spalinowa podkaszarka 26 cm3, szerokość koszenia 43 cm
•• Silnik 2-suwowy serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia doskonały
stosunek mocy do masy
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 57%, a emisja
HC+NOx niższa o 24% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji
•• Szerokość koszenia 43 cm zapewnia szybkie wykonywanie zadań
•• Urządzenie jest kompatybilne z głowicą tnącą Reel-Easy™
co zapewnia szybszą i łatwiejszą wymianę żyłki
•• Regulowany uchwyt dla zapewnienia komfortu podczas dłuższego użytkowania

Pojemność silnika (cm3)

26

Pojemność zbiornika (l)

0.25

Szerokość koszenia (cm)

43

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

4.6
5133002354
4892210131805

Wyposażenie standardowe (RLT26C)
Głowica tnąca ProCut™, uchwyt ergo
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Podkaszarki i kosy
RBC254SESO

Spalinowa kosa z silnikiem 25.4 cm³ z uchwytem ergo
•• POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym zapewnia moc,
wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
•• ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku,
bez potrzeby ciągnięcia za linkę
•• Urządzenie kompatybilne 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
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 73%,
a emisja HC+NOx niższa o 28% wobec granicznych dopuszczalnych
wielkości emisji

Pojemność silnika (cm3)

25.4

Pojemność zbiornika (l)

0.58

Szerokość koszenia (cm)

46

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)

6.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133002536
4892210138316

Wyposażenie standardowe
(RBC254SESO)
Ostrze Tri-Arc+™,
głowica tnąca Reel-Easy™, klucz,
uchwyt ergo, uprząż barkowa pojedyncza

RBC430SBD

Spalinowa kosa 30 cm3 z uchwytem rowerowym
•• Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30 cm³ 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
•• Przyjazna środowisku technologia silnika
•• Silnik 4-suwowy: nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
•• 2 w 1: ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™,
przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę
do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym
systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
•• Ostrze TriArc+™ o długości 26 cm, podwójna żyłka HD 2.4 mm,
szerokość koszenia 46 cm
•• Uprząż Pro-style Vertebrae+™ oraz uchwyty rowerowe zapewniają
równowagę, komfort i odpowiednie oparcie

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

Pojemność silnika (cm3)

30

Pojemność zbiornika (l)

0.35

Szerokość koszenia (cm)

46

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)

6.4

Numer artykułu
Kod EAN

5133002923
4892210151506

Wyposażenie standardowe
(RBC430SBD)
Ostrze Tri-Arc+™,
głowica tnąca Reel-Easy™, klucz, uchwyt
rowerowy, uprząż Vertebrae™
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Podkaszarki i kosy

RBC31SESO

Spalinowa kosa 31 cm3 z uchwytem Ergo
•• POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc,
trwałość i niezawodność
•• ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku,
bez potrzeby ciągnięcia za linkę
•• Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
•• 2 w 1: ostrze ze stali hartowanej Tri-Arc+™ do cięcia zarośli, przeznaczone
do maksymalnie wydajnego i precyzyjnego cięcia. W wyposażeniu głowica
do przycinania trawy Reel-Easy™ z innowacyjnym systemem szybkiego
uzupełniania żyłki “Thread and Load”
•• Ostrze TriArc+™ 26 cm, podwójna żyłka 2.4 mm HD i szerokość koszenia 46 cm
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 82%, a emisja
HC+NOx niższa o 35% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji

Pojemność silnika (cm3)

31

Pojemność zbiornika (l)

0.7

Szerokość koszenia (cm)

46

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)

7.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133002540
4892210146724

Wyposażenie standardowe (RBC31SESO)
olej do silników dwusuwowych, ostrze
Tri-Arc+™, głowica tnąca Reel-Easy™, klucz,
uchwyt Ergo, uprząż na ramie

RBC31SBO

Spalinowa kosa 31 cm3 z uchwytem rowerowym
•• POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc,
trwałość i niezawodność
•• ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku,
bez potrzeby ciągnięcia za linkę
•• 2 w 1: ostrze Tri-Arc+™ do cięcia zarośli, przeznaczone do maksymalnie
wydajnego cięcia. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ umożliwia
szybkie uzupełnianie żyłki
•• Ostrze TriArc+™ 26 cm, podwójna żyłka 2.4 mm HD
i szerokość koszenia 46 cm
•• Szelki Pro-style Vertebrae+™ i uchwyt rowerowy zapewniają
równowagę i komfort użytkowania
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 82%,
a emisja HC+NOx niższa o 35% wobec granicznych dopuszczalnych
wielkości emisji

Pojemność silnika (cm3)

31

Pojemność zbiornika (l)

0.7

Szerokość koszenia
z ostrzem (cm)

26

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)

7.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133002541
4892210146731

Wyposażenie standardowe (RBC31SBO)
olej do silników dwusuwowych, ostrze
Tri-Arc+™, głowica tnąca Reel-Easy™, klucz,
uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae+™

RBC42FSBO

Spalinowa kosa 42 cm³ ze składanym uchwytem rowerowym
•• Silnik 42 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek
mocy do masy
•• ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby
ciągnięcia za linkę
•• Przyjazna środowisku technologia silników
•• Duży zasięg koszenia przyspiesza wykonywanie prac
•• 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 ułatwiają przechowywanie i transport

42

Pojemność silnika (cm3)

42

Pojemność zbiornika (l)

1.1

Szerokość koszenia (cm)

43

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)

9.2

Numer artykułu
Kod EAN

5133002543
4892210138101

Wyposażenie standardowe
(RBC42FSBO)
olej do silników dwusuwowych, tarcza
Tri-Arc+™, głowica Reel-Easy™, klucz,
składany uchwyt rowerowy, uprząż
Vertebrae+™

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

Podkaszarki i kosy
RBC52FSBO

Spalinowa kosa 52 cm³ ze składanym uchwytem rowerowym
•• Silnik 52 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek
mocy do masy
•• ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby
ciągnięcia za linkę
•• Przyjazna środowisku technologia silników
•• Duży zasięg koszenia przyspiesza wykonywanie prac
•• 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 ułatwiają przechowywanie i transport

Pojemność silnika (cm3)

52

Pojemność zbiornika (l)

1.1

Szerokość koszenia (cm)

43

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)

9.2

Numer artykułu
Kod EAN

5133002544
4892210138118

Wyposażenie standardowe
(RBC52FSBO)
olej do silników dwusuwowych, tarcza
Tri-Arc+™, głowica Reel-Easy™, klucz,
składany uchwyt rowerowy, uprząż
Vertebrae+™

RBC52FSBOS

Spalinowa kosa 52 cm³ ze składanym uchwytem rowerowym
i piłą tarczową
•• Silnik 52 cm³ 2-suwowy POWR XT zapewnia doskonały stosunek
mocy do masy
•• ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby
ciągnięcia za linkę
•• Przyjazna środowisku technologia silników
•• Duży zasięg koszenia przyspiesza wykonywanie prac
•• 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
™

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

Pojemność silnika (cm3)

52

Pojemność zbiornika (l)

1.1

Szerokość koszenia (cm)

43

Średnica żyłki (mm)

2.4

Waga (kg)

9.2

Numer artykułu
Kod EAN

5133002545
4892210138125

Wyposażenie standardowe
(RBC52FSBOS)
olej do silników dwusuwowych, tarcza
Tri-Arc+™, głowica Reel-Easy™, klucz,
tarcza z 26 zębami, składany uchwyt
rowerowy, uprząż Vertebrae+™
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Adaptery Expand-it

™

Zmień jedno narzędzie w pięć różnych
Krok 1

Krok 2

Wybierz napęd

Wybierz adaptery

Nożyce do
żywopłotu

Sieciowe

Spalinowe

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

Kosa

Przedłużka

Podkrzesywarka

Dmuchawa

Szukaj logo Expand-it™ przy
kompatybilnych narzędziach

TWOJE NARZĘDZIE MYŚLI RAZEM Z TOBĄ

Adjusting
Motor
Adaptor

Adaptor

Zoptymalizowana wydajność bez względu na
rodzaj adaptera. Moc i wydajność
bez żadnych kompromisów.

44

Adaptery Expand-it
RXAHT01

Nożyce do żywopłotu Expand-It™
•• Technologia SmartTool™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie
przycinania żywopłotów
•• Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 4670 obr./min i zasilaniu
za pomocą silnika spalinowego
•• Maksymalna wydajność przy prędkości ostrza 3916 obr./min i zasilaniu
silnikiem 1200 W
•• Ostrze przegubowe 90° do wygodnego cięcia pod każdym kątem
•• Podwójne ostrza przesuwne o dł. 44 cm, szlifowane diamentowo
•• Możliwość cięcia dużych gałęzi, odstęp między ostrzami 28 mm
•• Waga 2.4 kg

Numer artykułu
Kod EAN

5132002796
4892210140265

RXPR01

Podkrzesywarka Expand-It™
•• Technologia Expand-it™ optymalizuje prędkość cięcia
•• Niezrównana wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 15 m/s
i zasilaniu za pomocą silnika spalinowego lub sieciowego
•• Ostrze pochylone pod kątem 15°, umożliwiające wygodniejsze
i bezpieczniejsze cięcie
•• Automatyczne smarowanie łańcucha oraz przezroczysty zbiornik
na olej
•• Waga 2.1 kg

Numer artykułu
Kod EAN

5132002797
4892210140142

RXEX01

Przedłużka Expand-It™
•• Idealne do montażu przedłużenia do podkrzesywarki lub nożyc
do żywopłotu
•• Długość 62 cm
•• Waga 0.6 kg

Numer artykułu
Kod EAN

5132002793
4892210140272

RXB01

Dmuchawa Expand-It™
•• Technologia SmartTool™ optymalizuje wydajność dmuchawy
•• Niezrównana wydajność przy prędkości przepływu powietrza 241 km/h
i objętości powietrza 8 m³/min przy zasilaniu silnikiem spalinowym
lub sieciowym o mocy 1200 W
•• Leaf Guard™ - technologia dająca większą wydajność
•• Waga 1.4 kg
Numer artykułu
Kod EAN

5132002794
4892210140159

RXBC01

Kosa Expand-it™
•• Technologia Expand-it™ optymalizuje prędkość pracy ostrza
w czasie koszenia wysokiej trawy oraz krzewów
•• Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 8100 obr./min
i zasilaniu silnikiem spalinowym
•• Maksymalna wydajność 7080 obr./min przy zasilaniu silnikiem
sieciowym 1200 W
•• Zdolność cięcia do 20 cm przyspiesza wykonywanie zadań
•• Ostrze Tri-Arc™ ze stali hartowanej
•• Waga 1.4 kg
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Numer artykułu
Kod EAN

5132002795
4892210140258
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Nożyce do żywopłotu

RHT4550

Nożyce do żywopłotu 450 W, ostrze 50 cm, grubość cięcia 20 mm
•• Wydajny, ale lekki silnik 450 W
•• Szlifowane techniką diamentową ostrza Dual-action zapewniają
czyste i precyzyjne cięcie
•• Ostrze 50 cm tnie gałęzie o średnicy do 20 mm
•• Miękki uchwyt przedni zapewnia większy komfort pracy
•• Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego
usuwania odpadków po cięciu

Moc (W)

450

Długość ostrza (cm)

50

Maks. zdolność cięcia (mm)

20

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga (kg)

2.9

Numer artykułu

5133002793

Kod EAN

4892210147004

Wyposażenie standardowe (RHT4550)
Osłona ostrza

RHT5150

Nożyce do żywopłotu 500 W, ostrze 50 cm, grubość cięcia 22 mm
•• Silnik 500 W oferujący wysoki moment obrotowy i najwyższą
wydajność cięcia
•• Szlifowane techniką diamentową ostrza zapewniają doskonałą
jakość cięcia
•• Ostrze 50 cm tnie gałęzie o średnicy do 20 mm
•• Miękki uchwyt przedni zapewnia większy komfort pracy
•• Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego
usuwania odpadków po cięciu

Moc (W)

500

Długość ostrza (cm)

50

Maks. zdolność cięcia (mm)

22

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga (kg)

2.9

Numer artykułu

5133002795

Kod EAN

4892210146984

Wyposażenie standardowe (RHT5150)
Osłona ostrza

RHT5655RS

Nożyce do żywopłotu 550 W, ostrze 55 cm, grubość cięcia 26 mm
•• Silnik 550 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność
•• Szlifowane techniką diamentową ostrze 55 cm zapewnia płynne cięcie
•• Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami
wynoszącemu 26 mm oraz funkcji piłowania
•• Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką
okładziną zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
•• Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort
podczas dłuższej pracy
•• Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego
usuwania odpadków po cięciu

Moc (W)

550

Długość ostrza (cm)

55

Maks. zdolność cięcia (mm)

26

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga (kg)

3.6

Numer artykułu
Kod EAN

5133003643
4892210157829

Wyposażenie standardowe
(RHT5655RS)
Osłona ostrza
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Nożyce do żywopłotu
RHT6160RS

Nożyce do żywopłotu 600 W, ostrze 60 cm, grubość cięcia 28 mm
•• Silnik o mocy 600 W zapewnia łatwe cięcie żywopłotów
•• Szlifowane techniką diamentową ostrze 60 cm zapewnia
precyzyjne cięcie
•• Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami
wynoszącemu 28 mm oraz funkcji piłowania
•• Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką
okładziną zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
•• Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia
komfort podczas dłuższej pracy
•• Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego
usuwania odpadków po cięciu

Moc (W)

600

Długość ostrza (cm)

60

Maks. zdolność cięcia (mm)

28

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga (kg)

3.7

Numer artykułu

5133003645

Kod EAN

4892210157805

Wyposażenie standardowe
(RHT6160RS)
Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

RHT6760RL

Nożyce do żywopłotu 650 W, ostrze 60 cm, grubość cięcia 30 mm
•• Silnik 650 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą
wydajność cięcia
•• Wycinane laserowo i szlifowane techniką diamentową ostrze 60 cm
zapewnia bardzo ostre i wyjątkowo precyzyjne cięcie
•• Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy
ostrzami wynoszącemu 30 mm oraz funkcji piłowania
•• Nowy elektroniczny system Anti-Jam zapobiega blokowaniu się
ostrza i zapewnia płynne cięcie
•• Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym
włącznikiem i miękką okładziną zapewnia komfort
pracy pod każdym kątem
•• Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna
konstrukcja zapewnia komfort podczas
dłuższej pracy
•• Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego
usuwania odpadków po cięciu

Moc (W)

650

Długość ostrza (cm)

60

Maks. zdolność cięcia (mm)

30

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga (kg)

4.0

Numer artykułu

5133003647

Kod EAN

4892210157782

Wyposażenie standardowe
(RHT6760RL)
Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

RHT8165RL

Nożyce do żywopłotu 800 W, ostrze 65 cm, grubość cięcia 34 mm
•• Mocny silnik 800 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą
wydajność cięcia
•• Wycinane laserowo i szlifowane techniką diamentową ostrze 65 cm
zapewnia bardzo ostre i wyjątkowo precyzyjne cięcie
•• Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy
ostrzami wynoszącemu 34 mm oraz funkcji piłowania
•• Nowy elektroniczny system Anti-Jam zapobiega
zakleszczaniu się ostrza i zapewnia płynne cięcie
•• Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym
włącznikiem i miękką okładziną zapewnia komfort
pracy pod każdym kątem
•• Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna
konstrukcja zapewnia komfort podczas
dłuższej pracy
•• Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™
do szybkiego usuwania odpadków po cięciu
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Moc (W)

800

Długość ostrza (cm)

65

Maks. zdolność cięcia (mm)

34

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga (kg)

4.0

Numer artykułu
Kod EAN

5133003649
4892210157768

Wyposażenie standardowe
(RHT8165RL)
Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza
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Nożyce do żywopłotu

RHT25X60RO

Spalinowe nożyce do żywopłotu 25.4 cm³, ostrze 60 cm, grubość cięcia 32 mm
•• POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym zapewnia moc,
wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
•• Przyjazna środowisku technologia silników
•• ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby
ciągnięcia za linkę
•• Podwójne ostrze przesuwne cięte laserowo i szlifowane diamentowo
o długości 60 cm umożliwia uzyskanie bardziej precyzyjnego cięcia
•• Wydajność cięcia do 32 mm gwarantuje przycinanie nawet najbardziej
opornych żywopłotów
•• Nożyce kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego
usuwania odpadków po cięciu
•• Tylna rączka obracająca się w 5 położeniach zapewnia wygodne
przycinanie pod dowolnym kątem

Pojemność silnika (cm3)

25.4

Długość ostrza (cm)

60

Maks. zdolność cięcia (mm)

32

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga (kg)

4.9

Numer artykułu

5133002549

Kod EAN

4892210138453

Wyposażenie standardowe
(RHT25X60RO)
Olej do silników dwusuwowych, klucz,
nasadka HedgeSweep™

RHT25X55R

Spalinowe nożyce do żywopłotu 25.4 cm³, ostrze 55 cm, grubość cięcia 32 mm
•• POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc,
trwałość i niezawodność przy niskiej wadze
•• Obrotowy uchwyt tylny zapewnia komfort cięcia w każdej pozycji
•• Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 55 cm zapewnia
precyzyjne cięcie
•• Grubość cięcia 32 mm umożliwia szybkie i efektywne cięcie
większych żywopłotów
•• Kompaktowa, zintegrowana konstrukcja zapewnia dobre wyważenie
i łatwość manewrowania

Pojemność silnika (cm3)

25.4

Długość ostrza (cm)

55

Maks. zdolność cięcia (mm)

32

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga (kg)

5.1

Numer artykułu

5133003670

Kod EAN

4892210157942

Wyposażenie standardowe
(RHT25X55R)
Olej do silników dwusuwowych

RPT4545E

Nożyce do żywopłotu 450 W o zwiększonym zasięgu, ostrze 45 cm,
grubość cięcia 20 mm
•• Mocny silnik o mocy 450 W
•• Ostrze cięte laserowo o długości 45 cm zapewnia czyste
i dokładne cięcia
•• Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy
ostrzami wynoszącemu 20 mm
•• 4-stopniowa, ruchoma głowica w zakresie 135°
•• Zdejmowany uchwyt teleskopowy zapewnia dłuższy zasięg
oraz ułatwia przechowywanie narzędzia
•• Narzędzie rozciąga się na długość 2,6 m z wałem środkowym.
Zapewnia zasięg do 4 m

Moc (W)

450

Długość ostrza (mm)

45

Maks. zdolność cięcia (mm)

20

Typ ostrza

Szlifowane diamentowo

Waga (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

4.1
5133002226
4892210821393

Wyposażenie standardowe (RPT4545E)
Osłona ostrza, uprząż Vertebrae™
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Narzędzia wysięgnikowe
RPP755E

Pilarka do gałęzi 750 W, prowadnica 25 cm
•• Mocny silnik, o mocy 750 W i smukłym profilu
•• Łańcuch i prowadnica 25 cm z systemem automatycznego
smarowania
•• 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
•• Uchwyt z miękką okładziną dla większego komfortu użytkowania
•• Nowe ergonomiczne szelki, które redukują zmęczenie podczas
długiego używania

Moc (W)

750

Długość prowadnicy (cm)

25

Prędkość łańcucha (m/s)

10

Waga (kg)

3.9

Numer artykułu
Kod EAN

5133002321
4892210117243

Wyposażenie standardowe (RPP755E)
Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy,
klucz, uprząż ergo

RP750450

Zestaw: pilarka do gałęzi + nożyce do żywopłotu
Pilarka:
•• mocny silnik 750 W
•• łańcuch i prowadnica 20 cm typu OREGON®
•• wysoki moment obrotowy z prędkością łańcucha 10 m/s
•• rozciąga się do 2,7 m i zapewnia zasięg do 4 m
•• głowica z kątem cięcia 15° dla doskonałej pozycji cięcia
za każdym razem

Moc (W)

750

Długość ostrza (cm)

20 / 45

Długość prowadnicy (cm)

20

Prędkość łańcucha (m/s)

10

Waga (kg)

3.8 / 4.1

Numer artykułu
Kod EAN

Nożyce do żywopłotu:
•• moc silnika 450 W
•• laserowo cięte ostrze o długości 45 cm
i wysokiej precyzji dla łatwego cięcia
•• możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi
pomiędzy ostrzami wynoszącemu 20 mm
•• 4-stopniowa, ruchoma głowica w zakresie
135° dla wszechstronnego przycinania
•• zdejmowany wał zapewnia daleki zasięg i pozwala
na łatwe przechowywanie

5133002315
4892210822765

Wyposażenie standardowe (RP750450)
Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy,
klucz, osłona ostrza, uprząż ergo

RCS1935B

Pilarka łańcuchowa 1900 W, prowadnica 35 cm

NOWOŚĆ

••
••
••
••
••
••

Mocny silnik 1900 W
Łańcuch i prowadnica 35 cm typu OREGON®
Prędkość łańcucha 15 m/s zapewnia łatwe i szybkie cięcie
Szybki, mechaniczny system hamowania łańcucha
Szybki i beznarzędziowy system napinania łańcucha
System antywibracyjny redukuje zmęczenie przy dłuższym
użytkowaniu
•• Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
•• Innowacyjny system usuwania odpadków utrzymuje drewniane
wióry z dala od użytkownika
•• Dobrze wyważona i lekka konstrukcja ułatwia obsługę

Moc (W)

1900

Długość prowadnicy (cm)

35

Prędkość łańcucha (m/s)

15

Beznarzędziowe napinanie
łańcucha?

Tak

Pojemność zbiornika na olej (l)
Waga (kg)

4.7

Numer artykułu
Kod EAN

0.15
5133004338

4892210170545

Wyposażenie standardowe
(RCS1935B)
Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy,
osłona ostrza

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

49

#RyobiToolsEU

pl.ryobitools.eu

Pilarki łańcuchowe

RCS2340B

Pilarka łańcuchowa 2300 W, prowadnica 40 cm

NOWOŚĆ

••
••
••
••
••
••

Mocny silnik 2300 W
Łańcuch i prowadnica 40 cm typu OREGON®
Prędkość łańcucha 16 m/s zapewnia łatwe i szybkie cięcie
Szybki, mechaniczny system hamowania łańcucha
Szybki i beznarzędziowy system napinania łańcucha
System antywibracyjny redukuje zmęczenie
przy dłuższym użytkowaniu
•• Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
•• Innowacyjny system usuwania odpadków utrzymuje drewniane
wióry z dala od użytkownika
•• Dobrze wyważona i lekka konstrukcja ułatwia obsługę

Moc (W)

2300

Długość prowadnicy (cm)

40

Prędkość łańcucha (m/s)

16

Beznarzędziowe napinanie
łańcucha?

Tak

Pojemność zbiornika na olej (l)

0.15

Waga (kg)

4.8

Numer artykułu
Kod EAN

5133004340
4892210170569

Wyposażenie standardowe
(RCS2340B)
Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy,
osłona ostrza

RCS3835T

Spalinowa pilarka łańcuchowa POWR XT™ 37.2 cm³, prowadnica 35 cm
•• Wysoce wydajna spalinowa pilarka łańcuchowa z silnikiem
o pojemności 37.2 cm³ (1.3 kW/1.8 KM) POWR XT™
•• Prowadnica o długości 35 cm
•• 3-punktowa redukcja drgań
•• Łatwe uruchamianie z podwójnym gaźnikiem
•• Duża prędkość łańcucha: 23.8 m/s
•• Automatyczne smarowanie łańcucha
•• Górna pokrywa umożliwiająca szybki i beznarzędziowy dostęp
do filtra i świecy zapłonowej
•• Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
•• Szybkie i łatwe napinanie łańcucha bez użycia narzędzi
•• Przechowywanie klucza wewnątrz urządzenia - koniec ze
zgubionymi narzędziami
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 87%,
a emisja HC+NOx niższa o 38% wobec granicznych dopuszczalnych
wielkości emisji

Pojemność silnika (cm3)

37.2

Długość prowadnicy (cm)

35

Prędkość łańcucha (m/s)

23.8

Pojemność zbiornika (l)

0.3

Waga (kg)

4.6

Numer artykułu
Kod EAN

5133002386
4892210132710

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

RCS3840T

Spalinowa pilarka łańcuchowa POWR XT™ 37.2 cm³, prowadnica 40 cm
•• Wysoce wydajna spalinowa pilarka łańcuchowa z silnikiem
o pojemności 37.2 cm³ (1.3 kW/1.8 KM) POWR XT™
•• Prowadnica o długości 40 cm
•• 3-punktowa redukcja drgań
•• Łatwe uruchamianie z podwójnym gaźnikiem
•• Duża prędkość łańcucha: 23.8 m/s
•• Automatyczne smarowanie łańcucha
•• Górna pokrywa umożliwiająca szybki i beznarzędziowy dostęp
do filtra i świecy zapłonowej
•• Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
•• Szybkie i łatwe napinanie łańcucha bez użycia narzędzi
•• Przechowywanie klucza wewnątrz urządzenia - koniec ze
zgubionymi narzędziami
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa
o 87%, a emisja HC+NOx niższa o 38% wobec granicznych
dopuszczalnych wielkości emisji
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Pojemność silnika (cm3)

37.2

Długość prowadnicy (cm)

40

Prędkość łańcucha (m/s)

23.8

Pojemność zbiornika (l)

0.3

Waga (kg)

4.6

Numer artykułu
Kod EAN

5133002387
4892210132727

Wyposażenie standardowe
(RCS3840T)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
olej do silników dwusuwowych, klucz
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Pilarki łańcuchowe /Odkurzacze ogrodowe
RCS5145B

Spalinowa pilarka łańcuchowa POWR XT™ 51 cm³, prowadnica 45 cm
•• Silnik 2-suwowy 51 cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek
mocy do masy
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 43%,
a emisja HC+NOx niższa o 36% wobec granicznych dopuszczalnych
wielkości emisji
•• Prowadnica 45 cm i łańcuch typu Oregon®
•• Prędkość silnika 22 m/s dla szybkiego i mocnego cięcia
•• Szybko działający mechaniczny i bezwładnościowy hamulec
łańcucha dla zwiększonego bezpieczeństwa
•• Wygodny i solidny dostęp boczny do napinania łańcucha
•• Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu
i mniejszego zmęczenia
•• Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza

Pojemność silnika (cm3)

51

Długość prowadnicy (cm)

45

Prędkość łańcucha (m/s)

22.2

Pojemność zbiornika (l)

0.575

Waga (kg)

5.3

Numer artykułu
Kod EAN

5133001858
4892210819215

Wyposażenie standardowe
(RCS5145B)
Olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
olej do silników dwusuwowych, klucz

RBV3000CSV

Dmuchawa / odkurzacz ogrodowy 3000 W
•• Mocny silnik 3000 W
•• Szybka i łatwa zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy
a ssaniem, dzięki łatwo zdejmowanym dyszom
•• Dwa ustawienia prędkości zapewniają maksymalną prędkość
powietrza do 375 km/h
•• Przepływ powietrza 14 m³/min
•• Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
•• Pasek naramienny Vertebrae™ dla większego komfortu
i równowagi rozkładu ciężaru

Moc (W)

3000

Prędkość powietrza (km/h)

375
14

Przepływ powietrza (m³/min)

16:1

Współczynnik mulczowania
Pojemność worka na odpady (l)

45

Regulacja prędkości

Nie

Waga (kg)

4.2

Numer artykułu
Kod EAN

5133002188
4892210821423

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

RBV3000CESV

Dmuchawa / odkurzacz elektryczny 3000 W
•• Mocny silnik 3000 W
•• Dmuchawa i odurzacz 3 w 1: narzędzia można używać jako
dmuchawy lub odkurzacza albo dmuchawy z odkurzaczem
•• Prędkość powietrza 375 km/h
•• Przepływ powietrza 16 m³/min
•• Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
•• Szybka zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy
a ssaniem
•• Pas naramienny Vertebrae™ dla maksymalnego komfortu
i utrzymania równowagi

Moc (W)

3000

Prędkość powietrza (km/h)

375

Przepływ powietrza (m³/min)

16

Współczynnik mulczowania

16:1
45

Pojemność worka na odpady (l)
Regulacja prędkości

Tak

Waga (kg)

5.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133002190
4892210821447

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

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

RBV26B

Spalinowa dmuchawa / odkurzacz do liści 26 cm³ POWR LT2™
•• Silnik 2-suwowy POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia
doskonały stosunek mocy do masy
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 62%,
a emisja HC+NOx niższa o 31% wobec granicznych dopuszczalnych
wielkości emisji
•• Prędkość wydmuchu powietrza 325 km/h
•• Przepływ powietrza: 12.8 m³/min
•• Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację i utrzymywanie
prędkości podczas pracy bez zmęczenia użytkownika
•• Współczynnik rozdrabniania 16:1
•• Dodatkowe miejsce na klucze
•• Metalowe ostrze do mulczowania

Pojemność silnika (cm3)

26

Prędkość powietrza (km/h)

325

Przepływ powietrza (l/min)

12.8

Współczynnik mulczowania

16:1

Pojemność worka na odpady (l)

40

Waga (kg)

4.3

Numer artykułu
Kod EAN

5133002353
4892210117335

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

RBL26BP

Spalinowa dmuchawa plecakowa 26 cm³ POWR LT2™
•• Silnik 2-suwowy serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia
doskonały stosunek mocy do masy
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 65%
niż graniczne wielkości emisji WE, a emisja HC+NOx niższa o 34%
•• Prędkość wydmuchu powietrza 290 km/godz.
•• Przepływ powietrza do 11 m³/min
•• Pas naramienny dla dodatkowego komfortu i kontroli

Pojemność silnika (cm3)

26

Prędkość powietrza (km/h)

290

Przepływ powietrza (l/min)

11

Waga (kg)

5.5

Numer artykułu
Kod EAN

5133001815
4892210818096

Wyposażenie standardowe (RBL26BP)
Olej do silników 2-suwowych

RBL42BP

Spalinowa dmuchawa plecakowa 42 cm³ POWR XT™
•• Silnik 2-suwowy POWR XT™ o pojemności 42 cm³
zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
•• Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2
niższa o 71% niż graniczne wielkości emisji WE, a emisja
HC+NOx niższa o 29%
•• Prędkość wydmuchu powietrza 298 km/h
•• Najlepszy w klasie przepływ powietrza 14.4 cm³/min
•• Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację
i utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia
użytkownika
•• Ergonomiczna rama plecaka Vertebrae™ dla zwiększonego
komfortu użytkownika
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Pojemność silnika (cm3)

42

Prędkość powietrza (km/h)

298

Przepływ powietrza (m³/min)

14.4

Waga (kg)

8.2

Numer artykułu
Kod EAN

5133001879
4892210818874

Wyposażenie standardowe (RBL42BP)
Olej do silników 2-suwowych

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

Kultywatory/rozdrabniacze
RCP1225

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

Wydajny silnik o mocy 1150 W
Cztery wytrzymałe metalowe zęby efektywnie obracają i rozbijają glebę
Średnica ostrzy 20 cm
Szerokość pracy 25 cm
Regulowane tylne koła ułatwiają manewrowanie i transport
Składane uchwyty ułatwiają przechowywanie i transport

Moc (W)

1150

Szerokość pracy (mm)

25

Maks. głębokość pracy (cm)

20

Średnica zębów (cm)

20

Waga (kg)

13.6

Numer artykułu

5133002388

Kod EAN

4892210132796

Wyposażenie standardowe (RCP1225)
Zestaw do montażu kółek

RSH2545B

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

Moc (W)

2500

System cięcia

Ostrza

Maks. średnica cięcia (mm)

45

Pojemność zbiornika
na odpady (l)

40

Waga (kg)

13.4

Numer artykułu

5133002512

Kod EAN

4892210137951

Wyposażenie standardowe
(RSH2545B)
Tłok, pojemnik na odpady o pojemności 40 l

RSH3045U

Cichy rozdrabniacz 3000 W, średnica cięcia 45 mm

NOWOŚĆ

•• Cichy rozdrabniacz do gałęzi o mocy 3000 W
•• Mechanizm przekładniowo-bębnowy pozwala na ciche
i dokładne rozdrabnianie
•• Automatyczny system pobierania materiału
•• Solidna metalowa rama i duże kółka ułatwiają obsługę oraz transport
•• Bezproblemowy system odwracania kierunku
działania ułatwia odblokowywanie
•• Zbiornik na odpady o pojemności 55 l

Moc (W)
System cięcia

3000
Bębnowo-przekładniowy

Maks. średnica cięcia (mm)

45

Pojemność zbiornika
na odpady (l)

55

Waga (kg)

21

Numer artykułu
Kod EAN

5133004335
4892210170859

Wyposażenie standardowe
(RSH3045U)
Pojemnik na odpady, tłok do materiału

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Części
zamienne
do Twoich
narzędzi

Ostrza do kosiarek

RAC408

Żyłki do podkaszarek

RAC103

Szpule do podkaszarek
RAC150

Ostrza do kos
RAC117

Prowadnice do pilarek
spalinowych
RAC239

Łańcuchy do pilarek
spalinowych
RAC242

Zapoznaj się z pełną ofertą części
zamiennych na stronie:

pl.ryobitools.eu/accessories
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Akcesoria do
pracy w ogrodzie

Więcej informacji na temat wszystkich
akcesoriów można znaleźć na stronie:

pl.ryobitools.eu/accessories

Worek do zbierania
liści o dużej
pojemności

Uprząż
Vertebrae+™

Uprząż Vertebrae+™
do narzędzi
wysięgnikowych

RAC365

RAC138

RAC805

Numer artykułu:
5132003275

Numer artykułu:
5132002765

Numer artykułu:
5132002706

Moduł ONE+™
Easy-Start

Skórzane rękawice ogrodowe
TIMBERWOLF Premium

Rękawice ogrodowe POWER

OES18

RAC810

RAC811

Numer artykułu:
5132002803

Numer artykułu:
5132002994

Numer artykułu:
5132002991

Zestaw do
smarowania nożyc
do żywopłotu

Uniwersalny worek
na liście
o pojemności 45l

Uniwersalna nasadka
HEDGESWEEP™

RAC311

RAC364

RAC305

Numer artykułu:
5132002864

Numer artykułu:
5132002995

Numer artykułu:
5132002437

Rozmiary : S, M, L, XL

Rozmiary : S, M, L, XL
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Notatki

Notatki
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Techtronic Industries
Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

Pieczęć dystrybutora:

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

LATA

GWARANCJI

Tel:
Email:
WWW:

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

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

www.ryobitools.eu

Treści prezentowane w niniejszym katalogu są poprawne w chwili
oddania katalogu do druku. Marka Ryobi® zastrzega sobie prawo
do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia.
Ryobi® jest znakiem towarowym Ryobi Limited używanym
na podstawie licencji.

