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Naše nářadí je vyrobeno, aby vydrželo.
Tomu odpovídá i naše záruka

LETÁ

ZÁRUKA

Každý chce získat tu nejvyšší užitou hodnotu. A to je přesně to, co značka
Ryobi přináší. Díky vyspělé technologii a inovaci, teď Ryobi poskytuje
tříletou záruční dobu pro veškeré své elektrické a akumulátorové nářadí,
včetně systému ONE+ nářadí určeného pro napětí 18V a řady pracující s
napětím 36V.

Obchodní podmínky a informace naleznete na https://cz.ryobitools.eu/

RYOBI je registrovaná ochranná známka společnosti Ryobi Limited používaná na základě licence.
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Poskytujeme 3letou evropskou záruční
dobu na veškeré akumulátorové a
elektrické nářadí kromě příslušenství a
součástí podléhajících přirozenému a
běžnému opotřebení. Další informace
získáte přečtením našich záručních
podmínek v příslušném návodu k
použití.

Všechny vyobrazené výrobky jsou ve shodě s příslušnými evropskými nařízeními (na jejich typovém
štítku je uvedeno označení CE dokládající tuto shodu).
Upozornění: Není-li nářadí, které bylo zakoupené v USA nebo prostřednictvím internetu a dovezeno
do Evropy, označeno CE, znamená to porušení legislativy EU a v důsledku se na toto nářadí nebude
vztahovat podpora a servisní zajištění značkou Ryobi®. Evropská záruka se vztahuje pouze na nářadí
zakoupené v Evropské Unii s řádným označením CE na typovém štítku (vč. Švýcarska).
Ryobi® si vyhrazuje právo upravit speciﬁkace produktu kdykoliv bez předchozího upozornění.

Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosím, navštivte naše stránky
https://cz.ryobitools.eu/ pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získaní prodloužené záruky. Záruční doba je platná v zemích Evropského společenství, ve
Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Rusku a na Islandu. Mimo tyto oblasti je zapotřebí se obrátit na autorizované prodejce Ryobi®, prostřednictvím nichž lze zjistit, zda
platí jiná záruka.
Tyto položky nezahrnují žádné benzínové nářadí, na které se vztahuje 2letá záruka poskytovaná společností Ryobi® bez registrace.
TATO EVROPSKÁ ZÁRUKA NEZASAHUJE DO VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁV. VEŠKERÉ ZÁKONNÉ ZÁRUKY PODLÉHAJÍ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM.
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POŘIĎTE SI NÁŘADÍ,
KTERÉ CHCETE
ve chvíli, kdy ho potřebujete…
… a vyhněte se placení za dodatečné
akumulátory a nabíječky. Díky široké
nabídce, od vrtaček po rádia, zastřihovače a
rozmetače osiv, můžete stále
rozšiřovat svojí kolekci nářadí.
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100+ NÁŘADÍ
PRO DOMÁCNOST A ZAHRADU

POHÁNĚNO JEDINÝM

AKUMULÁTOREM

ZVOLTE SADU…
Začněte koupí libovolné sady zahrnující
nářadí, akumulátor a nabíječku.
NEBO

VYBERTE NÁŘADÍ…
Rozšiřte svou kolekci levněji zakoupením
samostatného nářadí, akumulátorů či
nabíječek.
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Akumulátor,
který myslí
sám za sebe

6

Ukazatel stavu nabití

Elektronika zajišťující ochranu

Nejjednodušší způsob,
jak sledovat životnost
akumulátoru a optimalizovat
pracovní vytížení nářadí.

Ochranné elektronické funkce
vypínají nářadí při nadměrném
přetížení či zahřívání akumulátoru,
čímž zabraňují poškození nářadí i
samotného akumulátoru.

Vysoce výkonné články
Vysokokapacitní články
minimalizují tvorbu tepla a
poskytují lepší výkon při
náročnějším použití.

NAVRTÁ
AŽ

Až
DELŠÍ VÝDRŽ

1080
OTVORŮ

UŘEŽE
AŽ

600

metrů

320

UPILUJE AŽ metrů

Technologie akumulátorů IntelliCell™
reguluje svůj výkon jedinečným způsobem tak,
aby zaručovala optimální výkonnost a výdrž pro
jakékoliv nářadí řady ONE+ a jakékoliv použití.
* Při použití 9.0Ah akumulátoru s nářadím R18DD5 / RLM1833B / R18CS
se doba chodu může lišit v závislosti na nářadí a použití.
** Až 3x delší doba chodu se zakládá na příkladu porovnání řezání 18mm překližky okružní pilou R18CS
poháněnou 9.0Ah akumulátorem a 5.0Ah akumulátorem.
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Energie, která
se nikdy nespotřebuje.
Plynule přepínejte mezi akumulátorovým a síťovým napájením.

Hledejte logo
hybridního provedení
na našem nářadí.
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18V Hybridní
sekačka

18V Hybridní
strunová
sekačka

18V Hybridní
fukar

18V Hybridní
plotostřih

18V Hybridní
prostorové
světlo

Objednací číslo:
5133003704

Objednací číslo:
5133003710

Objednací číslo:
5133002340

Objednací číslo:
5133003657

Objednací číslo:
5133002339

ONE+ Péče o trávník

•

•
•

RLM18C36H225F

RLT1831H20F

Akumulátorová hybridní sekačka, šířka
záběru 36cm (2x2.5Ah)

18V Hybridní strunová sekačka, šířka
záběru 25/30cm (1x2.0Ah)

Výkonná 36V sekačka s technologií Ryobi Lithium
Fusion™, poháněná dvěmi18V Lithium+ akumulátory
nebo pomocí elektrického napájení
Šířka záběru 36cm pro snadnou ovladatelnost po celé
vaší zahradě
Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na
trávu EasyEdge™

•

•
•

Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu
mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou
dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech
uživatelů
Nastavitelné šíře střihu: 25/30cm pro maximální
všestrannost
EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a
zastřihování

Také k dispozici jako

Také k dispozici jako
Akumulátorová hybridní sekačka na
trávu, šířka záběru 36cm (2x5.0Ah)

18V Hybridní strunová sekačka, šířka
záběru 25/30cm (1x2.5Ah)

Název:

Název:

Objednací číslo:

RLT1831H25F

5133003711

Objednací číslo:

RLM18X36H250F 5133003705
Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

2

Napětí

Kapacita aku (Ah)

2.5

Kapacita aku (Ah)

Nabíjecí doba

75

Nabíjecí doba

Záběr (cm)

36

Šířka řezu (cm)

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Mulčování
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.

•
•
•

60
25/30

Struna (mm)

1.6

Automatické nastavování délky struny

16.1

Hmotnost vč. aku (kg)

4892210160010

5133003710

EAN kód

4892210160072

OBL1820H

18V Hybridní plotostřih, délka lišty 50cm

18V Hybridní fukar
•
•
•

Auto-feed
3.2

Obj. č.

OHT1850H

Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu
nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
Vynikající kvalita střihu dosahovaná prostřednictvím lišt o délce 50cm, které
jsou broušené diamantem
Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 22mm a odřezávací funkci

1
2.0

Ano

5133003704

EAN kód

18V

Počet dostupných akumulátorů

Inovativní 18V hybridní motor nabízí volbu hladkého přechodu mezi
napájením z akumulátoru nebo ze sítě
Lehká konstrukce s pogumovanou zadní rukojetí umožňuje pohodlné
dlouhodobé používání
Vysokorychlostní tryska s proudem vzduchu až 250km/h

Také k dispozici jako
18V Hybridní plotostřih, délka lišty
50cm (1x2.5Ah)
Název:

Objednací číslo:

RHT1850H25HS 5133003660

Napětí
Počet dostupných akumulátorů

18V
0

Napětí

18V

Včetně nabíječky

Ne

Počet dostupných akumulátorů

Max. kapacita řezání (mm)

22

Včetně nabíječky

50

Průtok vzduchu (m³ / min)

2.8

diamantem broušený

Rychlost vzduchu (km / h)

250

Délka pilového plátku (cm)
Typ nože
Hmotnost (bez aku) (Kg)
Obj. č.
EAN kód

3.1
5133003657
4892210157881

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

0
Ne

2.1
5133002340
4892210822673
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18V Akumulátorová
sekačka na trávu se
záběrem 33cm
JEDNOBODOVÉ

OLM1833B

NASTAVENÍ
výšky

SEČENÍ S PĚTI

POLOHAMI

Sečný výkon
Šířka záběru 33cm pro snadnou
ovladatelnost po celé zahradě

Sekání přesně
k okraji
Sekání přesně k okraji vaší zahrady
s hřebenem na trávu EasyEdge

OLM1833B
18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm
•
•
•
•
•
•

Šířka záběru 33cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě
Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65mm
Ergonomický tvar rukojeti se třemi výškovými polohami pro všechny
uživatele
Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
Sklopné a odnímatelné rukojeti se skládacím košem na trávu pro
jednoduché a kompaktní ukládání
Zahrnuje mulčovací přípojku a 35litrový vak na trávu

NOVINKA
Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Záběr (cm)
Mechanismus pohonu

33
Bez vlastního
pohonu

Mulčování

Ano

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

8.1
5133004305
4892210171948

Standardní vybavení (OLM1833B)

Také k dispozici jako

mulčovací přípojka, 35L vak na trávu

18V Akumulátorová sekačka na
trávu, šířka záběru 33cm (1x4.0Ah)

10

Název:

Objednací číslo:

RLM18X33B40

5133004306

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

ONE+ Péče o trávník
OLM1841H
36V Akumulátorová travní sekačka, šířka záběru 40cm
•
•
•
•
•
•
•

Výkonná 36V sekačka s technologií Ryobi Lithium Fusion™, poháněná dvěmi
18V Lithium+ akumulátory
40cm šířka záběru s kovovým nožem pro vynikající sečení a mulčování
Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 20-70mm
Zastřihování přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům
všech výšek
Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
Kapacita koše na trávu 50 litrů

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Záběr (cm)
Mechanismus pohonu

40
Bez vlastního
pohonu

Mulčování

Ano

Hmotnost vč. aku (kg)

18.9

Obj. č.
EAN kód

5133002805
4892210147592

Standardní vybavení (OLM1841H)
mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

Také k dispozici jako
Akumulátorová travní sekačka ONE+,
šířka záběru 40cm, napájení (2x4.0Ah)
Název:

Objednací číslo:

RLM18X41H240F 5133003706

OLT1825M
18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm
•
•
•
•

Šířka záběru 25cm pro účinné vyžínání
EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování
Design s dvěmi rukojeťmi pro pohodlnější obsluhu
Celokovový výložník pro delší výdrž

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Šířka řezu (cm)

25

Struna (mm)

1.6

Automatické nastavování
délky struny

Auto-feed

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

1.7
5133002822
4892210147776

Standardní vybavení (OLT1825M)
automatické odvíjení struny

Také k dispozici jako
18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka
záběru 25cm (2x2.0Ah) + vrtačka ONE+

18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm (1x2.0Ah)

Název:

Objednací číslo:

Název:

Objednací číslo:

RLT1825M13S

5133003723

RLT1825M20S

5133003731

OLT1832
18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm
•
•
•
•

Nastavitelné šířka střihu 25cm nebo 30cm pro maximální všestrannost
EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu
vyžínače
Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť zajišťují pohodlí pro uživatele
všech výšek
Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější vyžínání

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Šířka řezu (cm)

25/30

Struna (mm)
Automatické nastavování
délky struny

1.6
Auto-feed

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

2.7
5133002813
4892210147684

Standardní vybavení (OLT1832)
Také k dispozici jako

automatické odvíjení struny

18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.5Ah)
Název:

Objednací číslo:

RLT183225F

5133003709

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka
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ONE+ Péče o trávník

OBC1820B
18V Akumulátorový křovinořez s řidítky
•
•
•
•
•

Vysoce výkonný 18V motor zaručuje optimální výkon pro sečení drsné trávy
a vysokých travin
Křovinořez a strunová sekačka 2v1 s nožovou i vyžínací hlavou pro
všestrannost použití
20cm žací nůž z tvrzené oceli TriArc™ pro náročnější práce
Velký 30cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
Řidítka s měkkým povrchem a regulací otáček pro optimální řízení

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Průměr ocelového žacího
nože (cm)

20

Řezný záběr strunové hlavy
(cm)

30

Průměr struny (mm)

1.6

Hmotnost (bez aku) (Kg)
Obj. č.
EAN kód

4.7
5133002619
4892210141033

Standardní vybavení (OBC1820B)
kotouč Tri-Arc™, nárazové odvíjení struny,
jednoramenný popruh Vertebrae™

Také k dispozici jako
18V Akumulátorový křovinořez s
řidítky (1x4.0Ah)
Název:

Objednací číslo:

RBC18X20B4F

5133003713

OLT1833
18V Bezuhlíková akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 28/33cm
•
•
•
•

18V bezuhlíkový motor nejvyšší třídy poskytuje vysoký střižný výkon, který
umožňuje zvládání i těch nejnáročnějších vyžínacích prací
Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm, poskytuje vysokou míru
všestrannosti při vyžínání travnatých i zaplevelených ploch
Dvě možnosti nastavení rychlosti s aktivačním spínačem poskytují optimální
míru kontroly, která zajišťuje rovnováhu mezi výkonem a dobou chodu
Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem a lehkou konstrukcí umožňuje
pohodlnou práci i při dlouhodobém používání

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Šířka řezu (cm)

28/33

Struna (mm)
Automatické nastavování
délky struny

2.0
Rázová hlava

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

3.7
5133003651
4892210159755

Standardní vybavení (OLT1833)
nárazové odvíjení struny

Také k dispozici jako
18V Bezuhlíková akumulátorová strunová
sekačka, šířka záběru 28/33cm (1x5.0Ah)
Název:

Objednací číslo:

RLT18X3350

5133003652

OGS1822
18V Akumulátorové nůžky na trávu a keře
•
•
•
•

Nůžky a zastřihávač 2v1 pro rozmanité použití na zahradě
Kompaktní, štíhlá a lehká konstrukce pro pohodlí uživatele
Jednoduchá a rychlá výměna nože bez nástrojů pro přeměnu nůžek na
zastřihávač
Odolné nože z tvrzené oceli

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Nůž (mm)

120

Délka lišty-plotostřih (mm)

200

Max. kapacita řezání (mm)

10

Hmotnost vč. aku (kg)

1.3

Obj. č.
EAN kód

5133002830
4892210147837

Standardní vybavení (OGS1822)
střižná lišta na trávu, střižná lišta na keře
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Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

ONE+ Stromy a živé ploty
OLP1832BX
18V Akumulátorové ruční zahradní nůžky
•
•
•
•

NOVINKA

Akumulátorové zahradní nůžky pro snadné prožezávání i v těžko přístupných
oblastech
18V motor jednoduše prořezává větve o průměru až 32mm
Vysoce kvaitní dvoubřité nůžky přínášejí točivý moment 250Nm pro rychlé
zdolání jakéhokoliv prostřihávání
Měkké rukojeti pro pohodlí i při delší práci

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky
Typ nože

Ne
dvoubřitý

Max. kapacita řezání (mm)

32

Úhel řezu

Nenastavitelný

Délka (m)

0.85

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

2.4
5133004392
4892210174529

Standardní vybavení (OLP1832BX)
úchyt na větve

OHT1845
18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm
•
•
•
•

Lehký plotostřih s mimořádně kompaktní konstrukcí, dokonale vhodný pro
tvarování živých plotů a údržbu křoví
Lišta o délce 45cm broušená diamantem, průměr stříhaného materiálu do
18mm
Vysoce kvalitní lišty, které jsou broušené diamantem, umožňují přesné
stříhání
Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém
používání

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Max. kapacita řezání (mm)

18

Délka pilového plátku (cm)
Typ nože

45
diamantem
broušený

Hmotnost (bez aku) (Kg)
Obj. č.
EAN kód

2.5
5133003654
4892210157867

Standardní vybavení (OHT1845)
ochranné pouzdro na lištu

Také k dispozici jako
18V Akumulátorový plotostřih, délka
lišty 45cm (1x2.0Ah)

18V Akumulátorový plotostřih, délka
lišty 45cm (1x1.3Ah)

Název:

Objednací číslo:

Název:

Objednací číslo:

RHT184520

5133003655

RHT184513

5133003802

OHT1851R
18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 50cm
•
•
•
•
•
•

Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem pro
prořezávání větví a křovin
Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50cm diamantem broušenými
lištami
Může řezat velké větve díky 22mm šířce střihu a funkci pily
Ochranný systém před náhodným zablokováním
Otočná zadní rukojeť pro snadné použití ve více polohách
Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Max. kapacita řezání (mm)

22

Délka pilového plátku (cm)
Typ nože

50
diamantem
broušený

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

3.1
5133002682
4892210144638

Standardní vybavení (OHT1851R)
Také k dispozici jako
18V Akumulátorový plotostřih, délka
lišty 50cm (1x2.0Ah)

18V Akumulátorový plotostřih, délka
lišty 50cm (1x2.5Ah)

Název:

Objednací číslo:

Název:

Objednací číslo:

RHT1851R20F

5133003714

RHT1851R25F

5133003716

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

odkláněcí nástavec HedgeSweep™,
ochranné pouzdro na lištu
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ONE+ Stromy a živé ploty

OHT1855R
18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm
•
•
•
•
•
•

Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým krouticím momentem
Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55cm diamantem broušenými
lištami
Může řezat velké větve díky 22mm šířce střihu a funkci pily
Ochranný systém proti náhodnému zablokování
Otočná zadní rukojeť pro snadné použití ve více polohách
Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Max. kapacita řezání (mm)

22

Délka pilového plátku (cm)
Typ nože

55
diamantem
broušený

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

3.2
5133002161
4892210821249

Standardní vybavení (OHT1855R)
odkláněcí nástavec HedgeSweep™,
ochranné pouzdro na lištu

Také k dispozici jako
18V Akumulátorový plotostřih, délka
lišty 55cm (1x2.5Ah)
Název:

Objednací číslo:

RHT1855R25F

5133003832

OHT1850X
18V Akumulátorový plotostřih s dlouhým dosahem, délka lišty 50cm
•
•
•
•
•
•

Plotostřih s prodlouženým dosahem umožňuje snadnou práci při
prořezávání těžko dostupných plotů a křoví
50cm lišta s 16mm šířkou střihu pro prořezání větví
Výkyvná hlava nastavitelná do čtyř poloh pro prořezávání plotů a křoví
Zadní rukojeť lze používat ve více polohách
Centrální umístění spínače pro snadné ovládání i v prodlouženém stavu
HedgeSweep™ příslušenství pro snadné odstraňování odřezků

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Max. kapacita řezání (mm)

16

Délka pilového plátku (cm)
Typ nože

50
diamantem
broušený

Hmotnost (bez aku) (Kg)
Obj. č.
EAN kód

3.2
5133001249
4892210815439

Standardní vybavení (OHT1850X)
odkláněcí nástavec HedgeSweep™, pouzdro
na lištu

Také k dispozici jako
18V Akumulátorový plotostřih s prodlouženým dosahem, délka lišty 50cm (1x1.3Ah)
Název:

Objednací číslo:

RHT1850XLIS

5133003728

OPT1845
18V Akumulátorový tyčový plotostřih, délka lišty 45cm
•
•
•
•
•

Výkonný 18V motor jednoduše přořezává větve a živé ploty
Diamantem broušené lišty 45cm pro čistý střih
Může řezat velké větve díky 18mm šířce střihu
115° kloubová hlava se čtyřmi polohami pro univerzální střih
Odnimatelná prodlužovací hřídel pro plnou délku 2.9m na rozšířené úkoly

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Max. kapacita řezání (mm)

18

Délka pilového plátku (cm)
Typ nože

45
diamantem
broušený

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.6
5133002523
4892210138521

Standardní vybavení (OPT1845)
odkláněcí nástavec HedgeSweep™, pouzdro
na lištu, jednoduchý popruh na rameno
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Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

ONE+ Stromy a živé ploty
OPP1820
18V Akumulátorová prořezávací pila, délka lišty 20cm
•
•
•
•
•

20cm lišta a řetěz Oregon® pro účinné stříhání a prořezávání
Vysoký kroutící moment s rychlostí řetězu 5.5m/s
Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 metry
30° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu
Automatické mazání lišty řetězu pro nepřetržité řezání

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Délka lišty (cm)

20

Rychlost řetězu (m/s)

5.5

Hmotnost (bez aku) (Kg)
Obj. č.
EAN kód

4.2
5133001250
4892210815446

Standardní vybavení (OPP1820)
olej na lištu a řetěz, škrabka, ramenní popruh

Také k dispozici jako
18V Akumulátorová prořezávací pila,
délka lišty 20cm (1x1.5Ah)

18V Akumulátorová prořezávací pila,
délka lišty 20cm (1x2.5Ah)

Název:

Objednací číslo:

Název:

Objednací číslo:

RPP182015S

5133003721

RPP182025F

5133002913

OCS1830
18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm
•
•
•
•
•
•

Vysoce výkonný prémiový bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z práce
30cm lišta a řetěz Oregon®
Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele
Napínání řetězu bez nářadí pro snadné seřízení
Zadní rukojeť s pogumováním pro pohodlné používání v jakékoliv poloze
Mechanická a elektrická bezpečnostní brzda řetězu

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Délka lišty (cm)

30

Rychlost řetězu (m/s)

10

Napínání řetězu bez použití
nářadí

Ano

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

3.6
5133002829
4892210147820

Standardní vybavení (OCS1830)
Také k dispozici jako
18V Bezuhlíková akumulátorová
řetězová pila, délka lišty 30cm (1x5.0Ah)
Název:

Objednací číslo:

RCS18X3050F

5133003830

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

olej na lištu a řetěz, ochranné pouzdro na
lištu
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ONE+ Úklid zahrady

OBL18JB
18V Akumulátorový fukar
•
•
•
•

Vysoce účinná konstrukce foukací trysky umožňuje maximální využití výkonu
motoru
Proměnná regulace otáček pro všestranné využití
Vestavěný stěrač úlomků uvolňuje ulpělé nečistoty a listí
Pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém
používání

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Rychlost vzduchu (km / h)

160

Průtok vzduchu (m³ / min)

7.9

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

2.5
5133003662
4892210157911

Také k dispozici jako
18V Akumulátorový fukar (1x4.0Ah)
Název:

Objednací číslo:

RBL18JB40F

5133004135

OBL1820S
18V Akumulátorový fukar
•
•
•
•

Fukar Ryobi je výborný na odklízení suchého listí, čištění teras, dvorků a
chodníčků
Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu až 245km/h
Lehká konstrukce, jedinečné pohodlí a práce bez kabelů urychluje čistění
Zadní rukojeť pro pohodlné dlouhodobé používání

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Průtok vzduchu (m³ / min)

2.6

Rychlost vzduchu (km / h)

245

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

2
5133002663
4892210143488

Standardní vybavení (OBL1820S)
1x vysokorychlostní tryska

Také k dispozici jako
18V Akumulátorový fukar (1x4.0Ah)
Název:

Objednací číslo:

RBL1820S40F

5133004180

OBV18
18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar a vysavač
•
•
•
•
•
•

Technologie vysoce výkonného bezuhlíkového motoru umožňuje dosahování
vyšší účinnosti při foukání i vysávání
Turborežim umožňuje dočasné zvyšování výkonu, které je potřebné pro
zvládání nejnáročnějších pracovních úkolů
Snadné přepínání režimů foukače a vysavače díky oboustranné
kombinované konstrukci
Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém
používání
Proměnné otáčky poskytují maximální míru kontroly při provádění
zahradních prací
Ideální pro tvrdé povrchy, jako například vozovky, stezky a terasy

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Rychlost vzduchu (km / h)

201

Průtok vzduchu (m³ / min)

6.0

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.1
5133003661
4892210157904

Standardní vybavení (OBV18)
35L vak na listí, ramenní popruh, vodicí
kolečka

16

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

ONE+ Speciální zahradní technika
OSS1800
18V Akumulátorový rozmetač osiv
•
•
•
•

Rozmete suché materiály, včetně osiv, hnojiv, krmiv, posypové soli atd.
Variabilní průtok a nastavitelná distribuční plocha pro řízení od 2.5 do 3.5m
Míchačka s technologií anti-clog zajišťuje nepřetržitý průtok materiálu
Pojme až 4 litry suchého materiálu

Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů
Včetně nabíječky

0
Ne

Kapacita (l)
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

4
1.9
5133003729
4892210160201

OWS1880
18V Akumulátorový postřikovač na plevel
•
•
•
•

Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavu z
manuálního pumpování
3.5litrová nádoba s vestavěnou odměrkou
Integrovaná konstrukce trysky pro jednoruční ovládání
Akumulátorový aplikátor postřiku na plevel pro snadnou péči o zahradu

Napětí

Včetně nabíječky

0
Ne

Průtok (l/h)

30

Nádrž (l)

3.5

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

18V

Počet dostupných
akumulátorů

1.9
5133002676
4892210144447
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Výkon

Inteligentní
výkon

Akumulátor, který
myslí sám za sebe

Díky bezuhlíkovému motoru
bez tření, který udělá až
25 000 otáček za minutu, je
nářadí mnohem výkonnější.

Mikroprocesor neustále
monitoruje a reguluje
maximální dobu výkonu
motoru.

Jedinečně řídí svůj vlastní
výkon tak, aby bylo
dosaženo optimální doby
použití všech ONE+ nástrojů
a aplikací.

VYDRŽÍ
DÉLE
18

VÝKONNĚJŠÍ

KOMPAKTNĚJŠÍ

Elektrické
nářadí
R18PD7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

NOVINKA
Napětí

•
•
•
•
•
•

Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání
lepšího výkonu a delší výdrže
Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a trvanlivost
2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým
materiálům a aplikacím
24stupňové nastavení točivého momentu
LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Max. moment (Nm)

85

Max. průměr vrtání do dřeva
(mm)

54

Max. průměr vrtání do oceli
(mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)

13

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

2.1
5133003941
4892210164315

Standardní vybavení (R18PD7-0)
oboustranný šroubovací bit

R18DDBL-0
18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák
Napětí

•
•
•
•
•
•

Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a
šroubování
Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání
lepšího výkonu a delší výdrže
Celokovové 13mm sklíčidlo pro lepší uchycení a výdrž
2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým
materiálům a aplikacím
Nastavení řízení krouticího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování
vrutů do jedné roviny s materiálem.
LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

18V Bezuhlíkový akumulátorový
vrtací šroubovák (2x2.5Ah)

Název:

Objednací číslo:

Název:

Objednací číslo:

R18DDBL-220S

5133003435

R18DDBL-225B

5133003611

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

Ne
0-440 / 0-1700

Max. moment (Nm)

60

Kapacita sklíčidla (mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli
(mm)

13

Max. průměr vrtání do dřeva
(mm)

50

Nastavení momentu

10

Hmotnost vč. aku (kg)

1.7

EAN kód

18V Bezuhlíkový akumulátorový
vrtací šroubovák (2x2.0Ah)

0

Včetně nabíječky

Obj. č.

Také k dispozici jako

18V

Počet dostupných
akumulátorů

5133002437
4892210135629

Standardní vybavení (R18DDBL-0)
oboustranný šroubovací bit
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ONE+ Vrtání a utahování

R18PDBL-0
18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka
Napětí

•
•
•
•
•
•

Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání
lepšího výkonu a delší výdrže
Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým
materiálům a aplikacím
Nastavení řízení krouticího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování
vrutů do jedné roviny s materiálem
LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost

Včetně nabíječky

Ne

Max. moment (Nm)

60

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

50

Max. průměr vrtání do oceli
(mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)

13

Nastavení momentu

10

Hmotnost vč. aku (kg)

1.7

EAN kód

18V Bezuhlíková akumulátorová
příklepová vrtačka (5.0Ah + 2.0Ah)

Objednací číslo:

Název:

Objednací číslo:

R18PDBL-220S

5133003436

R18PDBL-252S

5133003614

13
0-440 / 0-1700

Max. průměr vrtání do dřeva
(mm)

Obj. č.

18V Bezuhlíková akumulátorová
příklepová vrtačka (2x2.0Ah)

0

Kapacita sklíčidla (mm)

Také k dispozici jako

Název:

18V

Počet dostupných
akumulátorů

5133002438
4892210135636

Standardní vybavení (R18PDBL-0)
oboustranný šroubovací bit

R18PD5-0
18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

NOVINKA
Napětí

•
•
•
•
•
•

Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání
lepšího výkonu a delší výdrže
Funkce e-Torque automaticky nastavuje zašroubované šrouby do jedné
roviny, čímž zajišťuje dokonalý konečný vzhled povrchu za všech okolností
Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým
materiálům a aplikacím
LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Kapacita sklíčidla (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli
(mm)

13

Max. průměr vrtání do dřeva
(mm)

32

Max. počet úderů (ú./min)
Nastavení momentu

6800 / 23800
Automatic

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

1.5
5133003595
4892210156631

Standardní vybavení (R18PD5-0)
oboustranný šroubovací bit

R18DD5-0
18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák
•
•
•
•
•
•

Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální nářadí pro vrtání do dřeva i kovů a
pro práci s vruty a šrouby
Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání
lepšího výkonu a delší výdrže
Automatické nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů
do jedné roviny s materiálem
Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým
materiálům a aplikacím
LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost

NOVINKA
Napětí

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Kapacita sklíčidla (mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli
(mm)

13

Max. průměr vrtání do dřeva
(mm)

32

Nastavení momentu

Automatic

Hmotnost (bez aku) (Kg)
Obj. č.
EAN kód

1.0
5133003596
4892210156648

Standardní vybavení (R18DD5-0)
oboustranný šroubovací bit

20

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

ONE+ Vrtání a utahování
R18PD3-0
18V Akumulátorová příklepová vrtačka
•
•
•
•
•
•

NOVINKA

Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým
materiálům a aplikacím
24stupňové nastavení točivého momentu
LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost
Pro dosažení nejlepšího výkonu a ergonomie doporučujeme použít baterii
2.5Ah Lithium+, která může našroubovat až 745 šroubů 4x32mm na jedno
nabití

Napětí

Ne

Max. moment (Nm)

50

Kapacita sklíčidla (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli
(mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli
(mm)

13

Max. průměr vrtání do dřeva
(mm)

38

Nastavení momentu

24

Hmotnost vč. aku (kg)

1.7

EAN kód

18V Akumulátorová příklepová
vrtačka (2x2.0Ah)

18V Akumulátorová příklepová vrtačka (4.0Ah + 2.0Ah)

Název:

Objednací číslo:

Název:

Objednací číslo:

R18PD3-220S

5133003342

R18PD3-242S

5133003820

0

Včetně nabíječky

Obj. č.

Také k dispozici jako

18V

Počet dostupných
akumulátorů

5133002888
4892210149145

Standardní vybavení (R18PD3-0)
oboustranný šroubovací bit

R18DD3-0
18V Akumulátorový vrtací šroubovák

NOVINKA
Napětí

•
•
•
•
•

Akumulátorový vrtací šroubovák ideální pro vrtání v dřevěných nebo
kovových aplikacích
Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým
materiálům a aplikacím
24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů
do jedné roviny s materiálem
LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost

0

Včetně nabíječky
Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

Ne
0-500 / 0-1800

Max. moment (Nm)

50

Max. průměr vrtání do oceli
(mm)

13

Max. průměr vrtání do dřeva
(mm)

38

Kapacita sklíčidla (mm)

13

Hmotnost vč. aku (kg)

1.7

Obj. č.
EAN kód

Také k dispozici jako

18V

Počet dostupných
akumulátorů

5133002889
4892210149152

18V Akumulátorový vrtací šroubovák
(2x2.0Ah)

18V Akumulátorový vrtací šroubovák
(5.0Ah + 2.0Ah)

Standardní vybavení (R18DD3-0)

Název:

Objednací číslo:

Název:

Objednací číslo:

R18DD3-220S

5133003348

R18DD3-252S

5133003353

oboustranný šroubovací bit

R18SDS-0
18V Akumulátorové SDS+ kombi kladivo
Napětí

•
•
•
•
•
•

Pneumatické kombo kladivo je ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s příklepem, vrtání bez příklepu,
sekání, nastavení polohy sekáče)
Funkce sekáče ideální pro aplikace jako např. snadné odstraňování dlaždic
Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 1.3J EPTA,
ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost

Včetně nabíječky
Počet úderů (ú./min)

0
Ne
0-5000

Energie příklepu (J)

1.3

Max. průměr vrtání do dřeva
(mm)

16

Max. průměr vrtání do oceli
(mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)

16

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

Také k dispozici jako

18V

Počet dostupných
akumulátorů

2.1
5133002305
4892210130211

18V SDS+ Kombi pneumatické
kladivo (1x2.5Ah)
Název:

Objednací číslo:

R18SDS-L25S

5133003818

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka
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ryobitools.eu

•
•
•

ONE+ Vrtání a utahování

R18PD2-0

R18DD2-0

18V Akumulátorová příklepová
vrtačka

18V Akumulátorový vrtací
šroubovák

NOVINKA

Akumulátorová příklepová vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu,
vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým
materiálům a aplikacím

Napětí

•
•
•

NOVINKA

Akumulátorový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a
šroubování
Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým
materiálům a aplikacím

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18V

Max. moment (Nm)

40

Počet dostupných akumulátorů

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

32

Max. moment (Nm)

40

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

10

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

32

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

10

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

10

Hmotnost vč. aku (kg)

1.5

Hmotnost vč. aku (kg)

1.4

Obj. č.

5133003815

EAN kód

•
•
•

4892210161468

Obj. č.

5133003816

EAN kód

4892210161475

RAD1801M

R18IDBL-0

18V Akumulátorová pravoúhlá vrtačka

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový
utahovák

Akumulátorová pravoúhlá vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovů
nebo šroubování v úzkých a těsných prostorech
Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
LED osvětlující pracovní oblast zajišťuje lepší viditelnost

•
•

•

Napětí
Počet dostupných akumulátorů

18V
0

Bezuhlíkový rázový utahovák je ideální pro utahování a odstraňování
spojovacích materiálů
Ryobi spojuje bezuhlíkový motor bez tření, inteligentní elektroniku a
akumulátorovou technologii Lithium+, které společně zaručují až o 20 %
delší dobu chodu a o 20 % větší výkon v menším nářadí
Výkonný příklepový
mechanismus přináší 5× větší
výkon než vrtačka Ryobi®

Napětí
Počet dostupných akumulátorů

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-1100

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

38

Max. moment (Nm)

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

10

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

1.8

Hmotnost vč. aku (kg)

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

22

0

5133001166
4892210118578

Počet úderů (ú./min)

Obj. č.
EAN kód

18V
0
0-3900
270
0-3000
1.5
5133002662
4892210143457

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

ONE+ Vrtání a utahování

•
•
•

R18QS-0

R18ID3-0

18V Akumulátorový rázový utahovák
Quiet Strike

18V Akumulátorový třírychlostní rázový
utahovák

Rázový utahovák Quiet Strike je vhodný pro rychlé utahování a
odstraňování upevňovacích prvků
Inovativní olejový pulsní mechanismus přináší větší výkon a rychlost než
vrtačka, ale s polovičním hlukem než rázový utahovák
Třípaprskové LED světlo osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na
bitech a upevňovacích prvcích

Napětí

•
•
•

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Max. moment (Nm)

45

Rázový utahovák je vhodný pro rychlé utahování a odstraňování
upevňovacích prvků
Výkonný příklepový mechanismus přináší 4x větší výkon než vrtačka
3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů
po šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Max. moment (Nm)

220

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-3200

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-3200

Počet úderů (ú./min)

0-2200

Počet úderů (ú./min)

0-3400

Hmotnost vč. aku (kg)

1.8

Obj. č.

5133002642

EAN kód

•
•
•

4892210142443

Hmotnost (bez aku) (Kg)

1.2

Obj. č.

5133002613

EAN kód

4892210140708

RID1801M

R18IDP-0

18V Akumulátorový rázový utahovák

18V Akumulátorový rázový utahovák

Vysoce výkonný akumulátorový rázový utahovák perfektní pro utahování a
povolování větších šroubů a matic
Rázový motor přináší krouticí moment až 220Nm pro snadné šroubování
dlouhých šroubů a matic
Automatická aretace hřídele 6.35mm pro jednoduchou a rychlou výměnu
vrtáků

•
•
•

Rázový utahovák vhodný pro rychlé utahování a odstraňování
upevňovacích prvků
Výkonný příklepový mechanismus přináší 3x větší výkon než vrtačka
Rychle připojitelné 1/4” (6.35mm) sklíčidlo

Napětí
Napětí
Počet dostupných akumulátorů
Max. moment (Nm)
Počet otáček bez zatížení (ot./min)
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

18V
0
220
0-3200
1.6
5133001168
4892210118592

18V

Počet dostupných akumulátorů
Počet úderů (ú./min)
Max. moment (Nm)
Počet otáček bez zatížení (ot./min)
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

0
0-3,200
170
0-3,200
2.0
5133002640
4892210142436

23

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

•
•
•

ONE+ Nastřelovací pistole

CCG1801M

R18N16G-0

18V Akumulátorová těsnící pistole

18V Akumulátorová 16G hřebíkovačka

Vytváří velkou sílu pro materiály s vysokou viskozitou
Aretace vypínače brání neúmyslnému zapnutí
Variabilní nastavení rychlosti vytlačování

•

•
•

Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje
potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo
drahých plynových náplní
Vystřeluje hřebíky délky 19 až 65mm (hlava 1.6mm)
2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé
připevnění

Také k dispozici jako:
Akumulátorová verze | R18N16G-120S
Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

Počet otáček - vysoký

6

Počet dostupných akumulátorů

Počet otáček - nízky

1

Kapacita zásobníku hřebíky

100
1.6

Max. výstupní síla

225

Rozměr hřebíků (mm)

Hmotnost vč. aku (kg)

2.1

Hmotnost vč. aku (kg)

Obj. č.

5133000192

EAN kód

•

•
•

4892210100962

18V
0

3.1

Obj. č.

5133002222

EAN kód

4892210128898

R18N18G-0

R18S18G-0

18V Akumulátorová 18G hřebíkovačka

18V Akumulátorová 18G sponkovačka

Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje
potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo
drahých plynových náplní
Vystřeluje hřebíky délky 15 až 50mm (hlava 1.2mm)
2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé
připevnění

•

•
•

Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje
potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo
drahých plynových náplní
Nastřeluje úzké spony (5.5–6.1mm) o délce 10 až 38mm
Dva režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a režim
aktivace kontaktem pro rychlé upevňování

Také k dispozici jako:
Akumulátorová verze | R18N18G-120S
Napětí
Napětí
Počet dostupných akumulátorů

18V
0

Počet dostupných akumulátorů
Včetně nabíječky

18V
0
Ne

Kapacita zásobníku hřebíky

105

Kapacita zásobníku

100

Rozměr hřebíků (mm)

1.2

Rozměr hřebíků (mm)

1.2

Hmotnost (bez aku) (Kg)

2.5

Hmotnost vč. aku (kg)

Obj. č.
EAN kód

24

5133002093
4892210128058

Obj. č.
EAN kód

2.9
5133002516
4892210138781

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

ONE+ Obrábění kovů / Opracování dřeva

•
•
•

R18AG-0

R18AG7-0

18V Akumulátorová úhlová bruska

18V Bezuhlíková akumulátorová úhlová
bruska

Akumulátorová 115mm bruska je ideální pro celou řadu různých druhů
řezání a broušení
Třípolohová rukojeť pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání
Snadno nastavitelný kryt kotouče bez použití nářadí

•
•
•

Výkonná 125mm bruska s bezuhlíkovým motorem je ideální pro různé
rozbrušovací a brusné práce
Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující řezání,
broušení nebo dokonce práce na zdivu
Inteligentní elektronický systém neustále reguluje chod motoru, čímž
maximalizuje provozní dobu

Také k dispozici jako:
Akumulátorová verze | R18AG-140S
Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů
Průměr kotouče (mm)

0
115

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

7500

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Průměr kotouče (mm)

125

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

11000

Průměr hřídele (mm)

22

Průměr hřídele (mm)

22

Hmotnost vč. aku (kg)

2.9

Hmotnost vč. aku (kg)

2.6

Obj. č.

5133001903

EAN kód

4892210123657

Obj. č.

•
•

4892210149404

R18RS7-0

R18RS-0

18V Bezuhlíková akumulátorová
šavlová pila
NOVINKA

18V Akumulátorová šavlová pila
•

•

5133002852

EAN kód

Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje špičkovou délku zdvihu 30mm,
ideální pro řezání širokého sortimentu materiálů s lehkostí
Okružní funkce zvyšuje řeznou rychlost až o 40% ve srovnání s bezokružní
LED osvětlí řeznou linii i pracovní plochu

Napětí
Počet dostupných akumulátorů
Délka zdvihu (mm)

18V
0
30

•
•

Ideální na hrubé a rychlé řezání při demoličních pracích v různých
materiálech, např. ve dřevě, kovu a plastu
Řeže rychleji než síťové nářadí, např. ve srovnání se síťovou pilou Ryobi
ERS0VHG
Rukojeť Anti-Vibe™ zvyšuje pohodlí a zlepšuje ovládání při řezání

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů
Délka zdvihu (mm)

0
28

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

3200

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

2900

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

210

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

200

Hmotnost vč. aku (kg)

3.0

Hmotnost vč. aku (kg)

Obj. č.
EAN kód

5133003809
4892210158673

Obj. č.
EAN kód

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

2.8
5133002637
4892210141910
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RRS1801M

R18CS7-0

18V Akumulátorová šavlová pila

18V Bezuhlíková akumulátorová okružní
pila

Univerzální pila pro řezání různých materiálů
Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
Variabilní elektronika rychlosti a brzda

•

•
•

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Délka zdvihu (mm)

22

Výkonná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem je ideální pro provádění
dlouhých přímých řezů, přesné řezání vrstvených desek, řezání pracovních
desek pro kuchyňské linky, řezání desek na podlahy nebo rychlé a přesné
příčné řezy stavebního řeziva
Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující
provádění řezů různých materiálů
Inteligentní elektronický systém neustále reguluje chod motoru, čímž
maximalizuje provozní dobu

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Průměr kotouče (mm)

184

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

3100

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

180

Kapacita úkosu (°)

50

Hmotnost vč. aku (kg)

2.3

Hmotnost vč. aku (kg)

3.3

Obj. č.

5133001162

EAN kód

•

•
•

4892210118691

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

26

4892210150080

18V Akumulátorová okružní pila

Průměr kotouče (mm)

EAN kód

5133002890

EAN kód

RWSL1801M

Počet dostupných akumulátorů

Obj. č.

Obj. č.

R18CS-0

Napětí

Hmotnost vč. aku (kg)

60

18V Akumulátorová okružní pila
Ideální pro výrobu dlouhých rovných řezů, ořezávání listového dřeva podle
velikosti, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah nebo pro rychlé a
přesné řezání dřeva
Působivá hloubka řezu 52mm při 90° a 36mm při 45° vám umožňuje
provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí
Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení
pily

Kapacita úkosu (°)

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

•

•
•

18V
0
165
52
0-56
2.8
5133002338
4892210117304

Ideální na dlouhé přímé řezy, zkracování dřevěných desek, řezání
kuchyňských pracovních desek či podlahových krytin i snadné a přesné
příčné řezání trámů
Působivá hloubka řezu až 45mm při 90° a 32mm při 45°
Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení
pily

Napětí
Počet dostupných akumulátorů
Průměr kotouče (mm)
Max. hloubka řezání při 90° (mm)

18V
0
150
45

Kapacita úkosu (°)

50

Hmotnost (bez aku) (Kg)

2.8

Obj. č.
EAN kód

5133001164
4892210118554

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

ONE+ Opracování dřeva
R18JS7-0

R18JS-0

18V Bezuhlíková akumulátorová
přímočará pila

18V Akumulátorová přímočará pila
•

•
•
•

Výkonná akumulátorová bezuhlíková pila je ideální pro řezání
komplikovaných tvarů ve dřevě, umělé hmotě či kovu
Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost
Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace

•
•

Akumulátorová přímočará pila ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva,
plastu a kovu
Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace
4stupňové nastavení předkmitu pro ještě více progresivní výkon řezání

BRZY DOSTUPNÁ

Také k dispozici jako:
Akumulátorová verze | R18JS-120S
Akumulátorová verze | R18JS-120S5

Napětí
Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Délka zdvihu (mm)

25

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

800 - 3500

Max. řezný výkon, dřevo | ocel | hliník [mm]

135/10/10

Hmotnost vč. aku (kg)

2.2

Obj. č.

5133004223

EAN kód

•
•
•

4892210170521

18V

Počet dostupných akumulátorů

25

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)

1100 - 3000

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

101

Hmotnost vč. aku (kg)

2.5

Obj. č.

5133002158

EAN kód

4892210128010

R18MS216-0

EMS190DCL

18V Akumulátorová pokosová pila s
posuvem

18V Akumulátorová pokosová pila

Akumulátorová pokosová pila s posuvem umožňuje maximální prořez
70x270mm při úhlu 90º
Předem nastavené úhly řezání odstupňované po 45º a nastavitelné zkosení
0 až 45º
Tenký pilový kotouč nejvyšší třídy o průměru 216mm se 48 zuby
osazenými karbidovými břity poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezaných
ploch

Napětí
Počet dostupných akumulátorů
Průměr kotouče (mm)

18V
0
216

•
•
•

Akumulátorová pokosová pila přeřízne proﬁl až 38×108mm při úhlu 90º
Laser Exactline přesně vytyčí řeznou čáru kotouče.
Přednastavené úhly pokosu 0º, 15º, 22,5º, 31,6º a 40º a úkos 0º–45º

Napětí
Včetně nabíječky
Průměr kotouče (mm)

Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm)

48 x 270

Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm)

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)

48 x 185

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

0

Délka zdvihu (mm)

14.8
5133003597
4892210156952

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

18V
Ne
190
19 x 114
19 x 82
7.4
5133000932
4892210116895
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LTS180M

R18MT-0

18V Akumulátorová řezačka obkladů a
dlažeb

18V Akumulátorové multifunkční
nářadí

Výkonný 18V motor na řezání keramiky, žuly, mramoru a zdiva
Ocelová základová deska s velkými knoﬂíky pro snadné nastavení
102mm (4”) diamantový řezný kotouč umožňuje přesné řezání, předchází
lámání materiálu

•
•
•

Napětí

Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty,
kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po
povrchu bez jeho poškození
5-polohová otočná hlava umožňuje ještě jednodušší řezání a pískování v
těžko přístupných místech

18V

Počet dostupných akumulátorů
Počet otáček bez zatížení (ot./min)
Průměr kotouče (mm)

0
5000
102

Napětí

22

Oscilační frekvence (1/min)

Hmotnost vč. aku (kg)

2.6

Hmotnost vč. aku (kg)

5133000154

EAN kód

4892210110688

•
•

3.2°
10000-20000
1.4

Obj. č.

5133002466

EAN kód

4892210136534

R18MT3-0

R18PL-0

18V Akumulátorové multifunkční
nářadí
NOVINKA

18V Akumulátorový hoblík
•

•

Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty,
kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po
povrchu bez jeho poškození
Rychlá výměna příslušenství pro bezproblémový přechod mezi broušením
a řezáním

•
•

Akumulátorový hoblík zvládá rychlé odstranění materiálu, ideální pro
ořezávání dveří a jiných povrchů, kde zanechá hladký povrch
Nastavitelná hloubka řezu od 0–1.6mm a šířka hoblování 82mm
Přídavná přední rukojeť pro lepší ovládání

Napětí
Napětí
Počet dostupných akumulátorů
Oscilační úhel
Oscilační frekvence (1/min)
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

28

18V
0
3°
10000-20000
1.22
5133003797
4892210161413

0

Oscilační úhel

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

Obj. č.

18V

Počet dostupných akumulátorů

Počet dostupných akumulátorů
Hloubka hoblování (mm)
Šířka hoblování (mm)
Počet otáček bez zatížení (ot./min)
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

18V
0
1.6
82
11000
2.8
5133002921
4892210151520

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka
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•
•
•

R18TR-0

R18BS-0

18V Akumulátorová horní frézka

18V Akumulátorová pásová bruska

Akumulátorová horní frézka ideální pro přidávání okrajového proﬁlu, který
zlepšuje jakýkoliv dřevozpracující projekt
Jemné nastavení hloubky pro přesné a detailní řezání
Hliníková deska nabízí stabilitu a přesnost

Napětí

0

Max. kapacita řezání (mm)
Průměr kleštiny (mm)
Počet otáček bez zatížení (ot./min)

Obj. č.

Napětí

6mm & 6.35mm

Šířka pásu (mm)

29000

Rychlost pásu [m|min]

1.7

Hmotnost vč. aku (kg)

4892210151483

18V

Počet dostupných akumulátorů
Délka pásu (mm)

5133002917

EAN kód

Výkonná a rychlá pásová bruska, ideální pro náročné použití na větších
plochách
Odstraní až 700g materiálu za hodinu při rychlém odstranění materiálu
3polohová přední rukojeť poskytuje brusce ještě více kontroly a schopnosti
se dostat i do úzkých míst

38

Hmotnost vč. aku (kg)

•
•

•
•

18V

Počet dostupných akumulátorů

•

•

76
250
3.1

Obj. č.

5133002916

EAN kód

4892210149992

R18ROS-0

R18SS4-0

18V Akumulátorová excentrická bruska

18V Akumulátorová bruska na 1/4 brusného papíru

Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto
nebo odstraňování nátěrů
Rozkmit 2.5mm pro rychlé a efektivní odstraňování materiálu
Náhodný excentrický pohyb zajišťuje čistý povrch materiálu

Napětí
Počet dostupných akumulátorů
Oscilační frekvence (1/min)

18V
0
20000

•
•
•

Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací
práce a odstraňování nátěrů
Odstraňuje až 150g materiálu za hodinu
Orbitální pohyb v rozsahu 1.6mm zaručuje rychlé a efektivní odstraňování
materiálu

Napětí

Oscilační frekvence (1/min)

2.5

Průměr oscilačního pohybu (mm)

Rozměr brusné desky (mm)

125

Rozměr brusné desky (mm)

1.6

Hmotnost vč. aku (kg)

Obj. č.
EAN kód

5133002471
4892210136855

18V

Počet dostupných akumulátorů

Průměr oscilačního pohybu (mm)

Hmotnost vč. aku (kg)

0
457

Obj. č.
EAN kód

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

0
24000
1.6
113x106
1.6
5133002918
4892210151384
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R18PS-0

R18PF-0

18V Akumulátorová vibrační bruska

18V Akumulátorová pásová
bruska

Ideální pro lehké až středně těžké použití, jako konečná povrchová úprava
nebo pro odstraňování nátěrů
Orbitální brusný pohyb 1.8mm pro rychlé a efektivní odstranění materiálu
Kompaktní konstrukce umožňuje uživatelům snadné broušení v rozích a
úzkých prostorech

•
•
•

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů
Oscilační frekvence (1/min)
Průměr oscilačního pohybu (mm)
Rozměr brusné desky (mm)
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.

•

•

Štíhlá pásová bruska, ideální pro broušení a tvarování i v těch nejužších
místech
Až 630m/min s variabilní regulací otáček pro vysoce kvalitní provedení na
nejrůznějších materiálech
Sledování pásu bez použití nástroje maximalizuje uživatelské ovládání a
pohodlí

Napětí

Délka pásu (mm)

1.8

Šířka pásu (mm)

100x140

Rychlost pásu [m|min]

1.1

Hmotnost vč. aku (kg)

4892210133700

18V

Počet dostupných akumulátorů

22000

5133002443

EAN kód

•

0

NOVINKA

0
457
13
260-630
1.4

Obj. č.

5133004179

EAN kód

4892210169693

R18I-0

R18PI-0

18V Akumulátorový inﬂátor

18V Akumulátorový vysokotlaký
inﬂátor
NOVINKA

Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování
pneumatik a velkých nafukovacích předmětů
Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při
zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné
nafukování
Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro
složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů

Napětí
Počet dostupných akumulátorů

•
•
•

Ideální na nafukování pneumatik u aut, nafukování kol a sportovní balonů,
pneumatiku při 32PSI nafoukne za 2 minuty
Rychlé nafouknutí až 10.3Bar/150PSI při 16l/min
Snadno viditelný manometr pro rychlé čtení a jemné ovládání

18V
0

Napětí

18V

Vysokotlaká hadice [mm]

711

Počet dostupných akumulátorů

Vysokokapacitní hadice [mm]

756

Vysokotlaká hadice [mm]

508

Max. podtlak (bar)

10.3

Max. podtlak (bar)

10.3

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

30

1.7
5133001834
4892210122780

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

0

1.1
5133003931
4892210164674

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka
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R18VI-0

R18HV-0

18V Akumulátorový vysokokapacitní inﬂátor
NOVINKA

18V Akumulátorový vysavač
•

•
•
•

Ideální na nafukování bazénů, matrací a velkých člunů. Dvojitou matraci
nafoukne za pouhých 50 vteřin
Rychlé nafouknutí 210l/min, až 0.034Bar/0.5PSI
Může být používáno jako dmychadlo, rychle vyčístí vaše pracovní místo
uprostřed projektu

•
•

NOVINKA

Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění
domova, auta nebo dílny
Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou
likvidaci odpadu
Obsahuje štěrbinovou hubici s vysouvací hlavou pro čištění na těžko
přístupných místech

Napětí
Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Max. podtlak (bar)

0.034

Objem nádoby (ml)

Hmotnost vč. aku (kg)

0.7

Hmotnost (bez aku) (Kg)

EAN kód

4892210162441

•
•

1
5133003834

EAN kód

4892210162199

R18TB-0

18V Akumulátorový ruční vysavač
se sadou pro péči o podlahu
NOVINKA

18V Akumulátorový kompaktní fukar

Napětí
Počet dostupných akumulátorů

Max. proud vzduchu (l/min)

540

R18HVF-0

Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění
domova, auta nebo dílny
Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou
likvidaci odpadu
Zahrnuje plnou sadu pro péči na podlahu, pro lepší dosah a vysávání
tvrdých podlah

Air Watts

1300

Obj. č.

•
•

20

Max. proud vzduchu (l/min)

210

5133003880

0

Air Watts

Max. proud vzduchu (l/min)

Obj. č.

18V

Počet dostupných akumulátorů

•
•

18V
0

Ideální pro úklid prachu a nečistot v dílně včetně pilin, třísek a kovových
odštěpků
Kompaktní a výkonný fukar s rychlostí vzduchu až 200km/h
3 rychlosti: nízká rychlost je optimalizovaná pro použití v dílně, střední
rychlost přináší zvýšenou kontrolu a vysoká rychlost pak maximální výkon

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

20

Rychlost vzduchu 1 (km/h)

115

1300

Rychlost vzduchu 2 (km/h)

150

Objem nádoby (ml)

540

Rychlost vzduchu 3 (km/h)

200

Hmotnost vč. aku (kg)

1.4

Hmotnost vč. aku (kg)

EAN kód
Obj. č.

4892210162205
5133003835

Obj. č.
EAN kód

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

1.6
5133002915
4892210149985
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•
•
•

ONE+ Úklid / Péče o automobil

R18PV-0

R18SW3-0

18V Akumulátorový dílenský
vysavač

18V Akumulátorový zametací
stroj

NOVINKA

Proudění vzduchu až 1400l/min poskytuje výkonné odsávání sutin v dílně
Zahrnuje univerzální adaptér pro odsávání prachu z nářadí ONE+
Může být používán jako fukar v dílnách, pro rychlé čištění uprostřed
rozdělané práce

•
•
•

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů
Air Watts
Max. proud vzduchu (l/min)
Objem nádoby (ml)

Objem nádoby [l]

4892210163332

•

17

Počet otáček bez zatížení (ot./min)
Hmotnost vč. aku (kg)

5133004365

EAN kód

4892210170972

R18IW7-0

18V Akumulátorová čerpadlo

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák

Napětí
Počet dostupných akumulátorů

•
•
•

18V
0

Napětí

2.5

Počet dostupných akumulátorů

Maximální výtlačná výška [m]

14

Počet úderů (ú./min)

Krytí
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

32

NOVINKA

Kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák zajišťuje kroutící moment 270Nm
Ideální pro automobilní aplikace jako je výměna oleje, zapalovacích svíček
či udržování brzdového systému a odpružení
Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s
malou reakční zpětnou vazbu přes rukojeť

Maximální sací výška [m]

Průtok (l/h)

140
8.7

Obj. č.

NOVINKA

0
53

R18TP-0

Akumulátorové čerpadlo pro různá použití přesunu vody, jako je odstanění
vody ze zaplavených oblastí, ucpané vany či vodních nádrží
Rychlý tok vody až 1500 litrů za hodinu, díky němůž je čerpadlo schopné
vyprázdnit plnou vanu za méně než 3 minuty
Výkoný motor může čerpat vodu až do výšky 14 metrů

•

18V

Počet dostupných akumulátorů

1400

5133003786

EAN kód

Napětí

Záběr čištění [cm]

4.5

Obj. č.

Napájený akumulátorový zametač pro snadné čištění dílny, garáže nebo
cest
Dva postranní kartáče a šířka 53cm poskytují široký sběrný prostor pro
minimální průchodnost a zajišťují hluboké čištění i v okrajích
Objemný 17litrový kontejner umožňuje vyčistit pracovní prostor s
minimálními odstávkami

95

11000

Hmotnost vč. aku (kg)

•

0

NOVINKA

1500
4
1.8
5133003934
4892210163004

Max. moment (Nm)
Počet otáček bez zatížení (ot./min)
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

18V
0
0-3900
270
0-3000
1.3
5133004220
4892210164568

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

ONE+ Péče o automobil
R18IW3-0

R18B-0

18V Akumulátorový rázový utahovák se
3 stupni rychlosti

18V Akumulátorová leštička
•

•
•
•

18V vysoce výkonný motor zajišťuje kroutící moment 400Nm, ideální pro
rychlé utahování/povolování robustních upevňovacích prvků
Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s
malou reakční zpětnou vazbu přes rukojeť
Nastavení tří rychlostí zajišťuje lepší kontrolu a univerzálnost

•
•

Ideální pro nanášení leštidla a vosku při údržbě lakovaného povrchu
vašeho vozidla
Využitelná na lodě, dřevěný nábytek a podlahy
Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez “vírů”

Také k dispozici jako:
Akumulátorová verze | R18IW3-120S
Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů
Počet úderů (ú./min)

0
0-3200

Max. moment (Nm)

400

Počet otáček bez zatížení (ot./min)
Hmotnost (bez aku) (Kg)

0-2900
1.6

Obj. č.

5133002436

EAN kód

4892210132352

Napětí

•
•
•

12.5

Oscilační frekvence (1/min)

2500

Rozměr (mm)

Počet dostupných akumulátorů
Průměr kleštiny (mm)
Délka kabelu [cm]
Počet otáček bez zatížení (ot./min)
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

254

Hmotnost vč. aku (kg)

2.4

Obj. č.

5133002465

EAN kód

4892210135483

R18SOI-0
18V Akumulátorová páječka

NOVINKA

Výkonná akumulátorová minibruska na broušení, leštení, rytí, tesání a
mnoho dalších aplikací
Tenký perový design a regulace otáček zajišťují jemné ovládání a použití na
nejrůznějších materiálech
91.5cm dlouhý kabel pro pohodlnou práci na místě

Napětí

0

Průměr oscilačního pohybu (mm)

R18RT-0
18V Akumulátorová minibruska

18 V

Počet dostupných akumulátorů

•
•
•

NOVINKA

Akumulátorová páječka, ideální pro použití v automobilovém průmyslu a při
řemeslné činnosti
Přenosná a velikostně malá a zároveň perfektní pro práci na místě
Zahřátí na 480°C zabere pouze 50 sekund

18V
0
3.2
91.5
4000 - 35000
1.7
5133004366
4892210172273

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů
Včetně nabíječky
Teplotní rozsah (°C)
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

0
Ne
480°
0.8
5133004382
4892210173324
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•
•
•

ONE+ Životní styl & Osvětlení

R18GLU-0

P620

18V Akumulátorová lepicí pistole

18V Akumulátorová stříkací pistole

Akumulátorová lepící pistole lze ideálně použít na širokou škálu materiálů,
jako je papír, karton, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek či kámen
Dvouprstová spoušť pro dokonalejší ovládání
Díky tříminutovému zahřívání jste připraveni lepit téměř okamžitě

•
•
•

Ideální použití na vnější stěny, garážové brány a na přístavby
Vybrat si můžete mezi třemi způsoby stříkání: horizontálně, vertikálně nebo
do kruhu. Tak dosáhnete nejlepšího pokrytí při minimálním přestřiku
Vhodný pro použití s barvami libovolné značky

Napětí
Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů
Průměr trysky [mm]

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Objem nádoby (ml)

3

0
1000

Krytí barvou-stříkačka (m² / min)

10

Průměr lepící tyčinky [mm]

11

Průtok (l/h)

20

Hmotnost vč. aku (kg)

0.7

Hmotnost (bez aku) (Kg)

Obj. č.

5133002868

EAN kód

•
•

•

4892210149428

2

Obj. č.

5133000155

EAN kód

4892210110589

R18RH-0

R18USB-0

18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

18V Akumulátorový USB adaptér

Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý zvuk v
různých hlasitostech
Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální
univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost
10 metrů
Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM

•
•

Přenosný USB adaptér pro nabíjení USB zařízení kdekoli, ideální když jste
na cestách
2.1A a 1.0A porty poskytují rychlé nabíjení pro snížení doby nabíjení vašich
zařízení na minimum

Napětí
Napětí
Počet dostupných akumulátorů
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

34

18V
0
2.3
5133002734
4892210145390

NOVINKA

Počet dostupných akumulátorů
Doba nabíjení
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

18V
0
2.1A/1.0A
0.5
5133004381
4892210154576

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

ONE+ Životní styl & Osvětlení

•
•

•

R18R-0

R18F-0

18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

18V Akumulátorový ventilátor

Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech
hlasitostech
Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální
univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost
10 metrů
Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM

Napětí

•
•
•

Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití venku či vevnitř, kompaktní a
přenosný s vestavěnou rukojetí
8 nastavitelných poloh pro nasměrování vzduchu v různých směrech
Různé možnosti zavěšení pro maximální univerzálnost

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Průměr reproduktoru (mm)

90

Výkon reproduktoru (W)

3

Hmotnost vč. aku (kg)

1.1

Obj. č.

5133002455

EAN kód

4892210135476

Napětí

Počet otáček ventilátoru (ot./min)

•

1.6

Obj. č.

5133002612

EAN kód

4892210140678

R18ALF-0

18V Akumulátorové hybridní prostorové
světlo

•

0
2100/1400

Hmotnost vč. aku (kg)

R18ALH-0

•

18V

Počet dostupných akumulátorů

18V Akumulátorové sklopné prostorové
světlo

Přepněte mezi akumulátorovým a síťovým napájením s inovativní hybridní
technologií. Funguje s jakýmkoliv akumulátorem Lithium+ nebo síťovým
napájením s prodlouženým kabelem
LED s doživotní životností a výkonem 20W vydává světelný tok až 1800
lumenů
Otáčení čočky o 360° a četné možnosti zavěšení zvyšují univerzálnost
světla

•
•
•

20 vysoce výkonných LED žárovek vydávajících světlo o výkonu
850 lumenů
Může stát, viset či se jakkoli sklopit, abyste měli obě ruce volné na práci v
jasně osvětleném prostředí
2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout
polovinu světel, nebo všech 20 LED na plný výkon

Také k dispozici jako:
Nulová verze | R18ALW-0
Napětí
Počet dostupných akumulátorů

18V
0

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Typ žárovky

LED

Typ žárovky

LED

Lumeny

1800

Lumeny

850

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

1.9
5133002339
4892210117311

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

1.3
5133002304
4892210130525

35

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

ONE+ Životní styl & Osvětlení
RFL180M

R18ALU-0

18V Akumulátorové LED prostorové světlo
•
•
•

Ideální pro osvětlení na krátkou až střední vzdálenost 0 až 3 metry díky
matné čočce, která omezuje oslnění
Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že
už nemusíte vyměňovat žárovky
Nabíjecí USB port umožňuje nabíjení vašeho telefonu na cestách

Napětí

18V Akumulátorová svítilna
•
•
•

Otočná hlava osvětluje místo, které potřebujete
Multifunkční konstrukce, která umožňuje postavení na akumulátor nebo
zavěšení na hřebík, šroub či hák
Nízká hmotnost a vysoká odolnost pro každodenní použití

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18V

Typ žárovky

LED

Počet dostupných akumulátorů

Lumeny

330

Typ žárovky

0.9

Hmotnost vč. aku (kg)

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.

5133003371

EAN kód

4892210152565

•
•

0.7

Obj. č.

5133001636

EAN kód

4892210120182

R18SPL-0

R18T-0

18V Akumulátorový LED Hi-Beam bodový
reﬂektor

18V Akumulátorová LED Baterka
•

•

0
halogen

Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s
doporučeným použitím až do 600 metrů
Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že
už nemusíte vyměňovat žárovky
Může být použita s bateriemi Ryobi ONE+ 18V nebo s adaptérem pro
vozidla 12V (včetně)

Napětí
Počet dostupných akumulátorů

18V
0

•
•

Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s
doporučeným použitím až do 20 metrů
Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že
už nemusíte vyměňovat žárovky
Otočná hlava pomáhá nasměrovat světlo na požadované místo, je-li tato
baterka použita jako pracovní svítilna

Napětí
Počet dostupných akumulátorů

18V
0

Typ žárovky

LED

Typ žárovky

LED

Lumeny

2300

Lumeny

140

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

36

1
5133003372
4892210152572

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

0.7
5133003373
4892210152589

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

ONE+ Akumulátory a nabíječky

•
•
•

RB18L50

RB18L40

18V Lithium+ akumulátor 5.0Ah

18V Lithium+ akumulátor 4.0Ah

Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení
maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.

5133002433

EAN kód

•
•
•

4892210135940

EAN kód

•
•

Výkonný 4.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení
maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.

5133001907

EAN kód

4892210124104

RB18L25

RB18L20

18V Lithium+ akumulátor 2.5Ah

18V Lithium+ akumulátor 2.0Ah

Výkonný 2.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení
maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.

•

5133002237
4892210129062

•
•
•

Výkonný 2.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
Zašroubuje až 600 šroubů 4x32mm s R18DD3

Obj. č.
EAN kód

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

5133002737
4892210145093
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•

ONE+ Akumulárory a nabíječky

RB18L15

RB18L13

18V Lithium+ akumulátor 1.5Ah

18V Lithium+ akumulátor 1.3Ah

Výkonný 1.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií
4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení
maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.

5133001905

EAN kód

•

•

•

4892210124081

EAN kód

38

Výkonný 1.3Ah Lithium+ akumulátor
Odolná konstrukce tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti a delší výdrž
Zašroubuje až 380 šroubů 4×32mm s R18DD3

Obj. č.

5133001904

EAN kód

4892210124074

RB18L30

RB18L90

18V Lithium+ HIGH ENERGY
akumulátor 3.0Ah

18V Lithium+ HIGH ENERGY
akumulátor 9.0Ah

NOVINKA

Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 3.0Ah poskytuje
3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie
založené na použití lithiových akumulátorů
Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při
použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby
chodu
Nová vysoce efekitvní konstrukce zjednodušuje tok energie a zvyšuje tím
výkon o 20%

Obj. č.

•
•
•

5133002867
4892210149343

•

•

•

NOVINKA

Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 9.0Ah poskytuje
3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie
založené na použití lithiových akumulátorů
Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při
použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby
chodu
Nová, vysoce účinná konstrukce se 4 plochými kontakty usnadňuje tok
energie, čímž přispívá ke zvýšení výkonu až o 20%

Obj. č.
EAN kód

5133002865
4892210149381

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

ONE+ Akumulárory a nabíječky

•
•
•

RC18150

RC18120

18V ONE+ rychlonabíječka

18V ONE+ kompaktní nabíječka

Doposud nejrychlejší nabíječka ONE+. Nabíjí rychlostí 5.0Amp/h, což
znamená, že 5.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými
akumulátory ONE+
Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování

Obj. č.

5133002638

EAN kód

•
•
•

4892210141873

•

Obj. č.

5133002891

EAN kód

4892210150103

18V ONE+ nabíječka do auta

5133003589
4892210156372

•

•
•

Lze zapojit do zásuvky 12V DC ve vozidle, což zaručuje ﬂexibilní nabíjení
akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k elektrické
energii
Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Lithium+ ONE
Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování

Obj. č.

5133002893

EAN kód

4892210150134

RC18627

RC18120-150

18V ONE+ nabíječka se 6 porty

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x5.0Ah)

Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro
ukládání všech akumulátorů ONE+
Nabíjí rychlostí 2.7A/h, což znamená, že 2.5Ah akumulátor nabije za 1
hodinu
Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými
akumulátory ONE+

EAN kód

•

RC18118C

Kompaktní, rychlá nabíječka. Nabíjí rychlostí až 1.5Ah, což znamená, že
akumulátor o kapacitě 1.5Ah lze nabít za 1 hodinu
Nabíječka ONE+ kompatibilní se všemi 18V lithium-iontovými akumulátory
řady ONE+
Světelné indikátory zobrazují stav akumulátorů při nabíjení a údržbě

Obj. č.

•

18V ONE+ kompaktní nabíječka

EAN kód

•

Kompaktní rychlonabíječka. Nabíjí rychlostí 2.0Amp/h, což znamená, že
2.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými
akumulátory ONE+
Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování

RC18115

Obj. č.

•

•

5133002630
4892210140906

•
•
•

1x 5.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu
provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%,
50%, 25%)

Obj. č.
EAN kód

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

5133003366
4892210152206
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Technologie
akumulátorů podává
výkon benzínového
nářadí, aniž by
znečistila vaši
zahradu.

Řada 36V akumulátorového zahradního nářadí opravdu
podává stejný výkon jako benzínové nářadí. Už nikdy nebudete
chtít používat ve vaší zahradě jiného nářadí než toho, které je
poháněno 36V Lithium+ akumulátorem.
Ryobi vyrobilo 36V akumulátorové nářadí, aby sloužilo k
jakémukoliv použití na zahradě. Od sekání, vyžínání trávy, stříhání
živých plotů, řezání polen, úklidu zahrady až po tlakové mytí.
A nejlepší ze všeho je fakt, že na to všechno můžete využít jen
jediného akumulátoru!

Akumulátorová technologie IntelliCell™
jedinečným způsobem reguluje svůj vlastní výkon a dobu
chodu pro jakékoliv 36V nářadí a použití.
*Porovnáno s benzínovými produkty Ryobi.
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Í–
TO NEJLEPŠ
ŽÁDNÉ
EMISÍ
V YPOUŠTĚNÍ

KA
MENŠÍ HLUACÍ
MÉNĚ VIBR

Pohánějte více
než 10 typů nářadí
stejnou baterií
Řada 36V nářadí nyní zahrnuje
vysokopacitní balíček
akumulátorů.
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36V Akumulátorové zahradní nářadí

RLM36X41H40
36V Akumulátorová travní sekačka, šířka záběru 40cm (1x 4.0Ah)
•
•
•
•
•
•
•

36V motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i v
těžších podmínkách
Aerodynamicky optimalizované žací ústrojí se 40m kovovou čepelí zajišťuje
vynikající kvalitu sekání, mulčování a sběru
Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
Sekání až okrajům nebo okolo květinového záhonu s hřebenem na trávu
EasyEdge™
Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům
všech výšek
Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
Kapacita koše na trávu 50 litrů

Napětí

36V

Počet dostupných
akumulátorů

1

Kapacita aku (Ah)

4.0

Včetně nabíječky

Ano

Nabíječka

130

Záběr (cm)
Mechanismus pohonu

40
Bez vlastního
pohonu

Mulčování

Ano

Hmotnost bez aku (kg)

19.9

Dodávaný v
Obj. č.
EAN kód

Karton
5133002806
4892210147608

Také k dispozici jako
36V Akumulátorová sekačka na
trávu, šířka záběru 40cm (1x5.0Ah)
Název:

Objednací číslo:

RLM36X41H50

5133002807

Standardní vybavení (RLM36X41H40)
mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

RLM36X41H50P
36V Akumulátorová sekačka na trávu s funkcí Power
Assist, šířka záběru 40cm (1x5.0Ah)
Napětí

•
•
•
•
•
•
•

36V motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i v
těžších podmínkách
Aerodynamicky optimalizované žací ústrojí se 40m kovovou čepelí zajišťuje
vynikající kvalitu sekání, mulčování a sběru
Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
Sekání až okrajům nebo okolo květinového záhonu s hřebenem na trávu
EasyEdge™
Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům
všech výšek
Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
Kapacita koše na trávu 50 litrů

36V

Počet dostupných
akumulátorů

1

Kapacita aku (Ah)

5.0

Včetně nabíječky

Ano

Nabíjecí doba

150

Záběr (cm)
Mechanismus pohonu

40
Power Assist

Mulčování

Ano

Hmotnost (bez aku) (Kg)

18.5

Obj. č.
EAN kód

5133002809
4892210147912

Standardní vybavení (RLM36X41H50P)
mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

RLM36X46S5
36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka
záběru 46cm (1x5.0Ah)
Napětí

•
•
•
•
•
•
•

36V bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový
výkon i pro náročnější úkoly
Šířka záběru 46cm pro rychlé sečení a mulčování i na těch největších
plochách
Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
Hřeben na trávu EasyEdge™ dovoluje posekat trávník až u okrajů
Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům
všech výšek
Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
Zahrnuje mulčovací přípojku a 55litrový koš na trávu

36V

Počet dostupných
akumulátorů

1

Kapacita aku (Ah)

5.0

Včetně nabíječky

Ano

Nabíjecí doba

180

Záběr (cm)
Mechanismus pohonu

46
Bez vlastního
pohonu

Mulčování

Ano

Hmotnost vč. aku (kg)

19.9

Obj. č.
EAN kód

5133003831
4892210162496

Standardní vybavení (RLM36X46S5)
mulčovací přípojka, 55L koš na trávu
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36V Akumulátorové zahradní nářadí
RLM36X46H5P
36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu s Power
Assist, šířka záběru 46cm (1x5.0Ah)
Napětí

•

•
•
•
•
•
•
•

Výkonný 36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu,
delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion
technologií, poskytuje výkon srovnatelný s benzínovým nářadím
Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v
hustém porostu
Šířka sečení 46cm pro rychlé sečení a mulčování i rozsáhlejších ploch
Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
Hřeben na trávu EasyEdge™ umožňuje sečení až k samému okraji trávníku
Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům
všech výšek
Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
55litrový koš na trávu

36V

Počet dostupných
akumulátorů

1

Kapacita aku (Ah)

5.0

Včetně nabíječky

Ano

Nabíjecí doba

65

Záběr (cm)
Mechanismus pohonu

46
Power Assist

Mulčování

Ano

Hmotnost vč. aku (kg)

19.9

Obj. č.
EAN kód

5133002811
4892210147646

Standardní vybavení (RLM36X46H5P)
mulčovací přípojka, 55L koš na trávu

RLT36B33
36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 33cm
•
•
•
•
•

Nastavitelný záběr od 28 do 33cm pro všestranné sekání travin
Ergonomická přední rukojeť snižuje vibrace a vylepšuje komfort
Spínač pro nastavení rychlosti prodlužuje dobu chodu a zvládá sekání trávy
na citlivých površích
Vzadu uložený akumulátor pro lepší vyvážení a rozložení hmotnosti
Chránič květin zabraňuje náhodnému oříznutí květin

Napětí (V)

36V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Šířka řezu (cm)

28-33

Šířka řezu (cm)

28-33

Struna (mm)
Automatické nastavování
délky struny

2.0
Auto-feed

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

3.7
5133002404
4892210134424

Standardní vybavení (RLT36B33)
Také k dispozici jako

balení cívky se samočinným podáváním,
pohodlný popruh

36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 33cm (1x2.6Ah)
Název:

Objednací číslo:

RLT36C3325

5133002107

RHT36B61R
36V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm
•
•
•
•
•

NOVINKA

Výkonný 36V motor prořeže i ty nejtěžší živé ploty a větve
Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 60cm diamantem broušenými
lištami
Může řezat velké větve díky šířce střihu 26mm a funkci pily
Pětistupňová otočná zadní rukojeť s přetvarováním pro pohodlné ořezávání
v libovolném úhlu
Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků

Napětí

36V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Max. kapacita řezání (mm)

26

Délka pilového plátku (cm)

60

Počet otáček (ot./min)
Typ nože

1600
diamantem
broušené lišty

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

Také k dispozici jako

4892210172808

Standardní vybavení (RHT36B61R)

36V Akumulátorový plotostřih, délka
lišty 60cm (1x1.5Ah)
Název:

3.7
5133004318

Objednací číslo:

odkláněcí nástavec HedgeSweep™;
ochranné pouzdro na lištu

RHT36C61R15S 5133004319

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka
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36V Akumulátorové zahradní nářadí

RCS36X3550HI
36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty
35cm (1x5.0Ah)
Napětí

•
•
•
•
•
•
•
•

Bezuhlíkový motor poskytuje prémiový krouticí moment a účinnost
pro pohodlné řezání
35cm Oregon® lišta a řetěz na řezání velkých polen
Výkonná rychlost řetězu 21m/s pro maximální řezný zážitek
Rychlý mechanický a elektronický systém brzdy řetězu
Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů
Automatické mazání řetězu a lišty pro plynulé řezání
Antivibrační rukojeť se softgripem pro pohodlnou obsluhu
Odolná konstrukce a optimální rozložení hmotnosti a vyvážení pro
snadnou manipulaci

36V

Počet dostupných
akumulátorů

1

Kapacita aku (Ah)

5.0

Včetně nabíječky

Ano

Nabíječka

180

Délka lišty (cm)

35

Rychlost řetězu (m/s)

21

Napínání řetězu bez použití
nářadí

Ano

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

5.5
5133002180
4892210821577

Standardní vybavení (RCS36X3550HI)
ochranné pouzdro na lištu, olej na lištu a
řetěz

RST36B51
36V Bezuhlíková akumulátorová sněhová fréza
•
•
•
•
•
•

Výkonný bezuhlíkový 36V motor efektivně a rychle odklízí sníh
Šířka záběru 51cm pro rychlé odklizení příjezdové cesty a chodníků
180° nastavitelný úhel pro nasměrování odhazovaného sněhu
Dvojité LED světla pro práci večer
Sklopné rukojeti s rychlým uvolněním pro kompaktní ukládání
Součást 36 V systému nářadí, kde akumulátory a nabíječky jsou
kompatibilní s celou řadou zahradního nářadí

Napětí
Počet dostupných
akumulátorů
Včetně nabíječky
šířka záběru (cm)
Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

36V
0
Ne
51
17.8
5133002520
4892210138972

Také k dispozici jako
36V Bezuhlíková akumulátorová
sněhová fréza (1x4.0Ah)
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Název:

Objednací číslo:

RST36X5140

5133004331

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

36V Akumulátorové zahradní nářadí
RBL36JB
36V Akumulátorový fukar
•
•
•
•
•
•

Vysoce výkonný fukar poháněný 36V akumulátorem pro rychlé zvládnutí
každé práce
Axiální ventilátor s technologií proudového motoru zaručuje maximální
účinnost a prodlouženou dobu chodu
Kapacita průtoku vzduchu až 7.8m³/min a rychlost vzduchu až 160km/hod
umožňuje snadné odklízení i těžkých nebo mokrých nečistot
Variabilní spoušť otáček pro kontrolu nad nářadím při jakékoli práci
Dobré vyvážení pogumovaná rukojeť zajišťuje pohodlí i při delším používání
Patří do systému nářadí 36V Lithium+

Napětí

36V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Rychlost vzduchu (km / h)

160

Průtok vzduchu (m³ / min)

7.8

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

3.4
5133002342
4892210822697

RBV36B
36V Akumulátorový bezuhlíkový fukar/vysavač
•
•
•
•
•
•

Bezuhlíkový 36V motor efektivně pracuje, aby rychle zvládnul veškeré
foukací a vysávací úkoly
Silný proud vzduchu 12.9m³/min s rychlostí vzduchu 238km/h pro snadné
odklízení listí
Nově navržený fukar a vysavač 3v1 lze použít buď jen jako fukar, jen jako
vysavač nebo s oběma trubkami na nářadí
Variabilní rychlost pro maximální kontrolu během zahradnických prací
Pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém
používání
Obrubná kolečka pomáhají podporovat nástroj a snižují únavu

Napětí

36V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Rychlost vzduchu (km / h)

238

Průtok vzduchu (m³ / min)

12.9

Hmotnost vč. aku (kg)
Obj. č.
EAN kód

5.3
5133002524
4892210138538

Standardní vybavení (RBV36B)
45L vak na listí, popruh na rameno,
pojezdová kolečka

RPW36120HI
36V Bezuhlíkový akumulátorový vysokotlaký čistič
•
•
•

•
•
•
•
•

Výkonná 36V bezuhlíková technologie motoru pro maximální výkon 1500W
zaručuje tlak až 120 barů a průtok 320 litrů za hodinu
Výjimečně kompaktní konstrukce se zabudovaným kovovým rámem pro
zajištění odolnosti
S tryskou 5v1 je přepínání mezi funkcemi snadné – můžete si zvolit mezi
nastavením dlouhý rozsah s čisticím prostředkem, krátký rozsah s čisticím
prostředkem, vějířové rozstřikování 40°, 25° a 0°
Zabudovaná nádrž na čisticí prostředky o objemu 1 litr se snadno
přístupným ovládáním dávkování přímo na rozprašovací hlavici
Vodotěsná přihrádka na akumulátor s duálním ukotvením pro zajištění
dlouhé životnosti akumulátoru
Velmi tichý provoz pouhých 80dB při maximálním výkonu
Odkládací prostor na hadici, pistoli se spouští a rozprašovací hlavici přímo
na nářadí
Hliníková teleskopická rukojeť a kolečka pro snadnou přepravu po zahradě

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

Napětí

36V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Včetně nabíječky
Připojení trysky

Ne
Rychlospojka

Max. podtlak (bar)

120

Hmotnost vč. aku (kg)

13.4

Obj. č.
EAN kód

5133002832
4892210148148

Standardní vybavení (RPW36120HI)
tryska 5v1 (dlouhý rozsah s čisticím
prostředkem, krátký rozsah s čisticím
prostředkem, vějířové rozstřikování 40°, 25°
a 0°), turbotryska, hadice, pistole se spouští,
rozprašovací hlavice
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VYSOKOKAPACITNÍ
AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY

TECHNOLOGIE

INTELLICELL
ZLEPŠENÝ TOK

ENERGIE

BPL3660D

BPL3660D
36V (6.0Ah) Lithium-ion High Energy akumulátor
•
•
•
•
•

Výkonný 6.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu
chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
Velmi výkonné elektrické články pro delší tok energie
Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení
maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
Robustní kryt a vnitřní absorpce nárazů
Integrovaný rám buněk zajišťuje, že buňky jsou bezpečně drženy na místě a
odolné vůči nárazům a kapkám
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NOVINKA
Obj. č.
EAN kód

5132003272
4892210150387

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

36V Akumulátory a nabíječky
BPL3650D2

BPL3650D

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah

36V MAX POWER™ Lithium-Ion akumulátor 5.0Ah

•

•
•

Výkonný MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah poskytuje více
výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí
Lithium-Ion technologií
Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako
benzínové nářadí
Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro
dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.
EAN kód

5133004387
4892210174451

•

•
•

Výkonný MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah poskytuje více
výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí
Lithium-Ion technologií
Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako
benzínové nářadí
Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení
maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.
EAN kód

5133002166
4892210127426

BPL3640D

BPL3626D

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 4.0Ah

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 2.6Ah

•

•
•

Výkonný 4.0Ah Lithium+ MAX POWER™ akumulátor poskytuje více
výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí
Lithium-ion technologií
Akumulátorový komfort, který poskytuje skutečně stejný výkon jako
benzínové nářadí
Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro
dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.
EAN kód

5133002331
4892210118547

•
•
•

Výkonný 2.6Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu
chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
Akumulátorový komfort, který poskytuje skutečně stejný výkon jako
beznzínové nářadí
Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení
maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.
EAN kód

5133002772
4892210146953

BPL3626D2

BPL3615

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 2.6Ah

36V Lithium+ akumulátor 1.5Ah

•

•

•
•

Výkonný MAX POWER 2.6Ah Lithium+ akumulátor poskytuje vyšší výkon,
delší dobu provozu a lepší životnost než předchozí technologie lithia
Akumulátorový komfort, který poskytuje skutečně stejný výkon jako
benzínové nářadí
Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení
maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.
EAN kód

5133004386
4892210174437

•
•

1.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a
lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
Kompaktní velikost, lehký ale přitom výkonný
Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení
maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.
EAN kód

5133001875
4892210819413

BCL3620S

BCL3650F

36V Lithium+ nabíječka

36V Lithium+ rychlonabíječka

•
•
•

•
•
•

36V nabíječka kompatibilní se všemi 36V Ryobi akumulátory
Plné nabití 2.6Ah akumulátoru za 100 minut
LED indikátor stavu nabití

Obj. č.
EAN kód
Hmotnost (kg)

5133002165
4892210127433
1.2

36V nabíječka je kompatibilní se všemi 36V Ryobi akumulátory
Plné nabití 5.0Ah akumulátoru za 65 minut
Plné nabití 2.6Ah akumulátoru za 30 minut

Obj. č.
EAN kód
Hmotnost (kg)

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

5133002417
4892210133458
1.7
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PRO CHYTŘEJŠÍ
TRÁVNÍK

Robotické sekačky jsou
revolučním pokrokem v
péči o naši zahradu.

ŠETŘÍ ČAS

ÚČINNÝ DIGITÁLNÍ
VÝKON

Velká 26cm sečná dráha. Díky dlouhé provozní době
a krátkému času nabití je práce hotová rychleji.

Bezuhlíkový motor poskytuje účinný výkon, přesnost
sečení a dlouhou životnost nářadí.

TICHÝ PROVOZ

POSEKÁ TRÁVU I PŘI
STRMÉM STOUPÁNÍ.

S hlasitostí menší než 58dB, RoboYagi™ je tišší
než běžná konverzace.

48

Robotické sekačky pracují rychle, tiše a efektivně, aby
mohly podat ten nejlepší výkon a vy jste s nimi dosáhli
nádherně posečeného trávníku. Samostatný volný provoz
poskytuje bezproblémové řešení běžného sečení trávy.
A to nejdůležitější, robotická sekačka vám dopřeje
volný čas, abyste místo starání se o zahradu, si ji mohli
vychutnat.

RoboYagi™ snadno zvládne posekat i hrbolky a
stoupání se sečnou kapacitou až 24 stupňů (45%).

ROBOYAGI™
ROBOYAGI 800
Akumulátorová robotická sekačka na trávu s instalační sadou 800m² (1x1.5Ah)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOVINKA

Samostatně seká váš trávník, zatímco vy můžete dělat další, zajímavější, činnosti
Díky velké sečné dráze a 36V akumulátoru ROBOYAGI ™ více seká a méně se vrací nabíjecí stanice, což
znamená, že vy a vaše rodina si můžete užít zahradu, kdykoliv chcete
Se sílou zvuku pouhých 58dB je Roboyagi tišší než konverzace
Vyleze a poseče trávu na svazích a při sklonu až 24°/45%
Bezuhlíkové motory zajišťují výkonnost, přesnost sečení a dlouhou životnost nářadí
Ovládejte Roboyagi dálkově pomocí aplikace, kde upravíte nastavení a rozvrh sečení
Přesně a dálkové nastavení digitálního výškového nastavení, v rozpětí 20 - 60mm
Díky ochranné vrstvě Roboyagi může sekat i v dešti či při silném slunečním záření
Dodán s 800m² instalační sadou, která zahrnuje 150m dlouhý kabel, 200x kollík a 1x 36V 1.5Ah
akumulátor

Napětí

36V

Počet dostupných
akumulátorů

1

Kapacita aku (Ah)

1.5

Včetně nabíječky

Ano

Max. kapacita řezání
(mm)
Výška střihu [mm]
Připojení
Maximální sklon
Obj. č.
EAN kód

260mm
20-60mm
Wi-Fi
24° / 45%
5133003872
4892210162687

Standardní vybavení (ROBOYAGI 800)
nabíjecí stanice, 3A transformátor, 150m
kabel, 200x kolík, 4x konektor, 4x vazební
cívka

RIK800

RIK1200

RIK3000

800m² instalační sada
ROBOYAGi
BRZY DOSTUPNÉ

1200m² instalační sada pro
ROBOYAGI
BRZY DOSTUPNÉ

3000m² instalační sada pro
ROBOYAGI
BRZY DOSTUPNÉ

•
•

Instalační sada pro ROBOYAGI™ k sečení
trávy o ploše 800m²
Zahrnuje 36V akumulátor 1.5Ah, 150m
dlouhý kabel, 200 kolíků, 4x spojka, 4x
spojka k dokovací stanici

Počet dostupných akumulátorů
Kapacita aku (Ah)
Obj. č.
EAN kód

•
•

1
1.5
5133004369
4892210173508

Instalační sada pro ROBOYAGI™ k sečení
trávy o ploše 1200m²
Zahrnuje 36V akumulátor 2.6Ah, 200m
dlouhý kabel, 225 kolíků, 4x spojka kabelů,
4x spojka k dokovací stanici

Počet dostupných akumulátorů

EAN kód

•

1

Kapacita aku (Ah)
Obj. č.

•

2.6
5133004420
4892210176097

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

Instalační sada pro ROBOYAGI™ k sečení
trávy o ploše 3000m²
Zahrnuje 36V akumulátor 4.0Ah, 300m
dlouhý kabel, 275 kolíků, 4x spojka
kabelů, 4x spojka k dokovací stanici

Počet dostupných akumulátorů
Kapacita aku (Ah)
Obj. č.
EAN kód

1
4.0
5133004370
4892210173515
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Z Ů S TA Ň T E
PŘIPOJENI
R O B O YA G I ™
APLIKACE
Aplikace ROBOYAGI™ vám poskytuje úplnou kontrolu z pohodlí
vašeho chytrého telefonu. Nastavte a sledujte pohyb sekačky na
dálku, pro maximální pohodlí a kontrolu.

VLASTNOSTI

KONFIGURACE
Přizpůsobte si v aplikaci plán
sečení na míru, kdy a jak
chcete mít váš trávník
posečený.

KONTROLA
Zůstaňte stále připojeni
s aplikací ROBOYAGI™.
Aplikace vám poskytuje
kontrolu na míru odkudkoliv.

UPOZORNĚNÍ
A ZPRÁVY
Upozornění a zprávy o
aktuálním stavu vaší robotické
sekačky vám přijdou
kdekoliv se zrovna nacházíte.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
RAC433

RAC427

Sada 9 náhradních čepelí

Stříška k dokovací stanici

RAC428

RAC415

Modul obvodového zastřihávání

100m dlouhý kabel

RAC416

RAC419

50 kolíků

10 konektorů
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ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ
Sekačky na trávu
Strunové sekačky a křovinořezy
Expand-it™
Plotostřihy
Tyčové výrobky
Řetězové pily
Fukary
Kultivátor / Drtiče
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53 – 55
56 – 61
62 – 63
64 – 66
66 – 67
67 – 69
69 – 70
71

Sekačky na trávu
RLM13E33S
1300W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 33cm
•
•
•
•
•
•

Výkonný 1300W motor a šířka záběru 33cm
Několik poloh výšky rukojeti k uzpůsobení pro všechny uživatele
Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge™
Nastavení výšky v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 60mm
Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
Kapacita koše na trávu 35 litrů

Napětí

1300W

Záběr (cm)
Mechanismus pohonu

33
Bez vlastního
pohonu

Mulčování

Ano

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

9
5133002343
4892210822581

Standardní vybavení (RLM13E33S)
mulčovací přípojka

RLM15E36H
1500W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 36cm
•
•
•
•
•
•
•

Výkonný motor 1500W a šířka záběru 36cm
Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge™
Nastavení výšky sekání v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm
Několik nastavitených výšek rukojeti pro všechny uživetele
Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou
Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
Kapacita koše na trávu 45 litrů

Napětí

1500W

Záběr (cm)
Mechanismus pohonu

36
Bez vlastního
pohonu

Mulčování

Ano

Hmotnost (kg)

11.5

Obj. č.
EAN kód

5133002345
4892210822567

Standardní vybavení (RLM15E36H)
mulčovací přípojka

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka
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Sekačky na trávu

RLM18E40H
1800W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 40cm
•
•
•
•
•
•
•

Výkonný 1800W motor a šířka záběru 40cm
Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge
Nastavení výšky sekání v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm
Několik poloh výšky rukojeti k uzpůsobení pro všechny uživatele
Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou
Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
Kapacita koše na trávu 50 litrů

Napětí

1800W

Záběr (cm)
Mechanismus pohonu

40
Bez vlastního
pohonu

Mulčování

Ano

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

13
5133002347
4892210822604

Standardní vybavení (RLM18E40H)
mulčovací přípojka

RLM46175YL
Benzinová travní sekačka 175cm3 OHC, šířka záběru 46cm
•

•
•
•
•

Motor Yamaha OHC s objemem 175cm3 a řetězovým pohonem se snadno
spouští za všech okolností. Bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý.
Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy
Robustní ústrojí pro nastavování 7 výškových poloh z jediného místa
poskytuje rozsah výšky sečení od 24 do 76mm
Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž
šetří čas i energii
Provedení 3v1: sběr trávy, zadní výhoz, mulčování (mulčovací přípojka není
obsažena v rozsahu dodávky)
Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb
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Napětí
Záběr (cm)
Mechanismus pohonu
Mulčování
Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

175cc
46
s vlastním zdrojem pohonu
Ano
36
5133003673
4892210158819

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

Sekačky na trávu
RLM46175Y
Benzinová travní sekačka 175cm3 OHC, šířka záběru 46cm
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Motor Yamaha OHC s objemem 175cm3 a řetězovým pohonem se
snadno spouští za všech okolností. Bez ohledu na to, zda je studený
nebo zahřátý. Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré
trávy
Robustní ústrojí pro nastavování 7 výškových poloh z jediného místa
poskytuje rozsah výšky sečení od 25 do 75mm
Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky,
čímž šetří čas i energii
Provedení 4v1: sběr trávy, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz
Mulčovací funkce umožňuje jemné rozsekávání a následné rozprostírání
posečené trávy, která se tím dostává zpět do půdy, kde působí jako
přírodní hnojivo
Funkce bočního výhozu umožňuje, aby sekačka zpracovávala vyšší trávu
nebo větší objemy trávy bez potřeby vyprazdňování koše
Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb
Rukojeti s rychlouvolňovacím mechanismem a tvrdý horní povrch /
měkké boční povrchy umožňují dosažení kompaktních rozměrů při
skladování
Hadicová přípojka pro rychlé a snadné čištění spodní
strany žacího ústrojí

Napětí

175cc

Záběr (cm)
Mechanismus pohonu

46
s vlastním zdrojem pohonu

Mulčování

Ano

Hmotnost (kg)

31.1

Obj. č.
EAN kód

5133003671
4892210158796

Standardní vybavení (RLM46175Y)
mulčovací přípojka, sada pro boční výhoz

RLM53190YV
Benzinová travní sekačka 190cm3 OHC, šířka záběru 53cm
•

•
•
•
•
•
•

Motor OHC s objemem 190cm3 a řetězovým pohonem spouští motor
snadně bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý. Poskytuje
mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy
Proměnná regulace rychlosti pojezdu + otáček motoru
Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž
šetří čas i energii
Provedení 4v1: sběr trávy, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz
Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb
Rukojeti s rychlouvolňovacím mechanismem a tvrdý horní povrch / měkké
boční povrchy umožňují dosažení kompaktních rozměrů při skladování
Hadicová přípojka pro rychlé a snadné čištění spodní strany žacího ústrojí

Napětí

190cc

Záběr (cm)
Mechanismus pohonu

53
s vlastním zdrojem pohonu

Mulčování

Ano

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

36
5133003672
4892210158802

Standardní vybavení (RLM53190YV)
mulčovací přípojka, sada pro boční výhoz

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka
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Strunové sekačky a křovinořezy

RLT3525
350W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm
•
•
•
•
•

Lehký a vysoce výkonný 350W motor
Šířka záběru 25cm pro rychlé odstranění plevele a trávy
Funkce EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a
vyžínáním
Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti
Kovová tyč pro dlouhou životnost a odolnost

Napětí

350W

Šířka řezu (cm)
Automatické nastavování
délky struny

25
Rázová hlava

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

1.9
5133002789
4892210147042

Standardní vybavení (RLT3525)
strunová hlava s pružinou

RLT4125
400W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm
•
•
•
•
•

Lehký a vysoce výkonný 400W motor
Šířka záběru 25cm pro rychlé odstranění plevele a trávy
Snadno použitelná teleskopická násada se přizpůsobí výšce uživatele
Funkce EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a
vyžínáním
Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti s nastavitelným předním
madlem

Napětí

400W

Šířka řezu (cm)
Automatické nastavování
délky struny

25
Auto-feed

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

1.9
5133002791
4892210147028

Standardní vybavení (RLT4125)
automatické odvíjení struny

RLT5127
500W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 27cm
•
•
•
•
•

Lehký a vysoce výkonný 500W motor
Šířka střihu 27cm umožňuje rychlé zvládnutí jakéhokoliv úkolu
Funkce EasyEdge™ umožňuje snadný přechod mezi režimy zarovnávání
okrajů a vyžínání ploch
Vysouvatelný výložník a nastavitelná rukojeť umožňují uživatelům pohodlnou
práci při vyžínání bez ohledu na výšku postavy
Integrovaný hák a namotaný kabel pro snadné uskladnění se zavěšením na
stěně

Napětí

500W

Šířka řezu (cm)
Automatické nastavování
délky struny

27
Auto-feed

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

2.8
5133003639
4892210157713

Standardní vybavení (RLT5127)
automatické odvíjení struny
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Strunové sekačky a křovinořezy
RLT6130
600W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 30cm
•
•
•
•
•

Vysoce výkonný 600W motor umožňuje dosahování vysoké účinnosti
vyžínání
Vysunutelný výložník a nastavitelná rukojeť umožňují uživatelům pohodlnou
práci při vyžínání bez ohledu na výšku postavy
Šířka záběru 30cm umožňuje rychlé zvládnutí jakéhokoliv úkolu
Funkce EasyEdge™ umožňuje snadný přechod mezi režimy vyžínání ploch a
zarovnávání okrajů
Integrovaný hák a namotaný kabel pro snadné uskladnění se zavěšením na
stěně

Napětí

600W

Šířka řezu (cm)
Automatické nastavování
délky struny

30
Auto-feed

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

2.9
5133003641
4892210157737

Standardní vybavení (RLT6130)
automatické odvíjení struny

RLT1238I
1200W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 38cm
•
•
•
•

•

Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou výkonnost sečení
Technologie SmartTool™ umožňuje vyšší rychlost na příslušenství Expand-it™
Velká šířka záběru 38cm pro rychlé provedení jakékoliv práce
Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu mezi příslušenstvím
Expand-It™ SmartTool™, jako je kloubový plotostřih, tyčová odvětvovací pila,
křovinořez a fukara
Ergonomická konstrukce nabízí dobré rozložení hmotnosti a komfortní
použití

Napětí

1200W

Šířka řezu (cm)
Automatické nastavování
délky struny

38
Rázová hlava

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.9
5133002504
4892210137999

Standardní vybavení (RLT1238I)
strunová hlava s pružinou, ramenní popruh

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka
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Strunové sekačky a křovinořezy

RBC1226I
1200W Elektrický křovinořez, šířka záběru 26cm
•
•
•
•
•

•

Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou řeznou výkonnost
Technologie SmartTool™ optimalizuje výkonnost příslušenství Expand-it™
2v1: 26 cm žací kotouč Tri-Arc+™ z tvrzené oceli pro sekání trávy, malých
keřů a lesního podrostu
2v1: šířka sečení 38cm pro sekání vysoké husté trávy
Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu mez příslušenstvím
Expand-It™ SmartTool, jako je kloubový plotostih, tyčová odvětvovací pila,
křovinořez a fukara
Ergonomická konstrukce zaručuje uživateli dokonalé vyvážení a pohodlí

Napětí

1200W

Průměr ocelového
žacího nože (cm)

26

Řezný záběr strunové
hlavy (cm)

38

Automatické nastavování
délky struny

Rázová hlava

Typ struny
Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

5.1
5133002506
4892210138033

Standardní vybavení (RBC1226I)
strunová hlava s pružinou, ramenní popruh

RLT254CDSO
Benzinová strunová sekačka 25.4 cm³, šířka záběru 43cm
•
•
•
•
•

POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v
lehkém balení
Dělená tyč kompatibilí se všemi nástavci Expand-it™
ŠÍřka záběru 43cm s duální 2.4mm HD strunou
Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and
Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 73% a emisní limity
CE HC+ Nox o 28%

Napětí

25.4cc

Nádrž (l)

0.58

Šířka řezu (cm)

43

Průměr struny (mm)

2.4

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.9
5133002535
4892210138309

Standardní vybavení (RLT254CDSO)
žací hlava Reel-Easy™, ergonomická rukojeť

RLT26C
Benzinová strunová sekačka 26cm³, šířka záběru 43cm
•
•
•
•
•

Dvoutaktní PoWR LT2™ 26cm³ motor poskytuje skvělý poměr výkonosti a
hmotnosti
Čistá technologie motoru. Omezuje emisní limity CE CO o 57% a CE
HC+Nox o 24%
Velký 43cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
Kompatibilní s řeznou hlavou Reel-Eeay™ pro rychlé doplnění struny
Nastavitelné kruhové držadlo pro komfort při delším používání

Napětí

26cc

Nádrž (l)

0.25

Šířka řezu (cm)

43

Průměr struny (mm)

2.4

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.6
5133002354
4892210131805

Standardní vybavení (RLT26C)
řezná hlava ProCut™, egonomická rukojeť
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Strunové sekačky a křovinořezy
RBC254SESO
Benzínový 25.4 cm³ křovinořez s ergonomickou rukojetí
•
•
•
•

•
•

POWR XT™: kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele
nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení
Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za
šňůru
Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™
2v1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení.
Řezací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem “Thread and
Load” pro rychlé podávání
26cm kotouč TriArc+™, duální struna HD 2.4mm se záběrem 46cm.
Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity u CE CO o 73% a u CE
HC+Nox o 28%

Napětí

25.4cc

Nádrž (l)

0.58

Šířka řezu (cm)

46

Průměr struny (mm)

2.4

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

6.1
5133002536
4892210138316

Standardní vybavení (RBC254SESO)
kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™,
klíč, ergonomická rukojeť, jednoramenní
popruh

RBC430SBD
Benzínový křovinořez 30cm³ s otočnými řidítky
•
•
•
•
•
•

•
•

Čtyřtaktní POWR LT4™ 30cm³ motor poskytuje excelentní výkon v poměru k
hmotnosti, až o 30% vyšší točivý moment
Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu až o
45% snazší startování
Čistá technologie motoru
Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej
Pevná tyč pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací
hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“,
který umožňuje rychlou instalaci struny
Kotouč TriArc+™ 26cm, duální struna HD 2.4mm se záběrem 46cm
Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řidítka zajišťují rovnováhu, komfort a
podporu

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

Napětí

30cc

Nádrž (l)

0.35

Šířka řezu (cm)

46

Průměr struny (mm)

2.4

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

6.4
5133002923
4892210151506

Standardní vybavení (RBC430SBD)
kotouč Tri-Arc™, strunová hlava RealEasy™,
klíč, otočná řídítka, Vertebrae+™ popruh
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Strunové sekačky a křovinořezy

RBC31SESO
Benzínový křovinořez 31cm³ s ergonomickou rukojetí
•
•
•
•

•
•

POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost
Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za
šňůru
Dělená tyč: Kompatibilní se všemi nástavci Expand-it™
2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací
hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“,
který umožňuje rychlou instalaci struny
26cm kotouč TriArc+™, duální 2.4mm HD struna se šířkou záběru 46cm
Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 82% a emisní limity
CE HC + Nox o 35%

Napětí

31cc

Nádrž (l)

0.7

Šířka řezu (cm)

46

Průměr struny (mm)

2.4

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

7.1
5133002540
4892210146724

Standardní vybavení (RBC31SESO)
dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava
Reel-Easy™, klíč, ergonomická rukojeť a
jednoramenný popruh

RBC31SBO
Benzínový křovinořez 31cm³ s řidítky
•
•
•
•
•
•
•

POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost
Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není potřeba tahat za
šňůru
2v1: Kotouč Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení. Žací hlava
Reel-Easy™ umožňuje rychlou instalaci struny
26cm kotouč TriArc+™, duální 2.4mm HD struna se šířkou záběru 46cm
Popruh Pro-style Vertebrae+™ a řidítka zajišťují rovnováhu, komfort a
podporu.
Pevná konstrukce tyče pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 82% a HC+Nox o
35%

Napětí

31cc

Nádrž (l)

0.7

Průměr ocelového žacího
nože (cm)

26

Průměr struny (mm)

2.4

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

7.1
5133002541
4892210146731

Standardní vybavení (RBC31SBO)
dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací
hlava Reel-Easy™, klíč, řidítka a popruh
Vertebrae+™

RBC42FSBO
Benzínový křovinořez 42cm³ se sklopnými řidítky
•
•
•
•
•

•
•
•

Dvoutaktní POWR XT™ 42cm³ motor zajišťuje výjimečný poměr výkonu k
hmotnosti s vysokým točivým momentem
Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není třeba tahat za
šňůru
Čistá technologie motoru
Velká šířka záběru (43cm a 26cm kotouč) pro rychlé provedení práce
2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací
hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“,
který umožňuje rychlou instalaci struny
Pevná konstrukce tyče pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
Popruh Pro-style Vertebrae+™ zajišťuje rovnováhu, komfort a podporu
Sklopná řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu
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Napětí

42cc

Nádrž (l)

1.1

Šířka řezu (cm)

43

Průměr struny (mm)

2.4

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

9.2
5133002543
4892210138101

Standardní vybavení (RBC42FSBO)
dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava
Reel-Easy™, klíč, sklopná řidítka a popruh
Vertebrae+™

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

Strunové sekačky a křovinořezy
RBC52FSBO
Benzinový křovinořez 52cm³ se sklopnými řidítky
•
•
•
•
•

•
•
•

Dvoutaktní POWR XT™ 52cm³ motor poskytuje výjimečný poměr výkonu k
hmotnosti s vysokým točivým momentem
Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za
šňůru
Čistá technologie motoru
Velká šířka záběru (43cm a 26cm kotouč) pro rychlé provedení práce
2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací
hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“,
který umožňuje rychlou instalaci struny
Pevná tyč pro účinný přenos energie od motoru k řezné hlavě
Popruh Pro-style Vertebrae+™ zajišťuje rovnováhu, komfort a podporu
Sklopná řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu

Napětí

52cc

Nádrž (l)

1.1

Šířka řezu (cm)

43

Struna (mm)

2.4

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

9.2
5133002544
4892210138118

Standardní vybavení (RBC52FSBO)
dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava
Reel-Easy™, klíč, sklopná řidítka a popruh
Vertebrae+™

RBC52FSBOS
Benzinový křovinořez 52cm³ se skládacími řidítky a pilovým
kotoučem
Napětí

•
•
•
•
•
•
•
•

Dvoutaktní POWR XT™ 52 cm³ motor zajišťuje výjimečný poměr výkonu k
hmotnosti s vysokým točivým momentem
Příprava ONE+™ EasyStart™ pro “snadné startování. Není potřeba tahat za
šňůru
Čistá technologie motoru
Velká šířka záběru (43cm a 26cm kotouč) pro rychlé provedení práce
3v1: Výkonnost sečení a ﬂexibilita s kotoučem Tri-Arc+™, řezným kotoučem
a strunou Reel-Easy™ při nářočných pracích
Pevná tyč pro jedinečný přenos energie z motoru až k řezné hlavě
Popruh Pro-style Vertebrae+™ zajišťuje rovnováhu, komfort a podporu
Vysoce odolný řezný kotouč s 26 zuby pro řezání hustých křovin a malých
stromků

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

52cc

Nádrž (l)

1.1

Šířka řezu (cm)

43

Struna (mm)

2.4

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

9.2
5133002545
4892210138125

Standardní vybavení (RBC52FSBOS)
dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava
Reel-Easy™, klíč, 26zubý pilový kotouč,
sklopná řidítka a popruh Vertebrae+™
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™

Expand-it nástavce
Získejte pět nářadí v jednom
Ušetřete čas, prostor a peníze.

Krok 1

Krok 2

Vyberte výkon

Vyberte nástavec

Plotostřih

Elektrické

Benzínové

Křovinořez

S Expand-it™ můžete řezat, stříhat,
vyřezávat, uklízet a prořezávat zahradu,
jednoduše přidáním nového nástavce.

Prodlužovací
tyč

Prořezávací
pila

Fukar

Hledejte kompatibilní nářadí s
logem Expand-it™.

NECHTE MYŠLENÍ NA VAŠEM NÁŘADÍ.

Adjusting
Motor

Adaptor

Adaptor

Optimalizovaný výkon bez ohledu na to, jaký
nástavec používáte.
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Expand-it™
RXAHT01
Expand-It™ SmartTool kloubový plotostřih
•
•
•
•
•
•
•

Technologie SmartTool optimalizuje otáčky lišty na stříhání živého plotu
Jedinečný výkon 4 670 otáček za minutu při pohánění benzinovým motorem
Maximální výkon 3 916 otáček za minutu při pohánění 1200W motorem
Kloubová 90° lišta pro pohodlné střihání v každém úhlu
Dvě 44cm diamantem broušené kmitající lišty pro čistý střih
Může řezat velké větve díky 28mm odstupu břitů
2.4kg
Obj. č.
EAN kód

5132002796
4892210140265

RXPR01
Expand-It™ SmartTool tyčová prořezávací pila
•
•
•
•
•

Technologie SmartTool optimalizuje rychlost řetězu při řezání
Benzinový a elektrický motor poskytují prémiový řezný výkon 15m/s
15° kloubová 25.4cm lišta pro pohodlné a bezpečné řezání
Automatické mazání řetězu a nádržka na čistý olej
2.1kg
Obj. č.
EAN kód

5132002797
4892210140142

RXEX01
Expand-It™ prodlužovací tyč
•
•
•

Ideální pro prořezávací nebo zastřihovací nástavce na prodlužovací tyč
Délka: 62cm
0.6kg

Obj. č.
EAN kód

5132002793
4892210140272

RXB01
Expand-It™ SmartTool fukar
•
•
•
•

Technologie SmartTool optimalizuje výkonnost fukaru
Jedinečný výkon proudění vzduchu rychlostí 240km/h a objemem vzduchu
8m³/min poháněný 1200W benzinovým motorem
Technologie Leaf Guard™ pro vyšší účinnost
1.4kg
Obj. č.
EAN kód

5132002794
4892210140159

RXBC01
Expand-It™ SmartTool křovinořez
•
•
•
•
•
•

Technologie SmartTool optimalizuje rychlost kotouče pro odstranění dlouhé
trávy, malých křovin a podrostu
Jedinečný výkon 8 100 otáček za minutu pohonu lišty benzinovým motorem
Maximální výkon 7 080 otáček za minutu při pohonu lišty 1200W motorem
Šířka záběru 20cm zaručuje rychlejší dokončení i náročnějších prací
Tvrzený kovový kotouč Tri-Arc+™
1.4kg
Obj. č.
EAN kód

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

5132002795
4892210140258
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Plotostřihy

RHT4550
450W Elektrický plotostřih, délka lišty 50cm, šířka střihu 20mm
•
•
•
•
•

Silný a přesto lehký motor s výkonem 450W
Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
50cm lišta řeže větve až 20mm v průměru
Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro uživatele
Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků

Napětí

450W

Délka pilového plátku (cm)

50

Max. kapacita řezání (mm)
Typ nože

20
diamantem
broušený

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

2.9
5133002793
4892210147004

Standardní vybavení (RHT4550)
ochranné poudzro na lištu

RHT5150
500W Elektrický plotostřih, délka lišty 50cm, šířka střihu 22mm
•
•
•
•
•

Výkonný a lehký 500W motor zajišťuje excelentní řezný výkon
Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
50cm lišta řeže větve až 22mm v průměru
Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro uživatele
Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků

Napětí

500W

Délka pilového plátku (cm)

50

Max. kapacita řezání (mm)
Typ nože

22
Broušené diamantem

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

2.9
5133002795
4892210146984

Standardní vybavení (RHT5150)
ochranné poudzro na lištu

RHT5655RS
550W Elektrický plotostřih, délka lišty 55cm, šířka střihu 26mm
•
•
•
•

•
•

Motor o výkonu 550W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment,
umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
Přesné 55cm lišty, broušené diamantem, umožňují plynulou práci při úpravě
živých plotů
Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 26mm a odřezávací funkci
Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, je vybavena
prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod
jakýmkoliv úhlem
Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou
práci i při dlouhodobém používání
Kompatibilní s odkláněcím nástavcem HedgeSweep™, který umožňuje
snadné odstraňování překážejících odstřižených větví

Napětí

550W

Délka pilového plátku (cm)

55

Max. kapacita řezání (mm)
Typ nože

26
diamantem
broušený

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

3.6
5133003643
4892210157829

Standardní vybavení (RHT5655RS)
ochranné pouzdro na lištu
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Plotostřihy
RHT6160RS
600W Plotostřih, délka lišty 60cm, šířka střihu 28mm
•
•
•
•
•
•

Výkon 600W umožňuje snadné prostříhávání živých plotů
60cm diamantem broušené lišty zajišťují přesný střih
Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 28mm a odřezávací funkci
Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou
spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou práci i při
dlouhodobém používání
Odkláněcí nástavec HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků

Napětí

600W

Délka pilového plátku (cm)

60

Max. kapacita řezání (mm)
Typ nože

28
diamantem
broušený

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

3.7
5133003645
4892210157805

Standardní vybavení (RHT6160RS)
odkláněcí nástavec HedgeSweep™,
ochranné pouzdro na lištu

RHT6760RL
650W Elektrický plotostřih, délka lišty 60cm, šířka střihu 30mm
•
•
•
•
•

•

•

Motor o výkonu 650W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment,
umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
Přesné 60cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují
dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků
Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 30mm a odřezávací funkci
Nový elektronický protiblokovací systém zabraňuje náhlému zaseknutí a
zajišťuje tak plynulý průběh řezání
Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, je vybavena
prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro
pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce
umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém
používání
Odkláněcí nástavec HedgeSweep™umožňuje snadné
odstraňování překážejících odstřižených větví

Napětí

650W

Délka pilového plátku (cm)

60

Max. kapacita řezání (mm)
Typ nože

30
diamantem
broušený

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.0
5133003647
4892210157782

Standardní vybavení (RHT6760RL)
odkláněcí nástavec HedgeSweep™,
ochranné pouzdro na lištu

RHT8165RL
800W Elektrický plotostřih, délka lišty 65cm, šířka střihu 34mm
•
•
•
•
•

•

•

Motor o výkonu 800W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment,
umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
Přesné 65cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují
dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků
Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 34mm a odřezávací funkci
Nový elektronický protiblokovací systém zabraňuje náhlému zaseknutí a
zajišťuje tak plynulý průběh řezání
Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách,
je vybavena prodlouženou spouští a opatřena
pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv
úhlem
Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce
umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém
používání
Odkláněcí nástavec HedgeSweep™ umožňuje
snadné odklízení překážejících odstřižených větví

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

Napětí

800W

Délka pilového plátku (cm)

65

Max. kapacita řezání (mm)
Typ nože

34
diamantem
broušený

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.0
5133003649
4892210157768

Standardní vybavení (RHT8165RL)
odkláněcí nástavec HedgeSweep™,
ochranné pouzdro na lištu
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Plotostřihy / Tyčové výrobky

RHT25X60RO
Benzínové plotostřih 25.4cm³, délka lišty 60cm, šířka střihu 32mm
•
•
•
•
•
•
•

POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v
lehkém balení.
Čistá technologie motoru
Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za
šňůru
Dvě laserem řezané a diamantem broušené 60cm kmitající lišty poskytují
přesnější střih
Řezná kapacita 32mm, která si poradí s nejodolnějšími živými ploty
Deﬂektor HedgeSweep™ umožňuje snadné odstraňování odřezků během
stříhání
Otočná zadní rukojeť, nastavitelná v pěti polohách, pro optimální uživatelské
pohodlí

Napětí

25.4cc

Délka pilového plátku (cm)

60

Max. kapacita řezání (mm)
Typ nože

32
diamantem
broušený

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.9
5133002549
4892210138453

Standardní vybavení (RHT25X60RO)
olej pro dvoudobé motory, klíč, odkláněcí
nástavec HedgeSweep™

RHT25X55R
Benzinový 25.4cm3 plotostřih, délka lišty 55cm, šířka střihu 32mm
•
•
•
•
•

POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v
kombinaci s lehkou konstrukcí
Otočná zadní rukojeť umožňuje pohodlné stříhání ve všech polohách
55cm lišty, broušené diamantem, zajišťují přesný střih
Maximální průměr střihu 32mm umožňuje rychlé a účinné stříhání
rozsáhlejších živých plotů
Kompaktní, integrovaná konstrukce je dobře vyvážená a poskytuje vynikající
ovladatelnost

Napětí

25.4cc

Délka pilového plátku (cm)

55

Max. kapacita řezání (mm)
Typ nože

32
diamantem
broušený

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

5.1
5133003670
4892210157942

Standardní vybavení (RHT25X55R)
olej pro dvoudobé motory

RPT4545E
450W Elektrický teleskopický plotostřih, délka lišty 45cm,
šířka střihu 20mm
Napětí

•
•
•
•
•
•
•

Výkonný 450W motor
45cm laserem vyřezávané, vysoce přesné ostří pro čistší řezy
Může řezat velké větve díky 20mm šířce střihu
135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální střih
Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování
Délku ize prodloužit prostřední násadou na 2.6m, umožňuje dosah až 4m
Nový ergonomický popruh je součástí vybavení a pomáhá jako podpora
tyčového nástavce při kontinuálním používání

450W

Délka pilového plátku (mm)

45

Max. kapacita řezání (mm)
Typ nože

20
diamantem
broušený

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.1
5133002226
4892210821393

Standardní vybavení (RPT4545E)
ochranné pouzdro na lištu, jednoramenný
popruh Vertebrae™
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Tyčové výrobky / Řetězové pily
RPP755E
750W Elektrická prořezávací pila, délka lišty 25cm
•
•
•
•
•
•
•

Výkonný, prostorově úsporný řadový 750W motor
25cm lišta a řetěz s automatickým systémem mazání a řetězem s bočním
napínáním
Tři modulární tyčové sekce se mohou roztráhnout až na 2.7m, což
umožňuje dosah až 4 metry
Řezná hlava s úhlem 15° pro perfektní polohování i v těsných a vysokých
místech
Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10m/s
Měkké rukojeti pro pohodlí uživatele
Nový ergonomický popruh pro snížení námahy při delším používání

Napětí

750 W

Délka lišty (cm)

25

Rychlost řetězu (m/s)

10

Hmotnost (kg)

3.9

Obj. č.
EAN kód

5133002321
4892210117243

Standardní vybavení (RPP755E)
olej na lištu a řetěz, klíč, ergonomický popruh

RP750450
Kombo sada - tyčový plotostřih a tyčová prořezávací pila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tyčová prořezávací pila: výkonný 750W motor
Tyčová prořezávací pila: 20cm Oregon® lišta a řetěz
Tyčová prořezávací pila: Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10m/s
Tyčová prořezávací pila: Délka dosahuje 2.7m se středovou hřídelí a
poskytuje dosah do 4 metrů
Tyčová prořezávací pila: 15° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a
lepší kontrolu
Tyčový plotostřih: Motor o výkonu 450W
Tyčový plotostřih: Vysoce přesná 45cm čepel broušená laserem pro
dokonalý řez
Tyčový plotostřih: Díky 20mm šířce střihu může řezat i velké větve
Tyčový plotostřih: 135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální střih
Tyčový plotostřih: Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné
skladování

Příkon (W)

750W/450W

Délka pilového plátku (cm)

20 / 45

Délka lišty (cm)

20

Rychlost řetězu (m/s)
Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

10
3.8 / 4.1
5133002315
4892210822765

Standardní vybavení (RP750450)
olej na lištu a řetěz, ergonomický popruh,
ochranné pouzdro na lištu

RCS1935B
1900W Elektrická řetězová pila, délka lišty 35cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOVINKA

Výkonný 1900W motor
35cm Oregon® lišta a řetěz
Rychlost řetězu 15m/s přináší excelentní řezný výkon
Rychlý mechanický systém brzdy řetězu
Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů
Antivibrační systém pro práci téměř bez únavy
Automatické mazání řetězu a lišty
Inovativní deﬂektor odvádí dřevěné třísky od uživatele
Dobře vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci

Napětí

1900W

Délka lišty (cm)

35

Rychlost řetězu (m/s)

15

Napínání řetězu bez použití
nářadí

Ano

Kapacita tanku (l)

0.15

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.7
5133004338
4892210170552

Standardní vybavení (RCS1935B)
ochranné pouzdro na lištu, olej na lištu a
řetěz

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka
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Řetězové pily

RCS2340B
2300W Elektrická řetězová pila, délka lišty 40cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silný výkon 2300W motoru
40cm Oregon® lišta a řetěz
Rychlost řetězu 16m/s nabízí excelentní řezný výkon
Rychlý mechanický brzdový systém řetězu
Rychlý a spolehlivý upínací systém bez použití nářadí
Anti-vibrační systém omezuje únavu během používání
Automatické mazání řetězů a tyčí pro plynulé řezání
Inovativní deﬂektor nečistot vede odřezky směrem od uživatele
Vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci

NOVINKA
Napětí

2300W

Délka lišty (cm)

40

Rychlost řetězu (m/s)

16

Napínání řetězu bez použití
nářadí

Ano

Kapacita tanku (l)

0.15

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.8
5133004340
4892210170576

Standardní vybavení (RCS2340B)
ochranné pouzdro na lištu, olej na řetěz a
lištu

RCS3835T
Řetězová POWR XT™ 37.2cm³ pila, délka lišty 35cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoce výkonná POWR XT™ benzinová pila s motorem 37cm³
(1.3kW/1.8Hp)
35cm vodící lišta
Tříbodová anti-vibrační izolace
Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem
Vysoká rychlost řetězu 23.8m/s
Automatické mazání řetězu
Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k ﬁltru a
zapalovací svíčce
Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu
Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí
Uložení přímo na nářadí – už nikdy neztratíte nástroj
ČIstá technologie motoru. Snižuje emisními limity CE CO o 87% a emisními
limity CE HC+ Nox o 38%

Napětí

37.2cc

Délka lišty (cm)

35

Rychlost řetězu (m/s)

23.8

Objem palivové nádrže (l)

0.3

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.6
5133002386
4892210132710

Standardní vybavení (RCS3835T)
olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobý motor,
klíč

RCS3840T
Řetězová POWR XT™ 37.2cm³ pila, délka lišty 40cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoce výkonná POWR XT™ benzinová pila s motorem 37.2cm³
(1.3kW/1.8Hp)
40cm vodicí lišta
Tříbodová anti-vibrační izolace
Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem
Vysoká rychlost řetězu 23.8m/s
Automatické mazání řetězu
Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k ﬁltru a
zapalovací svíčce
Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu
Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí
Uložení přímo na nářadí – už nikdy neztratíte nástroj
Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 87% a
HC+Nox o 38%
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Napětí

37.2 cc

Délka lišty (cm)

40

Rychlost řetězu (m/s)

23.8

Objem palivové nádrže (l)

0.3

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.6
5133002387
4892210132727

Standardní vybavení (RCS3840T)
olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobé
motory, klíč

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

Řetězové pily / Fukary
RCS5145B
Řetězová POWR XT™ 51cm³ pila, délka lišty 45cm
•
•
•
•
•
•
•
•

Dvoutaktní POWR XT™ 51cm³ motor zajišťuje výjimečný výkon v poměru s
hmotností, s vysokým točivým momentem
Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 43% a emisní limity
CE HC + Nox o 36%
45cm Oregon® lišta a řetěz
Rychlost řetězu 22m/s pro rychlé a výkonné řezání
Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost
Boční přístup k napínání řetězu
Tříbodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu
Přístup k vzduchovému ﬁltru bez nářadí

Napětí

51cc

Délka lišty (cm)

45

Rychlost řetězu (m/s)

22.2

Objem palivové nádrže (l)

0.575

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

5.3
5133001858
4892210819215

Standardní vybavení (RCS5145B)
olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobé
motory, klíč

RBV3000CSV
3000W Elektrický fukar s možností přechodu na vysavač
•
•
•
•
•
•

Výkonný 3000W motor
Kombinovaný fukar a vysavač se snadno odnímatelnými trubicemi
pro rychlou přestavbu fukaru na vysavač
Dvoupolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu
vzduchu 375km/h s tichým režimem
Jedinečný výkon fukaru s objemem vzduchu 14m³/min
Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž PowerMulching™
umožňuje mulčovací poměr 16:1 pro lepší kompostování
Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení

Napětí

3000W

Rychlost vzduchu (km / h)

375

Průtok vzduchu (m³ / min)

14

Mulčovací podíl

16:1

Kapacita- sběrný vak (l)

45

Variabilní rychlost

Ne

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

4.2
5133002188
4892210821423

Standardní vybavení (RBV3000CSV)
vysokorychlostní zametací koncovka
trysky, 45L vak na listí, komfortní popruh
Vertebrae™

RBV3000CESV
3000W Elektrický fukar/vysavač s možností současného použití
•
•
•
•
•
•
•

Výkonný 3000W motor
Fukar a vysavač 3v1 lze používat jako fukar, vysavač nebo s
oběma trubicemi najednou
Vícepolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu
vzduchu 375km/h s tichým režimem
Skvělý výkon fukaru s objemem vzduchu 16m³/min
Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž PowerMulching™
umožňuje mulčovací poměr 16:1 pro lepší kompostování
Rychlé přepínání mezi foukáním a vysáváním
Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení

Napětí
Rychlost vzduchu (km / h)
Průtok vzduchu (m³ / min)
Mulčovací podíl
Kapacita- sběrný vak (l)
Variabilní rychlost
Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

3000W
375
16
16:1
45
Ano
5.1
5133002190
4892210821447

Standardní vybavení (RBV3000CESV)
vysokorychlostní koncovka zametací trysky,
45L vak listí, komfortní popruh Vertebrae™

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka
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Fukary

RBV26B
Vysavač/fukar POWR LT2™ 26cm³
•
•
•
•
•
•
•
•

Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ 26cm³ poskytuje výjimečný poměr
výkonu a hmotnosti
Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 62% a emisní limity
CE HC+ Nox o 31%
Vysoká rychlost vzduchu až 325km/h s klapkou pro řízení směru
Sací výkon až do 12.8m³/min
Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost
během delšího používání a snižovat únavu uživatele
Poměr mulčování 16:1 snižuje objem listí pro efektivní pytlování
Integrované ukládání klíče
Kovový mulčovací nůž

Napětí

26cc

Rychlost vzduchu (km / h)

325

Průtok vzduchu (l / min)

12.8

Mulčovací podíl

16:1

Kapacita- sběrný vak (l)

40

Hmotnost (kg)

4.3

Obj. č.
EAN kód

5133002353
4892210117335

Standardní vybavení (RBV26B)
olej pro dvoudobé motory, sběrný vak,
vysávací trubka, foukací trubka, klíč

RBL26BP
Zádový fukar POWR LT2™ 26cm³
•
•
•
•
•

Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ 26cm³ poskytuje excelentní poměr
výkonu k hmotnosti
Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 65% a HC+Nox o
34%
Vysoká rychlost vzduchu až 290km/h s klapkou pro řízení směru
Objem vzduchu až do 11m³/min
Ergonomický batoh Vertebrae™ s prodyšným polstrováním
pro pohodlnou obsluhu

Napětí

26cc

Rychlost vzduchu (km / h)

290

Průtok vzduchu (l / min)

11

Hmotnost (kg)

5.5

Obj. č.
EAN kód

5133001815
4892210818096

Standardní vybavení (RBL26BP)
olej pro dvoudobé motory

RBL42BP
Zádový fukar POWR XT™ 42cm³
•
•
•
•
•

•

Dvoutaktní POWR XT™ motor 42cm³ poskytuje výjimečný
poměr výkonu k hmotnosti, s vysokým točivým momentem
Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 71%
a HC+Nox o 29%
Vysoká rychlost vzduchu až 298km/h s klapkou pro řízení
směru
Nejlepší sací výkon ve své tříde: 14.4m³/min
Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat
požadovanou rychlost během delšího používání a snižovat
únavu uživatele
Ergonomický batoh Vertebrae™ s prodyšným polstrováním pro
pohodlnou obsluhu
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Napětí

42cc

Rychlost vzduchu (km / h)

298

Průtok vzduchu (m³ / min)

14.4

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

8.2
5133001879
4892210818874

Standardní vybavení (RBL42BP)
olej pro dvoudobé motory

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka

Kultivátor / Drtiče
RCP1225
1150W Elektrický kultivátor, šířka záběru 25cm
•
•
•
•
•
•

Výkonný 1150W motor zajišťuje konstantní zanoření kultivátoru do půdy
4 robustní kovové kypřicí nože efektivně obrací a rozbíjí zeminu za účelem
jemného obdělání půdy
Průměr zubů: 20cm
Šiřka řezu: 25cm
Nastavitelná radlička pro lepší kontrolu během použivání
Sklopná rukojeť umožňuje kompaktní uložení

Napětí

1150W

Šířka drážky (mm)

25

Max. hloubka řezání (cm)

20

Průměr nožů (cm)

20

Hmotnost (kg)

13.6

Obj. č.
EAN kód

5133002388
4892210132796

Standardní vybavení (RCP1225)
sestava kola a radličky

RSH2545B
2500W Elektrický rázový drtič/mulčovač, řezná kapacita 45mm
•
•
•
•
•

Výkonný 2500W elektrický drtič větví
Dva reverzibilní kotouče z tvrzené oceli drtí větve, ostružiní a keře na jemný
mulč
Bezpečný plunžr tlačí zelené materiály do drtiče, ale přitom udržuje prsty v
bezpečné vzdálenosti od řezných kotoučů
Integrovaná rukojeť a velká kola pro snadný pohyb po zahradě
Velká nádoba pojme až 40 litrů nadrceného materiálu

Napětí

2500W

Systém řezání

Kotouče

Max. průměr řezání (mm)

45

Kontejner na štěpky (L)

40

Hmotnost (kg)

13.4

Obj. č.
EAN kód

5133002512
4892210137951

Standardní vybavení (RSH2545B)
plunžr, 40L nádoba na odpad

RSH3045U
2800W Tichý drtič, řezná kapacita 45mm
•
•
•
•
•
•

NOVINKA

3000W tichý drtič řeže větve až do průměru 45mm
Navrženo s mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné drcení
Automatický samoplnící systém
Robustní kovový rám a velká kola pro snadnou manipulaci
Bezproblémový auto-reverzní odblokovací systém
Nádoba na odpadky pojme až 55 litrů drceného materiálu

Napětí
Systém řezání

3000W
Typ s ozubeným
bubnem

Max. průměr řezání (mm)

45

Kontejner na štěpky (L)

55

Hmotnost (kg)
Obj. č.
EAN kód

21
5133004335
4892210170859

Standardní vybavení (RSH3045U)
sběrný koš, plunžr

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka
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Náhradní
příslušenství
pro vaše nářadí

Žací nože

RAC408
Objednací číslo:
5132002448

Struny

RAC103
Objednací číslo:
5132002640

Cívky
RAC150
Objednací číslo:
5132003334

Čepele křovinořezu

RAC117
Objednací číslo:
5132002668

Lišty pro řetězové pily

RAC239
Objednací číslo:
5132002714

Řetězy pro řetězové
pily
RAC242
Objednací číslo:
5132002712

Podívejte se na celou řadu
náhradních dílů na
https://cz.ryobitools.eu/prislusenstvi
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Venkovní
příslušenství

Více informací o veškerém
příslušenství naleznete na:
https://cz.ryobitools.eu/prislusenstvi

Vysokokapacitní
systém na sběr listí

Vertebrae+™
popruhy

Vertebrae+™ popruhy
pro strunové kosy
a křovinořezy

RAC365

RAC138

RAC805

Objednací číslo:
5132003275

Objednací číslo:
5132002765

Objednací číslo:
5132002706

Modul ONE+™ Easy-Start pro
startování benzínového nářadí

TIMBERWOLF Prémiové
kožené zahradní rukavice

Výkonné zahradní rukavice
Velikost: S, M, L, XL

Velikost: S, M, L, XL

OES18

RAC810

RAC811

Objednací číslo:
5132002803

Objednací číslo:
5132002994

Objednací číslo:
5132002991

Kartáč na promazávání
benzínového
plotostřihu

Univerzální vak na listí s
objemem 45L

Univerzální
odkláněcí nástavec
HEDGESWEEP™

RAC311

RAC364

RAC305

Objednací číslo:
5132002864

Objednací číslo:
5132002995

Objednací číslo:
5132002437
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Poznámky

Poznámky
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Techtronic Industries Eastern Europe Sp., z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45A,
02-146 Warszawa, Poland
Tel:
Email:
Web:

+420 2 288 84699
kancelar@tti-emea.com
cz.ryobitools.eu

Linka technické podpory: +44(0) 800 389 0305
Informaci o nejbližším příslušném místním servisním
středisku si můžete vyžádat od střediska
zákaznických služeb prostřednictvím
telefonního čísla: +44(0) 1628 894 400

Razítko prodejce:

LETÁ

ZÁRUKA

Obsah tohoto katalogu byl správný v době jeho předání k tisku.
Ryobi si vyhrazuje právo na provádění změn vyobrazení a úprav cen
bez předchozího upozornění. Používání ochranné známky RYOBI je
podmíněno získáním licence od společnosti Ryobi Limited..

