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NOVINKY PRO 2022
18V BEZUHLÍKOVÁ SEKAČKA
NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 40CM

18V HP BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ
SEKAČKA, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 33CM

18V KULTIVÁTOR

RY18LTX33A-0

RY18CVA-0

18V PLOTOSTŘIH, DÉLKA LIŠTY
55CM

18V KOMPAKTNÍ ŘETĚZOVÁ
PILA, DÉLKA LIŠTY 20CM

RY18LMX40B-0

18V PLOTOSTŘIH, DÉLKA LIŠTY
45CM

RY18HT45A-0

druhů nářadí
pro dům a
zahradu, napájených

jediným

akumulátorem

18V PLOTOSTŘIH,
DÉLKA LIŠTY 50CM

RY18HT50A-0

RY18HT55A-0

RY18CS20A-0

18V ZAHRADNICKÉ NŮŽKY

RY18SCA-0

Více než jen hobby nářadí.
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Péče
o automobil

Úklid a
čištění

Řemeslná
výroba

Výzdoba

Domácí opravy

Péče o
trávník

Osvětlení

Život v
přírodě

Úklid
zahrady

Práce v dílně

Péče o stromy
a živé ploty

18V HP BEZUHLÍKOVÉ
ZAHRADNICKÉ NŮŽKY

RY18SCXA-0

18V BEZUHLÍKOVÝ FUKAR

RY18BLA-0

18V BEZUHLÍKOVÝ FUKAR

RY18BLXC-0

18V VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

RY18PWX41A-0
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NEJVÝKONNĚJŠÍ*
NEJDELŠÍ DOBA CHODU*

ULTIMATE

EXKLUZIVNĚ PRO*

ONE+ HP™ je řada vysoce
výkonného 18V nářadí od značky
Ryobi®, zahrnující nejpokročilejší
bezuhlíkovou technologii pro
nejlepší výkon ve své třídě.

PERFORMANCE

*HP nářadí zakoupíte
výhradně u prodejce s
označením Authorised
Retailer. V roce 2021 je
v České republice a na
Slovensku jediným takovým
prodejcem BAUHAUS.

* Veškerá zmínka o výkonu, době chodu a kompaktnosti
je v porovnání s uhlíkovým nářadím ONE+ při použití
stejného akumulátoru
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TECHNOLOGIE MOTORU

O 20% VĚTŠÍ SÍLA

O 40% DELŠÍ DOBA CHODU

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

ELEKTRONIKA

AKUMULÁTOR

Optimalizovaný energeticky
nahuštěný motor se otáčí rychlostí
až 25000 otáček za minutu, aby u
nářadí podával ten nejvyšší možný
výkon.

Mikroprocesor neustále
monitoruje a reguluje chod motoru
pro maximalizaci doby chodu.

Unikátně spravuje svou vlastní sílu,
aby podával optimální dobu chodu
pro jakoukoliv aplikaci a nářadí
ONE+.

TECHNOLOGIE MOTORU

O 20% VĚTŠÍ SÍLA

O 40% DELŠÍ DOBA CHODU
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18V ONE+ HP řada

18V ONE+ HP řada

RDD18C-0

RDD18X-0

RSDS18X-0

RAG18X-0

RCS18X-0

18V HP Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák
++ ONE+™ HP Bezuhlíkový kompaktní vrtací šroubovák, ideální pro vrtání

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák
++ ONE+ HP Bezuhlíkový vrtací šroubovák, ideální pro vrtání do dřeva,

18V Bezuhlíkové akumulátorové SDS+ kladivo

18V Bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska

18V Bezuhlíková akumulátorová okružní pila

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a

++ Inovativní energeticky nahuštěný motor poskytuje optimální výkon a

do dřeva nebo kovu a šroubování

kovu a šroubovací aplikace

poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu
provozu

++ 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost a odolnost uchopení bitů

naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu

++ Celokovové 13mm ráčnové sklíčcidlo pro pro lepší pevnost a trvanlivost

NKA
NOVI

Dostupný také jako: RDD18C-220S / 5133004979

upnutí bitu

NKA
NOVI

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Max. moment (Nm)

54

Max. moment (Nm)

95

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

38

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

54

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-450 / 0-1700

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-500 / 0-2100

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.4

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.5

Obj. č.

5133004979

Obj. č.

5133004985

EAN kód

4892210191977

EAN kód

4892210192356

RPD18C-0

RPD18X-0

18V Bezuhlíková příklepová vrtačka
++ ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní příklepová vrtačka, ideální pro vrtání

18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka
++ ONE+ HP Bezuhlíková příklepová vrtačka, ideální pro vrtání do dřeva či

do dřeva nebo kovu, šroubování nebo dokonce vrtání do zdiva díky
funkci příklepu

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a

NKA
NOVI

poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu
chodu

NKA
NOVI

++ Celokové 13mm ráčnové sklíčcidlo pro pro lepší pevnost a trvanlivost
upnutí bitu

Dostupný také jako:
RPD18X-220S / 5133005282 // RPD18X-242S / 5133005283
Dostupný také jako: RPD18C-320S / 5133005360

++ ONE+ HP Bezuhlíkové SDS+ kladivo, ideální pro vrtání otvorů do

++ ONE+ HP Bezuhlíková 125mm úhlová bruska, ideální pro širokou škálu

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a

++ SDS+ sklíčidlo pro rychlé vrtání a jednoduchou výměnu bitů

++ Rychlost 9200 ot./min bez zatížení poskytuje nejlepší rovnováhu mezi

kamene a betonu

kovu, šroubovací aplikace nebo dokonce vrtání do zdiva díky funkci
příklepu

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a

++ 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost a odolnost uchopení bitů

NKA
NOVI

Dostupný také jako:
RDD18X-220S / 5133005284 // RDD18X-242S / 5133005285

Napětí

poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu
provozu

NKA
NOVI

NKA
NOVI

poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu
chodu

brusných a řezných aplikací

++ ONE+ HP Bezuhlíková okružní pila je ideální pro dlouhé rovné řezy,

řezání plechů na míru, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah
nebo rychlé a přesné příčné řezy do dřeva

poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu
chodu

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a

rychlostí a výkonem

++ Působivá hloubka řezu 62mm při 90° a 45mm při 45° Vám umožňuje

poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu
chodu
provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí

Dostupný také jako: RSDS18X-1C40S / 5133005383

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-500 / 0-2100

Počet úderů (ú./min)

0-5000

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-450 / 0-1700

Max. moment (Nm)

95

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm)

30 / 13 / 26

Počet dostupných akumulátorů

0

Průměr kotouče (mm)

184

Max. moment (Nm)

54

Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/

54/ 13/ 13

Energie příklepu (J)

2.5

Průměr kotouče (mm)

125

Max. hloubka řezání při 45° (mm)

45

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm)

38/13/13

Max. počet úderů (ú./min)

7500 / 31500

Funkce sekání

Ano

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

9200

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

62

Nastavení momentu

24

Nastavení momentu

24

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-1400

Průměr hřídele (mm)

22

Kapacita úkosu (°)

56

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.5

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.5

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.5

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.6

Obj. č.

5133004981

Obj. č.

5133004984

Obj. č.

5133004620

Obj. č.

5133005011

Obj. č.

5133004971

EAN kód

4892210191380

EAN kód

4892210192332

EAN kód

4892210183682

EAN kód

4892210189639

EAN kód

4892210191656
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18V ONE+ HP řada

18V ONE+ HP řada

RRS18X-0

RJS18X-0

RAD18C-0

RDG18C-0

RID18C-0

18V Bezuhlíková akumulátorová šavlová pila
++ ONE+ HP Bezuhlíková šavlová pila ideální pro rychlé řezy v široké řadě materiálů

18V Bezuhlíková akumulátorová přímočará pila
++ ONE+ HP Bezuhlíková přímočará pila, ideální pro řezání

18V HP Bezuhlíková akumulátorová pravoúhlá vrtačka

18V HP Bezuhlíková pravoúhlá přímá bruska

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový šroubovák

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí

včetně dřeva, kovu a plastu

složitých tvarů ze dřeva, plastu a kovu

energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu

rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika
maximalizuje dobu chodu

++ Výkonný mechanismus poskytuje délku zdvihu 32mm a 3200 zdvihů za minutu,
čímž umožňuje snadné ovládání pily skrze tvrdší materiál

NKA
NOVI

++ Špičková hliníková základna litá pod tlakem a kryt desky pro

Napětí

18 V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Délka zdvihu (mm)

25

Délka zdvihu (mm)

32

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

800 - 3400

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

210

Max. kapacita řezání dřevo | ocel | hliník [mm]

135/10/20

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.0

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.3

Obj. č.

5133005013

Obj. č.

5133004970

EAN kód

4892210191441

EAN kód

4892210191465

RCT18C-0

RRS18C-0

18V Bezuhlíková akumulátorová okružní pila
++ ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní okružní pila,

18V Bezuhlíková akumulátorová šavlová pila
++ ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní šavlová pila, ideální

špičkové řešení problémů pro řezání různých
materiálů, včetně oceli, barevných materiálů, umělé
hmoty, sádrokartonu a keramických dlaždic

pro řezání různých materiálů včetně dřeva, kovu a umělé
hmoty

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí
rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá
elektronika maximalizuje dobu chodu

++ Kompaktní design poskytuje maximální přenositelnost
a snadnou práci nad hlavou, ideální pro práci v
nepříjemných a stísněných místech

NKA
NOVI

NKA
NOVI

NKA
NOVI

větší stabilitu a větší odolnost

rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá
elektronika maximalizuje dobu chodu

NKA
NOVI

++ Výkonný mechanismus poskytuje délku zdvihu 18mm a
3300 zdvihů za minutu pro rychlé řezy

NKA
NOVI

NKA
NOVI

++ ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní pravúhlá vrtačka, ideální pro vrtání

++ ONE+ HP Bezuhlíková kompaktní pravoúhlá přímá bruska, ideální pro

++ ONE+™ HP Bezuhlíkový kompaktní rázový utahovák, ideální pro rychlé

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a

++ Inovativní energeticky nahuštěný motor poskytuje optimální výkon a

++ Inovativní energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje

++ Výkonný bezuhlíkový motor podává rychlost až 22 500ot,/min

++ Výkonný příklepový mechanismus poskytuje až 4x větší sílu než vrtací

do dřeva a kovu nebo šroubování ve stísněných prostorech

poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu
chodu

++ Poskytuje upevňovací sílu až 40Nm

řezání do kovu, broušení, tvarování, leštění, odjehlování a pilování
naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu

Napětí

18V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

utahování a odstraňování spojovacích prvků

více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu provozu
šroubovák Ryobi®

Napětí

18V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-22000

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-450 / 0-1700

Variabilní rychlost

Ano

Počet dostupných akumulátorů

0

Průměr kotouče (mm)

76

Délka zdvihu (mm)

16

Max. moment (Nm)

40

Průměr kotouče (mm)

50

Max. moment (Nm)

240

Max. hloubka řezu [mm]

16

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

3300

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

38

Průměr objímky (mm)

6.35

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-2900

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

20,000

Max. kapacita řezání dřevo| ocel| plast

90|20|50

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

10

Typ spínače

Kolébkový spínač

Počet úderů (ú./min)

0-4200

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.2

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.5

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.5

Hmotnost (bez aku) (Kg)

0.9

Obj. č.

5133004953

Obj. č.

5133004954

Obj. č.

5133004949

Obj. č.

5133005139

Obj. č.

5133004938

EAN kód

4892210191069

EAN kód

4892210191571

EAN kód

4892210191335

EAN kód

4892210196231

EAN kód

4892210190062
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18V ONE+ HP řada

18V ONE+ HP řada

RID18X-0

RIW18X-0

RY18PWX41A-0

RY18BLXC-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový šroubovák
++ ONE+ HP Bezuhlíkový rázový šroubovák je ideální pro

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák
++ ONE+ HP Bezuhlíkový rázový utahovák je ideální pro šroubování nebo

18V Bezuhlíkový akumulátorový vysokotlaký čistič
++ Spíše než bojovat s vyjížděním z myčky, abyste umyli

18V Bezuhlíkový akumulátorový HP WHISPER™ fukar
++ 18V vysoce výkonná bezuhlíková technologie motoru poskytuje

šroubování nebo odstraňování velkých šroubů a spojovacích
prvků

odstraňování velkých automobilových šroubů a stavebních upevňovacích
prvků

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí

rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika
maximalizuje dobu chodu

++ Výkonný příklepový mechanismus poskytuje utahovací

moment až 300 Nm, což je pětinásobek výkonu Ryobi®
vrtacího šroubováku R18DD3

Vaše vozidlo, kola nebo jiný povrch, jednoduše
uchopte elektrickou myčku EZClean, připojte ji k
hadici a jste připraveni k čištění

++ Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a

NKA
NOVI

vynikající výkon a prodlouženou dobu chodu

++ Fukary řady Whisper™ poskytují rychlost vzduchu 177km/h s
minimálním hlukem

++ Výkonný bezuhlíkový motor zvládne snadno velké

poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu
chodu

NKA
NOVI

++ Výkonný příklepový mechanismus poskytuje utahovací moment až 300

Nm a povolovací moment až 900 Nm vhodný pro nejnáročnější aplikace.

úkoly jako je čištění terasy

++ Tři nastavení výkonu 7BAR, 22BAR a 41BAR pro
přizpůsobení tlaku dané aplikaci

++ Spoušť s proměnnou rychlostí nabízí vylepšené ovládání

NKA
NOVI

NKA
NOVI

Napětí

18V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18V

Max. moment (Nm)

300

Max. moment (Nm)

900

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18V

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800

Průtok (l/h)

70 / 110 / 160

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet úderů (ú./min)

0 - 4000

Počet úderů (ú./min)

0 - 3800

Max. podtlak (bar)

7 / 22 / 41

Rychlost vzduchu (km / h)

177

Upínání nářadí

¼˝ Hex

Upínání nářadí

½˝ čtyřhran

Max. sací zdvih (m)

1.2

Průtok vzduchu (m³ / min)

9.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.5

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.1

Funkce odsávání

Ano

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.9

Obj. č.

5133004961

Obj. č.

5133004960

Obj. č.

5133005409

Obj. č.

5133005355

EAN kód

4892210191199

EAN kód

4892210186645

EAN kód

4892210204011

EAN kód

4892210202765

Dostupný také jako: RY18BLXC-140 / 5133005357

RY18LMX40B-0

RY18LTX33A-0

RCK182A-2C20S

RCK184A-2C42S

18V Bezuhlíková akumulátorová travní sekačka, šířka záběru 40cm
++ Vysoce výkonný bezuhlíkový motor poskytuje skvělý výkon i při těch

18V HP Bezuhlíková akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 33cm
++ Hmotnost 2,5 kg (bez aku) umožňuje ořezávání bez únavy po delší dobu
++ 18V prémiový bezuhlíkový motor poskytuje vynikající řezný výkon pro

18V HP Bezuhlíková dvoudílná kombo sada
++ Dvoudílná HP Bezuhlíková kombo sada zahrnující vrtací

18V HP Bezuhlíková 4dílná kombo sada
++ Čtyřdílná HP Bezuhlíková kombo sada zahrnující vrtací

++ Kompaktní HP Bezuhlíkový vrtací šroubovák RDD18C

++ Kompaktní HP Bezuhlíkový vrtací šroubovák RDD18C je

nejnáročnějších aplikacích a zvýšenou dobu chodu díky vyšší účinnosti

++ Přepracované 40cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se
snižuje počet, kolikrát je nutné vyprázdnit sběrný koš

++ Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm poskytuje vysokou míru

++ 40cm velikost plošiny poskytuje skvělou ovladatelnost a vyváženost
pokrytí

všestrannosti při vyžínání travnatých i zaplevelených ploch

NKA
NOVI

šroubovák, rázový šroubovák, šavlovou pilu a okružní pilu

šroubovák a rázový šroubovák

rychlé dokončení i těch nejnáročnějších ořezávacích prací

NKA
NOVI

je ideální pro šroubování nebo vrtání do dřeva, zdiva či
kovu. Má točivý moment 54Nm, 13mm ráčnové
sklíčidlo a 2 rychlostní stupně pro ovládání maximální
rychlosti

++ Kompaktní HP Bezuhlíkový rázový utahovák RID18C je

ideální pro rychlé utahování a odstraňování spojovacích
prvků. Má maximální točivý moment 240Nm a má
rázovou rychlost 4200ot./min

NKA
NOVI

ideální pro šroubování nebo vrtání do dřeva, zdiva či
kovu. Má točivý moment 54Nm, 13mm ráčnové sklíčidlo
a 2 rychlostní stupně pro ovládání maximální rychlosti

++ Kompaktní HP Bezuhlíkový rázový utahovák RID18C je

ideální pro rychlé utahování a odstraňování spojovacích
prvků. Má maximální točivý moment 240Nm a má
rázovou rychlost 4200ot./min

NKA
NOVI

Dostupný také jako:
RY18LMX40B-150 / 5133005480 // RY18LMX40B-240 / 5133005481
Dostupný také jako: RY18LTX33A-125 / 5133004890

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18V

Napětí

18V

Záběr (cm)

40cm

Šířka řezu (cm)

28/33

Počet dostupných akumulátorů

2

Počet dostupných akumulátorů

2

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Struna (mm)

1.65

Kapacita aku (Ah)

2.0

Kapacita aku (Ah)

1x 2.0, 1x 4.0

Mulčování

Ano

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.9

Včetně nabíječky

Ano

Včetně nabíječky

Ano

Hmotnost (bez aku) (Kg)

17

Obj. č.

5133004888

Obj. č.

5133005288

Obj. č.

5133005289

Obj. č.

5133005479

EAN kód

4892210189714

EAN kód

4892210199164

EAN kód

4892210199171
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18V ONE+ vrtání a šroubování

18V ONE+ vrtání a šroubování

R18DD7-0

R18DDBL-0

R18DD5-0

R18PD7-0

R18PDBL-0

R18PD5-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák
++ Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák
++ Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální

18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka
++ Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání

18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka
++ Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro

++ Bezuhlíková technologie Ryobi využívá

++ Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou

pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování

++ Bezuhlíková technologie Ryobi využívá

nářadí pro vrtání do dřeva i kovů a pro
práci s vruty a šrouby

patentovanou elektroniku k podání
lepšího výkonu a delší výdrže

++ Bezuhlíková technologie Ryobi využívá

uchycení a výdrž

++ Automatické nastavení točivého

++ Celokovové 13mm sklíčidlo pro lepší

do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva
díky zatloukací funkci

patentovanou elektroniku k podání
lepšího výkonu a delší výdrže

patentovanou elektroniku k podání lepšího
výkonu a delší výdrže

++ Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší

momentu vždy usnadňuje šroubování
vrutů do jedné roviny s materiálem

pevnost uchopení a výdrž

Dostupný také jako:
R18PDBL-225S / 5133003613 // R18PDBL-252S / 5133003614

Dostupný také jako: R18DD5-220S / 5133003733

++ 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

++ 13mm sklíčidlo pro lepší uchycení a výdrž

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

Dostupný také jako: R18PD5-220S / 5133004375

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-440 / 0-1700

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-400 / 0-1400

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-440 / 0-1700

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-400 / 0-1400

Max. moment (Nm)

60

Max. moment (Nm)

50

Max. moment (Nm)

60

Max. moment (Nm)

50

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

50

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

32

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

50

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

32

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

13

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.4

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.5

Obj. č.

5133002437

Obj. č.

5133003596

Obj. č.

5133002438

Obj. č.

5133003595

EAN kód

4892210135629

EAN kód

4892210156648

EAN kód

4892210135636

EAN kód

4892210156631

R18DD3-0

R18DD2-220S

18V Akumulátorový vrtací šroubovák
++ Akumulátorový vrtací šroubovák ideální

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

++ Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání

++ Automatická aretace hřídele pro

++ Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k

++ 2 rychlostní stupně pro řízení maximální

++ Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a

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

Dostupný také jako:
R18DD7-220S / 5133004533 // R18DD7-252S / 5133004534

vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či
vrtání do zdiva díky zatloukací funkci

Dostupný také jako:
R18DD3-115S / 5133005301 // R18DD3-215X / 5133005337
R18DD3-220S / 5133003348 // R18DD3-225S / 5133003349

pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování

šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
podání lepšího výkonu a delší výdrže

jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků

R18PD3-0

R18PD2-220S

18V Akumulátorová příklepová vrtačka
++ Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro

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

vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání
do zdiva díky zatloukací funkci

++ Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší
pevnost uchopení a výdrž

++ Automatická aretace hřídele pro

jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků

trvanlivost

rychlosti, která odpovídá různým
materiálům a aplikacím

ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací
funkci

Dostupný také jako:
R18PD3-240S / 5133005281 // R18PD3-242S / 5133003820
R18PD3-220S / 5133003342 // R18PD3-225S / 5133003345
R18PD2-115S / 5133005303 // R18PD2-215G / 5133005302

++ 2 rychlostní stupně pro řízení maximální
rychlosti, která odpovídá různým
materiálům a aplikacím

Napětí

18 V

Dostupný také jako:
R18PD7-220B / 5133004295 // R18PD7-252S / 5133004391

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

2

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

2

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Kapacita aku (Ah)

2.0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Kapacita aku (Ah)

2.0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ano

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-410 / 0-1800

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-500 / 0-1800

Včetně nabíječky

Ano

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-500 / 0-1800

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-500 / 0-1800

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-400 / 0-1350

Max. moment (Nm)

85

Max. moment (Nm)

50

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-400 / 0-1350

Max. moment (Nm)

60

Max. moment (Nm)

50

Max. moment (Nm)

40

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

54

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

38

Max. moment (Nm)

40

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

38

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

38

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

32

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

32

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

10

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

10

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.4

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.7

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

10

Obj. č.

5133004532

Obj. č.

5133002889

Obj. č.

5133003821

Obj. č.

5133003941

Obj. č.

5133002888

Obj. č.

5133004459

EAN kód

4892210165084

EAN kód

4892210149152

EAN kód

4892210162038

EAN kód

4892210164315

EAN kód

4892210149145

EAN kód

4892210178824
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18V ONE+ vrtání a šroubování/utahování

18V ONE+ utahování/opracování dřeva

R18SDS-0

RAD1801M

RID1801M

R18IW7-0

R18IW3-0

R18RW2-0

18V Akumulátorové SDS+ kombi kladivo
++ Pneumatické kombo kladivo je

18V Akumulátorová pravoúhlá vrtačka
++ Akumulátorová pravoúhlá vrtačka je ideální pro

18V Akumulátorový rázový šroubovák
++ Vysoce výkonný akumulátorový rázový

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák

18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák
++ 18V vysoce výkonný motor zajišťuje

18V Akumulátorový 1/4” ráčnový klíč
++ Akumulátorový ¼˝ ráčnový klíč, ideální pro automobilové upevnění v

ideální pro vrtání otvorů do kamene
a betonu

vrtání do dřeva či kovů nebo šroubování v úzkých
a stísněných prostorech

++ Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a

++ Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a

++ 4 režimy pro maximální univerzál-

++ LED osvětlující pracovní oblast zajišťuje lepší

snadnou výměnu vrtáků

rychlou výměnu vrtáků

nost (vrtání s příklepem, vrtání bez
příklepu, sekání, nastavení polohy
sekáče)

viditelnost

šroubovák perfektní pro utahování a
povolování větších šroubů a matic

kroutící moment 400Nm, ideální pro
rychlé utahování/povolování
hmoždinek pro náročné aplikace

++ Rázový motor přináší krouticí moment

++ Rázový mechanismus umožňuje

až 220Nm pro snadné šroubování
dlouhých šroubů a matic

velké množství točivého momentu s
malou reakční zpětnou vazbu přes
rukojeť

++ Automatická aretace hřídele 6.35mm
pro jednoduchou a rychlou výměnu
vrtáků

motorovém prostoru a kolem něj

++ Otočná hlava se 4 pozicemi umožňuje přístup k těžko dostupným
spojovacím prvkům

++ 60Nm točivého momentu, ideální pro práci v automobilech a
motocyklech

++ Nastavení tří rychlostí zajišťuje lepší
kontrolu a univerzálnost

Dostupný také jako: R18SDS-125S / 5133003818
Dostupný také jako:
R18IW3-120S / 5133003574 // R18IW3-120SJ / 5133005320

Napětí

18 V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18V

Počet úderů (ú./min)

0-5000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-1100

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18 V

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

16

Max. moment (Nm)

15

Max. moment (Nm)

220

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

38

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-3200

Oscilační úhel

3.2°

Max. moment (Nm)

60

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

16

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

10

Počet úderů (ú./min)

0-3400

Oscilační frekvence (1/min)

10000-20000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

280

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.8

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.4

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.4

Obj. č.

5133002305

Obj. č.

5133001166

Obj. č.

5133001168

Obj. č.

5133002466

Obj. č.

5133004833

EAN kód

4892210130211

EAN kód

4892210118578

EAN kód

4892210118592

EAN kód

4892210136534

EAN kód

4892210186669

R18ID2-0

R18ID3-0

R18IDBL-0

R18MT-0

R18MT3-0

18V Akumulátorový rázový šroubovák
++ Rázový šroubovák je ideální pro rychlé

18V Akumulátorový třírychlostní rázový šroubovák
++ Rázový utahovák je vhodný pro rychlé

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový šroubovák
++ Bezuhlíkový rázový šroubovák je ideální

18V Akumulátorové multifunkční nářadí
++ Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo,

18V Akumulátorové multifunkční nářadí
++ Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo,

++ Výkonný příklepový mechanismus přináší

++ Ryobi spojuje bezuhlíkový motor bez

++ Kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák zajišťuje kroutící moment

++ Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv

++ Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po

++ Ideální pro aplikace v péči o automobily jako je výměna oleje,

++ Pětipolohová otočná hlava

++ Rychlá výměna příslušenství

utažení a odstranění upevňovacích prvků

++ Výkonný úderový mechanismus

poskytuje až 3x větší sílu vrtačky

utahování a odstraňování upevňovacích
prvků
4x větší výkon než vrtačka

++ Rychle upínání 1/4" (6.35mm)

++ 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití,
od upevňování dveřních pantů po
šroubování terasových prken a utahování
vratových šroubů

pro utahování a odstraňování
spojovacích materiálů

tření, inteligentní elektroniku a
akumulátorovou technologii Lithium+,
které společně zaručují až o 20% delší
dobu chodu a o 20% větší výkon v
menším nářadí

270Nm

zapalovacích svíček či udržování brzdového systému a odpružení

++ Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s
malou reakční zpětnou vazbu přes rukojeť

++ Výkonný příklepový mechanismus

plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější
detaily
materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
umožňuje ještě jednodušší
řezání a pískování v těžko
přístupných místech

plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější
detaily
povrchu bez jeho poškození

pro bezproblémový přechod
mezi broušením a řezáním

přináší 5× větší výkon než Ryobi® vrtací
šroubovák R18DD3

Napětí

18V

Napětí

18V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18V

Max. moment (Nm)

200

Max. moment (Nm)

220

Max. moment (Nm)

270

Max. moment (Nm)

270

Počet úderů (ú./min)

0-3200

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-3200

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-3200

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-3000

Počet úderů (ú./min)

0-3900

Max. moment (Nm)

400

Oscilační úhel

3°

Počet úderů (ú./min)

0-3600

Počet úderů (ú./min)

0-3400

Upínání nářadí

¼˝ Hex

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-3000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-2900

Oscilační frekvence (1/min)

10000-20000

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.7

Hmotnost (bez aku) (Kg)

1.2

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.5

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.3

Hmotnost (bez aku) (Kg)

1.6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.2

Obj. č.

5133004611

Obj. č.

5133002613

Obj. č.

5133002662

Obj. č.

5133004220

Obj. č.

5133002436

Obj. č.

5133003797

EAN kód

4892210182746

EAN kód

4892210140708

EAN kód

4892210143457

EAN kód

4892210164568

EAN kód

4892210132352

EAN kód

4892210161413
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18V ONE+ broušení/opracování dřeva

18V ONE+ opracování dřeva

R18AG-0

R18AG7-0

R18CSP-0

RWSL1801M

18V Akumulátorová úhlová bruska
++ Akumulátorová 115mm bruska je ideální pro celou řadu různých druhů

18V Bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska
++ Výkonná 125mm bruska s bezuhlíkovým motorem je ideální

18V Akumulátorová okružní pila
++ Ideální pro dlouhé rovné řezy, vyřezávání dílů z dřevěných desek, řezání

18V Akumulátorová okružní pila
++ Ideální na dlouhé přímé řezy, zkracování dřevěných desek, řezání

++ Třípolohová rukojeť pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání
++ Snadno nastavitelný kryt kotouče bez použití nářadí

++ Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon

umožňující řezání, broušení nebo dokonce práce na zdivu

++ Maximální hloubka řezu 45mm při 90° a 32mm při 45° vám umožňuje

motoru, čímž maximalizuje dobu chodu

++ Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé

++ Působivá hloubka řezu až 45mm při 90° a 32mm při 45°
++ Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé

řezání a broušení

Dostupný také jako: R18AG-140S / 5133004301

pro různé rozbrušovací a brusné práce

kuchyňských linek, podlahových krytin i na rychlé a přesné příčné řezy
do dřeva.
provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí

++ Inteligentní systém elektročástic neustále reguluje chod

nastavení pily

kuchyňských pracovních desek či podlahových krytin i snadné a přesné
příčné řezání trámů

nastavení pily

Dostupný také jako: R18AG7-140S / 5133004231

Napětí

18V

Napětí

18 V

Napětí

18V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Průměr kotouče (mm)

115

Průměr kotouče (mm)

125

Průměr kotouče (mm)

150

Průměr kotouče (mm)

150

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

7500

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

11000

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

45

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

45

Průměr hřídele (mm)

22

Průměr hřídele (mm)

22

Kapacita úkosu (°)

0-50

Kapacita úkosu (°)

50

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.7

Hmotnost (bez aku) (Kg)

2.8

Obj. č.

5133001903

Obj. č.

5133002852

Obj. č.

5133002628

Obj. č.

5133001164

EAN kód

4892210123657

EAN kód

4892210149404

EAN kód

4892210141071

EAN kód

4892210118554

R18CS-0

R18CS7-0

R18RS7-0

R18RS-0

18V Akumulátorová okružní pila
++ Ideální pro tvorbu dlouhých rovných řezů, ořezávání dřevěných desek

18V Bezuhlíková akumulátorová okružní pila
++ Výkonná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem je ideální pro

18V Bezuhlíková akumulátorová šavlová pila
++ Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje špičkovou délku zdvihu 30mm,

18V Akumulátorová šavlová pila
++ Ideální na hrubé a rychlé řezání při demoličních pracích v různých

++ Okružní funkce zvyšuje řeznou rychlost až o 40% ve srovnání s

++ Řeže rychleji než síťové nářadí, např. ve srovnání se síťovou pilou Ryobi

++ LED osvětlí řeznou linii i pracovní plochu

++ Rukojeť Anti-Vibe™ zvyšuje pohodlí a zlepšuje ovládání při řezání

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

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

provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí

++ Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující

nastavení pily

++ Inteligentní elektronika neustále reguluje chod motoru, čímž

++ Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé

ideální pro řezání širokého sortimentu materiálů s lehkostí
bezokružní

provádění řezů různých materiálů

materiálech, např. ve dřevě, kovu a plastu
ERS0VHG

maximalizuje dobu chodu

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Průměr kotouče (mm)

165

Průměr kotouče (mm)

184

Délka zdvihu (mm)

30

Délka zdvihu (mm)

28

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

52

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

60

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

3200

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

2900

Kapacita úkosu (°)

0-56

Kapacita úkosu (°)

50

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

210

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

200

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.8

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.3

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.0

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.8

Obj. č.

5133002338

Obj. č.

5133002890

Obj. č.

5133003809

Obj. č.

5133002637

EAN kód

4892210117304

EAN kód

4892210150080

EAN kód

4892210158673

EAN kód

4892210141910
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18V ONE+ opracování dřeva

18V ONE+ opracování dřeva

RRS1801M

R18JS7-0

R18JS-0

R18PL-0

R18TR-0

R18MS216-0

18V Akumulátorová šavlová pila

18V Bezuhlíková akumulátorová přímočará pila

18V Akumulátorová přímočará pila

18V Akumulátorový hoblík

18V Akumulátorová horní frézka

18V Akumulátorová pokosová pila s posuvem

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

++ Výkonná akumulátorová bezuhlíková pila je ideální pro řezání

++ Akumulátorová přímočará pila ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva,

++ Akumulátorový hoblík zvládá rychlé odstranění materiálu, ideální pro

++ Akumulátorová horní frézka ideální pro tvorbu okrajového profilu, který

++ Akumulátorová pokosová pila s posuvem umožňuje maximální prořez

++ Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost
++ Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé

++ Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé

++ Nastavitelná hloubka řezu od 0-1.6mm a šířka hoblování 82mm
++ Přídavná přední rukojeť pro lepší ovládání

++ Jemné nastavení hloubky pro přesné a detailní řezání
++ Hliníková deska nabízí stabilitu a přesnost

++ Předem nastavené úhly řezání odstupňované po 45° a nastavitelné

komplikovaných tvarů ve dřevě, umělé hmotě či kovu

aplikace

plastu a kovu
aplikace

++ 4stupňové nastavení předkmitu pro ještě více progresivní výkon řezání

ořezávání dveří a jiných povrchů, kde zanechá hladký povrch

zlepšuje jakýkoliv dřevozpracující projekt

70x270mm při úhlu 90⁰
zkosení 0 až 45°

++ Tenký pilový kotouč nejvyšší třídy o průměru 216mm se 48 zuby
osazenými karbidovými břity poskytuje vynikající výkon i kvalitu
řezaných ploch

Dostupný také jako: R18JS-120S / 5133004232
Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Délka zdvihu (mm)

22

Délka zdvihu (mm)

25

Délka zdvihu (mm)

25

Hloubka hoblování (mm)

1.6

Max. kapacita řezání (mm)

38

Průměr kotouče (mm)

216

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

3100

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

800 - 3500

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)

1100 - 3000

Šířka hoblování (mm)

82

Průměr objímky (mm)

6mm & 6.35mm

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

48 x 270

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

180

Max. kapacita řezání dřevo | ocel | hliník [mm]

135/10/10

Max. kapacita řezání dřevo | ocel | hliník [mm]

101/6/10

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

11000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

29000

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

48 x 185

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.3

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.2

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.5

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.8

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

14.8

Obj. č.

5133001162

Obj. č.

5133004223

Obj. č.

5133002158

Obj. č.

5133002921

Obj. č.

5133002917

Obj. č.

5133003597

EAN kód

4892210118691

EAN kód

4892210170521

EAN kód

4892210128010

EAN kód

4892210151520

EAN kód

4892210151483

EAN kód

4892210156952
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18V ONE+ opracování dřeva

18V ONE+ broušení

EMS190DCL

LTS180M

R18MMS-0

R18PS-0

R18ROS-0

18V Akumulátorová pokosová pila

18V Akumulátorová řezačka obkladů a dlažeb

18V Akumulátorová pila do nejrůznějších materiálů

18V Akumulátorová vibrační bruska
++ Ideální pro lehké až středně těžké použití, jako konečná povrchová

18V Akumulátorová excentrická bruska
++ Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na

++ Orbitální brusný pohyb 1.8mm pro rychlé a efektivní odstranění

++ Rozkmit 2.5mm pro rychlé a efektivní odstraňování materiálu
++ Náhodný excentrický pohyb zajišťuje čistý povrch materiálu

úprava nebo pro odstraňování nátěrů
materiálu

++ Kompaktní konstrukce umožňuje uživatelům snadné broušení v rozích a

čisto nebo odstraňování nátěrů

úzkých prostorech

++ Akumulátorová pokosová pila přeřízne až 48×108mm profil při úhlu 90º
++ Přednastavené úhly pokosu 0º, 15º, 22.5º, 31.6º a 45º a úkos 0º–45º
++ Řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu pro vyšší výkonnost
a delší dobu provozu

++ 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

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Oscilační frekvence (1/min)

22000

Oscilační frekvence (1/min)

20000

Průměr oscilačního pohybu (mm)

1.8

Průměr oscilačního pohybu (mm)

2.5

Rozměr brusné desky (mm)

100x140

Rozměr brusné desky (mm)

125

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.6

Obj. č.

5133002443

Obj. č.

5133002471

EAN kód

4892210133700

EAN kód

4892210136855

R18BS-0

R18PF-0

++ Všestranná 85mm pila vhodná pro řezání nejrůznějších materiálů od

18V Akumulátorová pásová bruska
++ Výkonná a rychlá pásová bruska, ideální pro náročné použití na větších

18V Akumulátorová pásová bruska - pilník
++ Štíhlá pásová bruska - pilník, ideální pro broušení a tvarování i v těch

++ Inovativní zanořovací mechanismus pro přesné zanořovací řezy do dřeva
++ Rychlost 4250 ot./min. zvládá bez námahy řezat dřevo do hloubky

++ Odstraní až 700g materiálu za hodinu při rychlém odstranění materiálu
++ Třípolohová přední rukojeť poskytuje brusce ještě více kontroly a

++ Až 630m/min s variabilní regulací otáček pro vysoce kvalitní provedení

dřeva, kovu, sádrokartonu či dlaždic

26mm, kov do hloubky 2mm a dlaždičky až 9mm.

plochách

schopnosti se dostat i do úzkých míst

nejužších místech

na nejrůznějších materiálech

++ Výměna pásu bez použití nářadí maximalizuje uživatelské ovládání a
pohodlí

Dostupný také jako: R18MMS-120S / 5133005296
Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Průměr kotouče (mm)

85

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Průměr kotouče (mm)

190

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

5000

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

26

Délka pásu (mm)

457

Délka pásu (mm)

457

Průměr kotouče (mm)

102

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

4250

Šířka pásu (mm)

76

Šířka pásu (mm)

13

Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° 35 x 108
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu

35 x 76

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

22

Průměr hřídele (mm)

15

Rychlost pásu [m|min]

250

Rychlost pásu [m|min]

260-630

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

7.4

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.4

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.4

Obj. č.

5133000932

Obj. č.

5133000154

Obj. č.

5133004515

Obj. č.

5133002916

Obj. č.

5133004179

EAN kód

4892210116895

EAN kód

4892210110688

EAN kód

4892210178961

EAN kód

4892210149992

EAN kód

4892210169693
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18V ONE+ kombo sady

18V ONE+ kombo sady

RCK184C-242S

RCK183C-242S

RCK183A-242S

RCK183B-242S

RCK182B-225SA6

18V ONE+™ Akumulátorová 4dílná kombo sada

18V ONE+™ Akumulátorová 3dílná kombo sada

18V ONE+™ Akumulátorová 3dílná kombo sada

18V ONE+™ Akumulátorová 3dílná kombo sada

18V ONE+™ Akumulátorová 2dílná kombo sada

NKA
NOVI

NKA
NOVI

++ 4dílná kombo sada zahrnující vrtací šroubovák, přímočarou pilu, okružní
pilu a šavlovou pilu

++ Vrtací šroubovák R18DD3 je ideální na šroubování a vrtání ve dřevěných a

kovových aplikacích. Má celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo a 2 rychlostní
stupně pro řízení maximální rychlosti

++ Přímočará pila R18JS je ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva. Má

délku zdvihu 25mm, regulaci rychlosti a 4stupňové nastavení předkmitu
pro lepší kontrolu a výkon

++ Okružní pila R18CSP je ideální pro ořezávání deskového dřeva v

nejrůznějších úhlech. Může řezat až 45mm při 90° díky 150mm kotouči s
18 zuby z karbidu

++ 3dílná sada obsahující vrtací šroubovák, úhlovou brusku a SDS+ kladivo
++ Vrtací šroubovák R18DD3 je ideální pro šroubování nebo vrtání do

NKA
NOVI

NKA
NOVI

++ 3dílná kombo sada zahrnující bezuhlíkový vrtací šroubovák, přímočarou

++ 3dílná kombo sada zahrnující příklepovou vrtačku, přímočarou pilu,

dřeva nebo kovu. Má 13mm ráčnový sklíčidlo a 2 rychlostní stupně pro
ovládání maximální rychlosti

++ Vrtací šroubovák R18DD7 je ideální pro šroubování nebo vrtání do

++ Příklepová vrtačka R18PD3 je ideální pro šroubování nebo vrtání do

broušení. Podává rychlost až 7500ot./min. a má třípolohovou rukojeť
pro lepší kontrolu

++ Přímočará pila R18JS je ideální

++ Přímočará pila R18JS je ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva. Má

režimy nastavení - vrtání s příklepem, vrtání bez příklepu, sekání a
nastavení polohy sekáče

++ Úhlová bruska R18AG je ideální pro celou řadu různých druhů řezání a

++ Úhlová bruska R18AG je ideální pro celou řadu různých druhů řezání a

pilu a úhlovou brusku

dřeva a kovu. Má točivý moment 60Nm, 13mm ráčnové sklíčidlo a 2
rychlostní stupně pro ovládání maximální rychlosti

++ Úhlová bruska R18AG je ideální pro celou řadu různých druhů řezání a

pro řezání složitých tvarů ze dřeva.
Má délku zdvihu 25mm, regulaci rychlosti a 4stupňové nastavení
předkmitu pro lepší kontrolu a výkon

++ SDS+ kladivo R18SDS je ideální pro řadu zednických prací. Má čtyři

broušení. Podává rychlost až 7500ot./min. a má třípolohovou rukojeť
pro lepší kontrolu
++ Kombo sada obsahuje 2.0Ah akumulátor (RB18L20), 4,0Ah akumulátor
(RB18L40) a 2,0A nabíječku (RC18120). Vše zabaleno v tašce na nářadí
s dárkovým balením

++ Kombo sada obsahuje 2.0Ah akumulátor (RB18L20), 4,0Ah akumulátor

(RB18L40) a 2,0A nabíječku (RC18120). Vše zabaleno v tašce na nářadí
s dárkovým balením

úhlovou brusku

dřeva, zdiva nebo kovu. Má točivý moment 50Nm, ráčnové 13mm
sklíčidlo a 2 rychlostní stupně pro ovládání maximální rychlosti

délku zdvihu 25mm, regulaci rychlosti a 4stupňové nastavení předkmitu
pro lepší kontrolu a výkon

broušení. Podává rychlost až 7500ot./min. a má třípolohovou rukojeť
pro lepší kontrolu
++ Kombo sada obsahuje 2.0Ah akumulátor (RB18L20), 4,0Ah akumulátor
(RB18L40) a 2,0A nabíječku (RC18120). Vše zabaleno v tašce na nářadí
s dárkovým balením

NKA
NOVI

++ Dvoudílná kombo sada zahrnující příklepovou vrtačku a přímočarou pilu
++ Příklepová vrtačka R18PD3 je ideální pro šroubování nebo vrtání do
dřeva, zdiva nebo kovu. Má točivý moment 50Nm, ráčnové 13mm
sklíčidlo a 2 rychlostní stupně pro ovládání maximální rychlosti

++ Přímočará pila R18JS je ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva. Má

délku zdvihu 25mm, regulaci rychlosti a 4stupňové nastavení předkmitu
pro lepší kontrolu a výkon

++ Sada pilových kotoučů RAK6JSBW nabízí 6 plátků pro různé aplikace
řezání dřeva

Napětí

18V

Napětí

18V

Napětí

18 V

Napětí

18V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

2

Počet dostupných akumulátorů

2

Počet dostupných akumulátorů

2

Počet dostupných akumulátorů

2

Počet dostupných akumulátorů

2

Kapacita aku (Ah)

1x 2Ah, 1x 4Ah

Kapacita aku (Ah)

1x 2Ah, 1x 4Ah

Kapacita aku (Ah)

1 x 2.0Ah, 1 x 4.0Ah

Kapacita aku (Ah)

1x 2Ah, 1x 4Ah

Kapacita aku (Ah)

2.5

Včetně nabíječky

Ano

Včetně nabíječky

Ano

Včetně nabíječky

Ano

Včetně nabíječky

Ano

Včetně nabíječky

Ano

Obj. č.

5133005444

Obj. č.

5133005445

Obj. č.

5133005354

Obj. č.

5133005384

Obj. č.

5133005295

EAN kód

4892210205131

EAN kód

4892210205124

EAN kód

4892210202741

EAN kód

4892210203632

EAN kód

4892210201164
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18V ONE+ nastřelovací pistole

18V ONE+ nastřelovací pistole

R18S18G-0

R18ST50-0

R15GN18-0

R18N16G-0

R18N18G-0

18V Akumulátorová 18G sponkovačka

18V Akumulátorová sponkovačka

18V Akumulátorová 15G hřebíkovačka

18V Akumulátorová 16G hřebíkovačka

18V Akumulátorová 18G hřebíkovačka

++ Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu,

++ Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu,

++ Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu,

++ Vystřeluje 15G hřebíky délky 24 až 64mm (hlava 1.8mm)
++ Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního

++ Vystřeluje hřebíky délky 19 až 65mm (hlava 1.6mm)
++ 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro

++ Vystřeluje hřebíky délky 15 až 50mm (hlava 1.2mm)
++ 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro

Dostupný také jako: R18N18G-120S / 5133003860

NKA
NOVI

++ 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

++ Účinná sponkovačka pro náročné kutilské aplikace jako je dekorování
domu, čalounění či lepení koberců

eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic
nebo drahých plynových náplní

++ Kompaktní a lehká konstrukce zjednodušuje práci na místě
++ Nastřeluje úzké sponky (10mm) o délce 6 až 14mm pro nejrůznější druh
použití

povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků

eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic
nebo drahých plynových náplní

rychlé připevnění

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Dostupný také jako: R18N16G-120S / 5133003859

eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic
nebo drahých plynových náplní

rychlé připevnění

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Úhel násobky

34°

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Kapacita zásobníku hřebíky

105

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Kapacita zásobníku

100

Kapacita násobky - hřebíky

90

Kapacita zásobníku hřebíky

105

Kapacita násobky - hřebíky

19-65mm

Kapacita násobky - hřebíky

15-50mm

Kapacita násobky - hřebíky

úzká korunka (5.5-6.1mm),
délka od 10 do 38mm

Délka spon (mm)

6 - 14

Kapacita násobky - hřebíky

24-64mm

Kapacita zásobníku hřebíky

100

Kapacita zásobníku hřebíky

105

Šířka spon (mm)

10

Průměr hřebíků [mm]

1.8

Rozměr hřebíků (mm)

1.6

Rozměr hřebíků (mm)

1.2

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.8

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.5

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.9

Obj. č.

5133002516

Obj. č.

5133004496

Obj. č.

5133005297

Obj. č.

5133002222

Obj. č.

5133002093

EAN kód

4892210138781

EAN kód

4892210179241

EAN kód

4892210198440

EAN kód

4892210128898

EAN kód

4892210128058
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18V ONE+ inflátory a kompresory

18V ONE+ inflátory a speciality

R18MI-0

R18I-0

R18AC-0

R18VI-0

R18PI-0

18V Akumulátorový multi inflátor

18V Akumulátorový inflátor

18V Akumulátorový kompresor

18V Akumulátorový vysokokapacitní inflátor
++ Ideální na nafukování bazénů, matrací a velkých člunů. Dvojitou matraci

18V Akumulátorový vysokotlaký inflátor
++ Ideální na nafukování pneumatik u aut, nafukování kol a sportovní

++ Rychlé nafouknutí 210l/min, až 0.034Bar/0.5PSI
++ Může být používáno jako fukar, rychle vyčístí vaše pracovní místo upros-

++ Rychlé nafouknutí až 10.3Bar/150PSI při 16l/min
++ Snadno viditelný manometr pro rychlé čtení a jemné ovládání

nafoukne za pouhých 50 vteřin

třed projektu

balonů, pneumatiku při 32PSI nafoukne za 2 minuty

Dostupný také jako: R18PI-120GJ / 5133005325

++ Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování

++ Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování

++ Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při

++ Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při

pneumatik a velkých nafukovacích předmětů

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

Dostupný také jako: R18MI-120GJ / 5133005326

pneumatik a velkých nafukovacích předmětů

zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné
nafukování

++ Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální

++ Akumulátorový kompresor je ideální pro nafouknutí silničních pneumatik
nebo pro použití u vzduchových zařízení, jako je například hřebíkovačka
nebo sponkovačka

++ Nafoukne pneumatiku automobilu z prázdné na plnou za 80 sekund
++ Blokovací regulátor pro snadné ovládání výstupního tlaku

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Vysokotlaká hadice [mm]

508

Max. provozní tlak

0.034 | 0.5 Bar/PSI

Max. provozní tlak

10.34 | 150 Bar/PSI

Max. proud vzduchu (l/min)

210

Max. proud vzduchu (l/min)

16

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

0.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.1

Obj. č.

5133003880

Obj. č.

5133003931

EAN kód

4892210162441

EAN kód

4892210164674

R18TP-0

R18DA-0

18V Akumulátorové čerpadlo
++ Akumulátorové čerpadlo pro různá použití přesunu vody, jako je

18V Akumulátorový čistič odpadu
++ Akumulátorový čistič odpadů, ideální pro čištění ucpaných trubek pro

++ Rychlý tok vody až 1500 litrů za hodinu, díky němůž je čerpadlo

++ Snadno čistí odtok až do průměru 50mm pomocí 16mm šnekové hlavy
++ Hnací posuv pro snadné vytažení a zasunutí

odstranění vody ze zaplavených oblastí, ucpané vany či vodních nádrží
schopné vyprázdnit plnou vanu za méně než 3 minuty

++ Výkoný motor může čerpat vodu až do výšky 14 metrů

domácnost

pro složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Max. sací zdvih (m)

2.5

Průměr hlavy had.vrtáku [mm]

16

Napětí

18 V

Vysokotlaká hadice [mm]

711

Včetně nabíječky

Ne

Max. zdvih vody (m)

14

Průměr kabelu (mm)

6

Počet dostupných akumulátorů

0

Vysokokapacitní hadice [mm]

756

Max. provozní tlak

8.3 / 120 Bar/PSI

Průtok (l/h)

1500

Délka spirály (m)

7.6

Max. provozní tlak

10.34 | 150 Bar/PSI

Max. provozní tlak

10.34 | 150 Bar/PSI

Nádrž (l)

3.8

IPX krytí

4

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

600

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.8

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

6.8

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.8

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.2

Obj. č.

5133004714

Obj. č.

5133001834

Obj. č.

5133004540

Obj. č.

5133003934

Obj. č.

5133004642

EAN kód

4892210184474

EAN kód

4892210122780

EAN kód

4892210179685

EAN kód

4892210163004

EAN kód

4892210182913
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18V ONE+ speciality

18V ONE+ speciality

R18P-0

R18B-0

RBTM18-0

R18RH-0

R18R-0

R18F-0

18V Akumulátorová duální leštička

18V Akumulátorová leštička

18V Akumulátorový Bluetooth mini reproduktor

18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

18V Akumulátorový ventilátor

++ Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý zvuk

++ Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech

++ Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití venku či vevnitř,

++ Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální

++ Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální

++ Otočná hlava pro přímé a cílené proudění vzduchu
++ Více závěsných bodů pro různé možnosti zavěšení

++ Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM

++ Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM

NKA
NOVI

NKA
NOVI

++ Výkonná duální leštička, ideální pro odstraňování škrábanců, hologramů

++ Ideální pro nanášení leštidla a vosku při údržbě lakovaného povrchu

++ Proměnná rychlost umožňuje rychlé odstranění škrábanců, leštění s

++ Využitelná na lodě, dřevěný nábytek a podlahy
++ Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez "vírů"

a nedokonalostí z laku automobilů

vysokým leskem a ochranné voskování

++ Dvojitá excentrická orbitální oscilace chrání lak před škrábanci a

vašeho vozidla

++ Super kompaktní a lehký reproduktor pro snadnou přenosnost kamkoli
++ 5W reproduktor poskytuje čistý a ostrý zvuk při různých hlasitostech
++ Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth pro maximální

všestrannost pro streamování plného zvuku až ze vzdálenosti 25 metrů

popáleninami

v různých hlasitostech

univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost
10 metrů

hlasitostech

univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost
10 metrů

kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí

Napětí

18V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18V

Napětí

18 V

Průměr oscilačního pohybu (mm)

8

Průměr oscilačního pohybu (mm)

12.5

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18 V

Oscilační frekvence (1/min)

3000-7500

Oscilační frekvence (1/min)

2500

Výkon reproduktoru (W)

5

Napětí

18 V

Průměr reproduktoru (mm)

90

Počet dostupných akumulátorů

0

Max. průměr lešticí podložky [mm]

125

Rozměr (mm)

254

Průměr reproduktoru (mm)

44

Počet dostupných akumulátorů

0

Výkon reproduktoru (W)

3

Počet otáček ventilátoru (ot./min)

2100/1400

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.2

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.4

Hmotnost (bez aku) (Kg)

0.3

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.3

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.6

Obj. č.

5133004845

Obj. č.

5133002465

Obj. č.

5133005000

Obj. č.

5133002734

Obj. č.

5133002455

Obj. č.

5133002612

EAN kód

4892210188076

EAN kód

4892210135483

EAN kód

4892210191502

EAN kód

4892210145390

EAN kód

4892210135476

EAN kód

4892210140678
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18V ONE+ speciality

18V ONE+ speciality

R18F5-0

R18TB-0

CCG1801MHG

R18GG-0

R18HG-0

18V Akumulátorový ventilátor
++ Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití v čerstvě vymalovaných

18V Akumulátorový kompaktní fukar
++ Ideální pro úklid prachu a nečistot v dílně včetně

18V Akumulátorová vytlačovací pistole

18V Akumulátorová mazací pistole

18V Akumulátorová horkovzdušná pistole

++ Buben o průměru 45cm pro maximální proudění vzduchu a odolnost
++ Rotace do 220° pro přímé a cílené proudění vzduchu

++ Kompaktní a výkonný fukar s rychlostí vzduchu až

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

++ Akumulátorová mazací pistole, ideální pro snadné mazání vozidel a

++ Akumulátorová horkovzdušná pistole, ideální pro péči o automobil a

místnostech, automobilových garážích a dílnách

pilin, třísek a kovových odštěpků
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

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Rychlost vzduchu 1 (km/h)

115

Průměr válce [cm]

45

Rychlost vzduchu 2 (km/h)

150

Počet otáček ventilátoru (ot./min)

550/800/1050

Rychlost vzduchu 3 (km/h)

200

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

7.2

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.6

Obj. č.

5133004712

Obj. č.

5133002915

EAN kód

4892210184481

EAN kód

4892210149985

RGLM18-0

R18GLU-0

18V Akumulátorová kompaktní lepící pistole
++ Akumulátorová lepicí pistole, ideální pro použití na

18V Akumulátorová lepicí pistole
++ Akumulátorová lepící pistole lze ideálně použít na širokou škálu

širokou škálu materiálů, jako je papír, lepenka, textil,
kůže, plast, dřevo, kov, korek nebo kámen

++ Super kompaktní a lehký design pro lepší přesnost
a kontrolu

++ 4minutové zahřátí znamená, že jste připraveni lepit

NKA
NOVI

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

strojů

++ Poskytuje výkon vytlačení až 210g maziva za minutu a dosahuje tlaku až
10 000PSI / 690Bar pro rychlé a snadné mazání

++ Pojme až 400g náplně v kazetách nebo je možné ji naplnit hromadně až
450g maziva

hobby úkoly jako tónování oken automobilů, smršťování trubiček a
pájení měděných trubek

++ Akumulátorová a drobná, perfektní pro práci na místě
++ Zahřátí na 470°C zabere pouhých 60 sekund

téměř okamžitě

Napětí

18V

Napětí

18V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Průměr trysky [mm]

1.8

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet otáček - vysoký

6

Kapacita maziva

400g kazeta či 450g náplně

Průměr lepící tyčinky [mm]

7

Průměr trysky [mm]

3

Počet otáček - nízky

1

Délka hadice (m)

0.76

Napětí

18 V

Standardní vybavení

3x lepící tyčinka

Průměr lepící tyčinky [mm]

11

Max. výstupní síla [Nm]

225

Max. provozní tlak

690 | 10000 Bar/PSI

Počet dostupných akumulátorů

0

Hmotnost (bez aku) (Kg)

0.8

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

0.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

4.0

Max. proud vzduchu (l/min)

170

Obj. č.

5133005001

Obj. č.

5133002868

Obj. č.

5133000060

Obj. č.

5133004643

Obj. č.

5133004423

EAN kód

4892210191625

EAN kód

4892210149428

EAN kód

4892210100962

EAN kód

4892210183804

EAN kód

4892210176196
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18V ONE+ speciality

18V ONE+ čistící řada

R18SOI-0

RRT18-0

R18RT-0

R18HV-0

R18HVF-0

18V Akumulátorová páječka

18V Akumulátorová minibruska

18V Akumulátorová minibruska

18V Akumulátorový vysavač
++ Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění
domova, auta nebo dílny

18V Akumulátorový ruční vysavač se sadou pro péči o
podlahu
++ Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění

likvidaci odpadu s filtrem HEPA 11

++ Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou

přístupných místech

++ Zahrnuje plnou sadu pro péči na podlahu, pro lepší dosah a vysávání

++ Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou

NKA
NOVI

++ Obsahuje štěrbinovou hubici s vysouvací hlavou pro čištění na těžko

domova, auta nebo dílny

likvidaci odpadu s filtrem HEPA 11
tvrdých podlah

Dostupný také jako: R18HV-120GJ / 5133005321
Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Air Watts

20

Air Watts

20

Max. proud vzduchu (l/min)

1300

Max. proud vzduchu (l/min)

1300

Objem nádoby (ml)

540

Objem nádoby (ml)

540

Hmotnost (bez aku) (Kg)

1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.4

Obj. č.

5133003834

EAN kód

4892210162205

EAN kód

4892210162199

Obj. č.

5133003835

R18SV7-0

R18PV-0

++ Akumulátorová páječka, ideální pro použití v automobilovém průmyslu a

++ Výkonná akumulátorová minibruska pro broušení, leštění, gravírování,

++ Výkonná akumulátorová minibruska na broušení, leštení, rytí, vyřezávání

18V Bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysavač
++ Bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysavač je ideální pro

18V Akumulátorový dílenský vysavač
++ Proudění vzduchu až 1400l/min poskytuje výkonné odsávání sutin v

++ Přenosná a velikostně malá a zároveň perfektní pro práci na místě
++ Zahřátí na 480°C zabere pouze 50 sekund

++ Tenký design tužky a variabilní regulace rychlosti poskytují jemné

++ Tenký perový design a regulace otáček zajišťují jemné ovládání a použití

++ Sací výkon 95 Air Watts a proud vzduchu 1160l/min pro

++ Dlouhý flexibilní kabel umožňuje jemnou a složitou práci

++ 91.5cm dlouhý kabel pro pohodlnou práci na místě

++ Hubice na podlahy pomáhá vysát nečistoty a prach z

++ Zahrnuje univerzální adaptér pro odsávání prachu z nářadí ONE+
++ Může být používán jako fukar v dílnách, pro rychlé čištění uprostřed

při řemeslné činnosti

sochařství a mnoho dalších aplikací

ovládání a použití na různých materiálech

a mnoho dalších aplikací

na nejrůznějších materiálech

vysávání prachu a nečistot z koberců a tvrdých podlah
silné hloubkové čištění
koberců

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Dostupný také jako: R18SV7-140G / 5133004494

dílně

rozdělané práce

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18 V

Air Watts

95

Počet dostupných akumulátorů

0

Průměr objímky (mm)

3.2

Průměr objímky (mm)

3.2

Počet dostupných akumulátorů

0

Max. proud vzduchu (l/min)

1400

Včetně nabíječky

Ne

Délka kabelu [cm]

120

Délka kabelu [cm]

91.5

Max. proud vzduchu (l/min)

1160

Tlak [kPA]

11.8

Teplotní rozsah (°C)

480°

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

4400 - 23000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

4000 - 35000

Objem nádoby (ml)

500

Objem nádoby [l]

11

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

0.8

Hmotnost (bez aku) (Kg)

0.4

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

4.5

Obj. č.

5133004382

Obj. č.

5133004939

Obj. č.

5133004366

Obj. č.

5133004487

Obj. č.

5133003786

EAN kód

4892210173324

EAN kód

4892210189653

EAN kód

4892210172273

EAN kód

4892210179395

EAN kód

4892210163332
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18V ONE+ čistící řada

18V ONE+ osvětlení

R18WDV-0

R18SW3-0

R18ALH-0

R18ALF-0

R18ALP

18V Akumulátorový vysavač na suché a mokré čištění
++ Účinnost proudění vzduchu až 82 Air Watts poskytuje výkonné sání

18V Akumulátorový zametací stroj
++ Napájený akumulátorový zametač pro snadné čištění dílny, garáže nebo

18V Akumulátorové hybridní prostorové světlo
++ Přepněte mezi akumulátorovým a

18V Akumulátorové sklopné prostorové světlo
++ 20 vysoce výkonných LED žárovek

18V Akumulátorové prostorové světlo

++ Součástí je univerzální adaptér pro odsávání prachu na ONE+ nářadí
++ Může být použit s vodou, mokrou sutí, suchým odpadem nebo jako

++ Dva postranní kartáče a šířka 53cm zajišťují hluboké čištění i v okrajích a

odpadu a nečistot v dílně či garáži

dílenský fukar

cest

síťovým napájením s inovativní
hybridní technologií. Funguje s
jakýmkoliv akumulátorem Lithium+
nebo síťovým napájením s
prodlouženým kabelem

poskytují široký sběrný prostor pro minimální průchodnost

++ Průhledná 17litrová nádoba jasně ukazuje, když je potřeba ji vyprázdnit

vydávajících světlo o výkonu 850 lumenů k
použití na vzdálenost až 4 metry

++ Může stát, viset či se jakkoliv sklopit, abyste
měli obě ruce volné na práci v jasně
osvětleném prostředí

++ LED s doživotní životností a

++ 2 samostatné sady LED, můžete se

výkonem 20W vydává světelný tok
až 1800 lumenů

rozhodnout, zda chcete zapnout polovinu
světel, nebo všech 20 LED na plný výkon

++ Otáčení čočky o 360° a četné
možnosti zavěšení zvyšují
univerzálnost světla

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18 V

Air Watts

82

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Max. proud vzduchu (l/min)

1400

Záběr čištění [cm]

53

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Objem nádoby [l]

18

Objem nádoby [l]

17

Typ žárovky

LED

Typ žárovky

LED

Délka hadice (m)

1.8

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

140

Lumeny

1800

Lumeny

850

Hmotnost (bez aku) (Kg)

4.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

8.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.3

Obj. č.

5133004724

Obj. č.

5133004365

Obj. č.

5133002339

Obj. č.

5133002304

EAN kód

4892210183163

EAN kód

4892210170972

EAN kód

4892210117311

EAN kód

4892210130525

R18TPS-0

R18CPS-0

RFL180M

R18SPL-0

18V Akumulátorový teleskopický kartáč
++ Akumulátorový teleskopický kartáč, ideální pro čištění zahradních dveří,

18V Akumulátorový kompaktní kartáč
++ Akumulátorový kompaktní kartáč, ideální pro čištění zahradního

18V Akumulátorový LED Hi-Beam bodový reflektor
++ Ideální pro osvětlení na krátkou až

++ Dosáhněte jakéhokoliv povrchu s teleskopickou tyčí, kterou můžete

++ Kulatá 15cm kartáčová hlava se točí rychlostí 210 ot./min., čímž

18V Akumulátorová svítilna
++ Otočná hlava osvětluje místo, které potřebujete
++ Multifunkční konstrukce, která umožňuje postavení na akumulátor nebo

++ Otočná hlava se 6 pozicemi poskytuje flexibilitu a pohodlí při práci na

++ Krytí IPX7, čili nářadí je plně vodotěsné po dobu 30 minut až do v

++ Nízká hmotnost a vysoká odolnost pro každodenní použití

++ Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie

omítnuté stěny, aut bez námahy

prodloužit z 1 metru na 1.4 metru

površích, jako jsou terasy, okapové žlaby a okna

nábytku, sprchového koutu a grilu bez námahy

zavěšení na hřebík, šroub či hák

pomáhá rychlému odstranění špíny s minimální námahou
hloubce 1 metru vody

středně dlouhou vzdálenost s
doporučeným použitím až do 600 metrů
s dlouhou životností znamená, že už
nemusíte vyměňovat žárovky

++ Může být použita s bateriemi Ryobi

++ Kompaktní a všestranné světlo. Ideální ke kutilským projektům, pro práci
na vašem automobilu a jako kontrolní osvětlení

++ 18 vysoce výkonných LED diod vyzařuje až 900 lumenů pro použití na
vzdálenost až 6 metrů

++ Postavte, složte nebo pověste světlo téměř kdekoli, čímž možníte
pracovat oběma rukama v jasně osvětleném prostředí

ONE+ 18V nebo s adaptérem pro vozidla
12V (včetně)

Napětí

18V

Napětí

18V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Délka (m)

1 - 1.4m

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

210

Počet dostupných akumulátorů

0

Typ žárovky

LED

Typ žárovky

LED

Průměr kartáčové hlavy (cm)

15

Průměr kartáčové hlavy (cm)

15

Typ žárovky

halogen

Lumeny

2300

Lumeny

900

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.5

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

0.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

0.9

Obj. č.

5133004847

Obj. č.

5133004846

Obj. č.

5133001636

Obj. č.

5133003372

Obj. č.

5133004424

EAN kód

4892210186751

EAN kód

4892210186768

EAN kód

4892210120182

EAN kód

4892210152572

EAN kód

4892210176165
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18V ONE+ osvětlení

18V ONE+ akumulátory

R18T-0

R18ALU-0

R18TL-0

RB1840X2

RB1850X

RB1850X2

18V Akumulátorová LED svítilna

18V Akumulátorové LED prostorové světlo

18V Akumulátorový pracovní reflektor se stojanem

18V Lithium+ 4.0Ah akumulátor - dvojbalení

18V Lithium+ 5.0Ah akumulátor

18V Lithium+ 5.0Ah akumulátor - dvojbalení

NKA
NOVI

NKA
NOVI

NKA
NOVI

++ Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s

++ Ideální pro osvětlení na krátkou až střední vzdálenost 0 až 3 metry díky

++ 48 vysoce výkonných LED diod vyzařuje až 2700 lumenů na dosah až

++ Výkonný Lihtium+ 4.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu

++ Výkonný Lihtium+ 5.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu

++ Výkonný Lihtium+ 5.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu

++ Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností

++ Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností

++ Integrovaný stojan a teleskopická tyč mohou vysunout světelnou hlavu z

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%,

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%,

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%,

++ Otočná hlava pomáhá nasměrovat světlo na požadované místo, je-li

++ Nabíjecí USB port umožňuje nabíjení vašeho telefonu na cestách

++ Technologie IntelliCell ™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby

++ Technologie IntelliCell ™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby

++ Technologie IntelliCell ™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby

doporučeným použitím až do 20 metrů

znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
tato baterka použita jako pracovní svítilna

matné čočce, která omezuje oslnění

znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky

10 metrů

0.6m na 1.7m, což je ideální pro osvětlení pracovních prostorů shora
bez stínů nebo oslnění

++ Tři nastavení jasu pro přizpůsobení osvětlení tak, aby vyhovovalo
danému úkolu

chodu a lepší odolnost než předchozí Ryobi® lithiové technologie

50%, 25%)

maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost

chodu a lepší odolnost než předchozí Ryobi® lithiové technologie
50%, 25%)

maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost

chodu a lepší odolnost než předchozí Ryobi® lithiové technologie
50%, 25%)

maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Typ žárovky

LED

Typ žárovky

LED

Typ žárovky

LED

Lumeny

140

Lumeny

330

Lumeny

2700

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

0.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

0.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.6

Obj. č.

5133003373

Obj. č.

5133003371

Obj. č.

5133004854

Obj. č.

5133005304

Obj. č.

5133005287

Obj. č.

5133005305

EAN kód

4892210152589

EAN kód

4892210152565

EAN kód

4892210187895

EAN kód

4892210201805

EAN kód

4892210194732

EAN kód

4892210201430
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18V ONE+ akumulátory

18V ONE+ nabíječky

RB18L40

RB18L50

RB18L90

RC18115

RC18120

RC18627

18V Lithium+ akumulátor 4.0Ah

18V Lithium+ akumulátor 5.0Ah

18V Lithium+ HIGH ENERGY akumulátor 9.0Ah

18V ONE+ kompaktní nabíječka
++ Kompaktní, rychlá nabíječka. Nabíjí rychlostí až 1.5Amp/h, což znamená,

18V ONE+ kompaktní nabíječka
++ Kompaktní rychlonabíječka. Nabíjí rychlostí 2.0Amp/h, což znamená, že

18V ONE+ nabíječka se 6 porty

++ Nabíječka ONE+ kompatibilní se všemi 18V lithium-iontovými

++ Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými

++ Světelné indikátory zobrazují stav akumulátorů při nabíjení a údržbě

++ Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování

že akumulátor o kapacitě 1.5Ah lze nabít za 1 hodinu
akumulátory řady ONE+

++ Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%,

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%,

++ Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro

++ Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro

chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
50%, 25%)

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
50%, 25%)

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

++ 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

akumulátory ONE+

Obj. č.

5133003589

Obj. č.

5133002891

EAN kód

4892210156372

EAN kód

4892210150103

RC18150

RC18118C

18V ONE+ rychlonabíječka
++ Doposud nejrychlejší nabíječka ONE+. Nabíjí rychlostí 5.0Amp/h, což

18V ONE+ nabíječka do auta
++ Lze zapojit do zásuvky 12V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní

znamená, že 5.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu

++ Výkonný 4.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu

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

++ Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při

nabíjení akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k
elektrické energii

++ Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Lithium+

++ Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro

++ Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování

++ Nabíjí rychlostí 2.7Amp/h, což znamená, že 2.5Ah akumulátor nabije za

ONE

použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby
chodu

ukládání všech akumulátorů ONE+
1 hodinu

++ Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými
akumulátory ONE+

++ Nová, vysoce účinná konstrukce se 4 plochými kontakty usnadňuje tok
energie, čímž přispívá ke zvýšení výkonu až o 20%

Obj. č.

5133001907

Obj. č.

5133002433

Obj. č.

5133002865

Obj. č.

5133002638

Obj. č.

5133002893

Obj. č.

5133002630

EAN kód

4892210124104

EAN kód

4892210135940

EAN kód

4892210149381

EAN kód

4892210141873

EAN kód

4892210150134

EAN kód

4892210140906
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18V ONE+ akumulátory a nabíječky

18V ONE+ akumulátory a nabíječky

RC18120-115

RC18120-120

RC18120-150

RC1820-242

RC18120-240

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x1.5Ah)
++ 1x 1.5Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
++ Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x2.0Ah)
++ 1x 2.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
++ Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x5.0Ah)
++ 1x 5.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
++ Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x4.0Ah +
1x2.0Ah)

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (2x4.0Ah)
++ 2x 4.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
++ Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%,

++ Technologie IntelliCell™ sleduje a vyvažuje jednotlivé články, čímž

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%,

provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
50%, 25%)

provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory

provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory

maximalizuje dobu chodu, prodlužuje životnost při skladování a zvyšuje
bezpečnost

75%, 50%, 25%)

++ 1x 4.0Ah a 1x 2.0Ah 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%,

provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%,
75%, 50%, 25%)

75%, 50%, 25%)

Obj. č.

5133003357

Obj. č.

5133003368

Obj. č.

5133003366

Obj. č.

5133003365

Obj. č.

5133003363

EAN kód

4892210152114

EAN kód

4892210152220

EAN kód

4892210152206

EAN kód

4892210152190

EAN kód

4892210152176

RC18120-125

RC18120-140

RC18120-250

RC18150-190

RC18150-250

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x2.5Ah)
++ 1x 2.5Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
++ Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (1x4.0Ah)
++ 1x Lithium+ akumulátor 4.0Ah a nabíječka
++ Technologie Lithium+ akumulátorů poskytuje více energie, delší dobu

18V Sada akumulátoru s nabíječkou (2x5.0Ah)
++ 2x 5.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
++ Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%,

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%,

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%,

provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory

18V Sada akumulátoru s nabíječkou Lithium+ HIGH
ENERGY (1x9.0Ah)
++ 9.0Ah Lithium+ High Energy akumulátor a nabíječka
++ Lithium+ HIGH ENERGY akumulátory poskytují třikrát delší dobu běhu

18V Sada akumulátoru s nabíječkou Lithium+ HIGH
ENERGY (2x5.0Ah)
++ 2x 5.0Ah Lithium+ akumulátor a nabíječka
++ Akumulátor s technologií Lithium+ poskytuje vyšší výkon, delší dobu

75%, 50%, 25%)

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%,

++ 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%,

provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
75%, 50%, 25%)

chodu a lepší životnost než předchozí lithiové baterie
50%, 25%)

a o 20% více energie než předchozí lithiové technologie
50%, 25%)

provozu a lepší odolnost než předchozí lithiové akumulátory
75%, 50%, 25%)

Obj. č.

5133003359

Obj. č.

5133003360

Obj. č.

5133003364

Obj. č.

5133004421

Obj. č.

5133004422

EAN kód

4892210152138

EAN kód

4892210152145

EAN kód

4892210152183

EAN kód

4892210176110

EAN kód

4892210176127
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12V řada

12V akumulátory

R12DD-220S

RCD1201-220S

R12SD-120G

BSPL1220

RB12L20

12V Akumulátorový vrtací šroubovák (2x2.0Ah)

12V Akumulátorový vrtací šroubovák (2x2.0Ah)

12V šroubovák (1x 2.0Ah)

12V Lithium+ akumulátor (2.0Ah)

12V Lithium+ akumulátor (2.0Ah)

NKA
NOVI

++ 2rychlostní lehký a kompaktní vrtací šroubovák
++ 10mm rychloupínací sklíčidlo
++ 22stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování

NKA
NOVI

++ 10mm rychloupínací sklíčidlo
++ 22stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování
++ Lehký a kompaktní - ideální řešení v domácnosti

NKA
NOVI

++ 12V Lithium-Ion vrtačka/šroubovák poskytuje optimální výkon a
kompaktní rozměr

++ Výkonný šroubovák s 25 Nm momentem
++ 22stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování

NKA
NOVI

NKA
NOVI

++ 12V Lithium-ion akumulátor 2.0Ah
++ Robustní design balení s integrovanou ochranou proti nárazu pro

++ 12V Lithium.ion akumulátor 2.0Ah
++ Robustní design balení s integrovanou ochranou proti nárazu pro

++ Kompatibilní s R12DD, RCD1201, RRS1201, RMT1201 & R12PS

++ Kompatibilní s R12SD

dlouhodobou životnost

dlouhodobou životnost

Napětí

12V

Počet dostupných akumulátorů

1

12V

Kapacita aku (Ah)

2.0

Počet dostupných akumulátorů

2

Včetně nabíječky

Ano

Ano

Kapacita aku (Ah)

2.0

Max. moment (Nm)

25

Max. moment (Nm)

30

Včetně nabíječky

Ano

Kapacita sklíčidla (mm)

10

Počet otáček - 1.st. (ot./min)

0-400

Max. moment (Nm)

25

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

22

Počet otáček - 2.st. (ot./min)

0-1500

Počet otáček - 1.st. (ot./min)

715

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

7

Nastavení momentu

22

Nastavení momentu

22

Nastavení momentu

22

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.0

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2

Obj. č.

5133005063

Obj. č.

5133005059

Obj. č.

5133005060

Obj. č.

5133005088

Obj. č.

5133005089

EAN kód

4892210195067

EAN kód

4892210195074

EAN kód

4892210195081

EAN kód

4892210194695

EAN kód

4892210194701

Napětí

12V

Počet dostupných akumulátorů

2

Napětí

Kapacita aku (Ah)

2.0

Včetně nabíječky
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4V řada

Síťové elektrické nářadí

ERGO
4V Akumulátorový ERGO šroubovák
++ Ideální pro šroubovací práce v domácnosti, jako je například sestavování
nábytku

++ LED svítilna s jasným světlem umožňuje práce na místech se sníženou
viditelností

++ Prodáván včetně 10 šroubovacích nástavců pro práce s různými typy
šroubů

ERGO-A2

RPD1200-K

RPD1010-K

4V Sada s akumulátorovým šroubovákem ERGO
++ Ideální pro šroubovací práce v domácnosti, jako je například

1200W Příklepová vrtačka
++ Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
++ Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
++ GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

1010W Příklepová vrtačka
++ Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
++ Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
++ GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

sestavování nábytku

++ Sada s přesahovým adaptérem ERGO OFFSET a

pravoúhlým adaptérem ERGO RIGHT ANGLE pro práce v
omezených prostorech a v nepříjemných úhlech

++ Prodáván včetně 10 šroubovacích nástavců pro práce s
různými typy šroubů

Příkon

1200W

Příkon

1010 W

Kapacita sklíčidla (mm)

13

Kapacita sklíčidla (mm)

13

Počet otáček - 1.st. (ot./min)

0-1,200

Počet otáček - 1.st. (ot./min)

0-1,200

Počet otáček - 2.st. (ot./min)

0-3,200

Počet otáček - 2.st. (ot./min)

0-3,200

Napětí

4V

Napětí

4V

Počet příklepů - 1.st.

0-19,200

Počet příklepů - 1.st.

0-19,200

Počet dostupných akumulátorů

1

Počet dostupných akumulátorů

1

Počet příklepů - 2.st.

0-51,200

Počet příklepů - 2.st.

0-51,200

Nabíjecí doba

180

Nabíjecí doba

180

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

25/50

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

25/50

Max. moment (Nm)

5

Max. moment (Nm)

5

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

8/16

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

8/13

Upínání nářadí

¼˝ Hex

Upínání nářadí

¼˝ Hex

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

18/22

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

16/20

Hmotnost (kg)

0.4

Hmotnost (kg)

0.4

Hmotnost (kg)

3.2

Hmotnost (kg)

3.05

Dodávaný v

Plastový kufr

Dodávaný v

Plastový kufr

Dodávaný v

kufr

Dodávaný v

kufr

Obj. č.

5133003411

Obj. č.

5133003408

Obj. č.

5133002067

Obj. č.

5133002058

EAN kód

4892210154651

EAN kód

4892210154644

EAN kód

4892210126788

EAN kód

4892210126764

ERGO OFFSET

ERGO RIGHT ANGLE

RPD800-K

RPD680-K

ERGO Ofsetový adaptér
++ 1x ERGO ofsetový adaptér
++ Pasuje do Ryobi ERGO šroubováku
++ Rychlé a snadné připojení na ERGO šroubovák pro veškeré domací

ERGO pravoúhlý adaptér
++ 1x ERGO pravoúhlý adaptér
++ Pasuje do Ryobi ERGO šroubováku
++ Připojte k ERGO šroubováku pří domácích šroubovacích aplikacích jako

800W Příklepová vrtačka
++ Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
++ Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
++ GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

680W Příklepová vrtačka
++ Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
++ Kompaktní a lehká konstrukce pro snadné vrtání
++ GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

šroubovací aplikace jako je montáž bytového nábytku

je montáž plochého nábytku, obrázků a upevnění svítidel

Příkon

800 W

Příkon

680 W

Kapacita sklíčidla (mm)

13

Kapacita sklíčidla (mm)

13

Počet otáček - 1.st. (ot./min)

0-3,000

Počet otáček - 1.st. (ot./min)

0-3,000

Max. počet úderů (ú./min)

0-51,000

Max. počet úderů (ú./min)

0-51,000

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

34

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

32

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

16

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

16

Hmotnost (kg)

1.8

Hmotnost (kg)

1.7

Dodávaný v

kufr

Dodávaný v

kufr

Obj. č.

5133003691

Obj. č.

5133003692

Obj. č.

5133002018

Obj. č.

5133002016

EAN kód

4892210159106

EAN kód

4892210159113

EAN kód

4892210125910

EAN kód

4892210125934
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Síťové elektrické nářadí

Síťové elektrické nářadí

RPD500-G

RSDS1050-K

RCS1600-PG

RCS1600-K

500W Příklepová vrtačka
++ Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
++ Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
++ GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

1050W Rotační příklepová SDS+ vrtačka
++ Pneumatický kladivový mechanismus poskytuje 3.6J EPTA nárazové

1600W Okružní pila
++ Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého

1600W Okružní pila
++ Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého

++ Výjimečně výkonný 1050W motor vyprodukuje až 950 otáček za

++ Výkonný 1600W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání

++ Výkonný 1600W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání

++ Konstrukce ve tvaru "L" dovoluje uživateli se přiblížit k obrobku a zajistit

++ Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°

++ Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°

energie, ideální pro vrtání otvorů do kamenů nebo betonu

karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu

minutu a 4000 úderů za minutu

většiny trámů a deskových materiálů

lepší vyvážení

karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
většiny trámů a deskových materiálů

Příkon

500W

Příkon

1600W

Příkon

1600 W

Kapacita sklíčidla (mm)

13

Příkon

1050 W

Průměr kotouče (mm)

190

Průměr kotouče (mm)

190

Počet otáček - 1.st. (ot./min)

3,000

Typ sklíčidla

SDS+

Průměr hřídele (mm)

16

Průměr hřídele (mm)

16

Počet příklepů - 1.st.

0-50,000

Joule

3.6

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

66

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

66

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

25

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-950

Kapacita úkosu (°)

45

Kapacita úkosu (°)

45

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. počet úderů (ú./min)

0-4000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

5,000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

5,000

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

26

Hmotnost (kg)

3.7

Dodávaný v

kufr

Hmotnost (kg)

1.6

Hmotnost (kg)

7

Dodávaný v

krabice

Hmotnost (kg)

3.7

Obj. č.

5133001832

Obj. č.

5133004350

Obj. č.

5133002780

Obj. č.

5133002779

EAN kód

4892210122766

EAN kód

4892210170644

EAN kód

4892210145765

EAN kód

4892210145758

RSDS800-K

RSDS680-K

RCS1400-G

EWS1150RS

800W SDS+ pneumatické kladivo
++ Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2.95J EPTA,

680W SDS+ pneumatické kladivo
++ Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2.1J EPTA,

1400W Okružní pila
++ Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 20 zuby s břity ze slinutého

++ 800W motor poskytuje rychlost 0–1 450ot./min. a 0–5 000 rázů za

++ 680W motor poskytuje rychlost 0–2 150ot./min. a 0–5 000 rázů za

++ Výkonný 1400W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání

1150W Okružní pila , 55mm kotouč
++ Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° úkosové řezy
++ Automatická aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
++ Nastavitelnost hloubky pro přesné řezy

ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu

minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem
28mm

++ Lehká a kompaktní konstrukce s tvarem do L umožňuje uživateli, aby se
dostal blíže k opracovávanému předmětu, a zajišťuje lepší vyvážení

ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu

karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu

minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem
22mm

většiny trámů a deskových materiálů

++ Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°

++ Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků

Příkon

800W

Typ sklíčidla

SDS+

Příkon

680 W

Joule

2.95

Typ sklíčidla

SDS+

Příkon

1150 W

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-1,450

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-2,150

Příkon

1400 W

Průměr kotouče (mm)

170

Max. počet úderů (ú./min)

0-5,000

Max. počet úderů (ú./min)

0-5,000

Průměr kotouče (mm)

190

Průměr hřídele (mm)

20

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

32

Max. průměr vrtání do dřeva (mm)

30

Průměr hřídele (mm)

16

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

55

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do oceli (mm)

13

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

66

Max. hloubka řezání při 45° (mm)

38

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

28

Max. průměr vrtání do zdiva (mm)

22

Kapacita úkosu (°)

45

Kapacita úkosu (°)

45°

Hmotnost (kg)

3.4

Hmotnost (kg)

2.72

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

5,000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

5,600

Dodávaný v

kufr

Dodávaný v

kufr

Hmotnost (kg)

3.3

Hmotnost (kg)

4.7

Obj. č.

5133002463

Obj. č.

5133002444

Obj. č.

5133002778

Obj. č.

5133000552

EAN kód

4892210136558

EAN kód

4892210135308

EAN kód

4892210145741

EAN kód

4892210111487
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Síťové elektrické nářadí

Síťové elektrické nářadí

RJS1050-K

RJS850-K

RRS1200-K

EPN7582NHG

EPN6082CHG

680W Přímočará pila
++ Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro

600W Přímočará pila
++ Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro

1200W Šavlová pila

750W Hoblík

600W Hoblík

++ Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE,

++ Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE,

++ Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL

++ Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL

++ Výkonný motor 1200W zajišťuje řeznou výkonnost 0–3 000ot./min.,

++ Ideální na zarovnání a vyhlazení drsného povrchu dřeva
++ 3 fazety (0.5; 1; 1.5mm) v základní desce pro vyšší přesnost
++ Oboustranné vodítko pro přesné hoblování

++ 0.5mm fazeta v přední části zlepšuje přesnost práce
++ Odvod třísek doleva nebo doprava
++ Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání

odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS

4stupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST

odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS

čtyřstupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST

Příkon

680 W

Příkon

600 W

Délka zdvihu (mm)

23

Délka zdvihu (mm)

23

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)

500-3,100

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)

500-3,100

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

105

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

85

Max. kapacita řezání - ocel (mm)

12

Max. kapacita řezání - ocel (mm)

9

Hmotnost (kg)

2.2

Hmotnost (kg)

2.0

Dodávaný v

kufr

Dodávaný v

kufr

Obj. č.

5133002219

Obj. č.

5133002217

EAN kód

4892210128379

EAN kód

4892210128348

RJS750-G

RJS720-G

500W Přímočará pila
++ Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu a pro odstranění

500W Přímočará pila
++ Dobrá viditelnost řezné linie díky štíhlému designu a odsávání prachu
++ Vlastnosti, jako je například nová plochá pila, pomocná linka, schopnost

dřevěného prachu AIRFORWARDS

++ Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE a
podpoře vedení LINEASSIST

++ Zámek nože Quick Lock ovladatelný jedním prstem umožňuje snadnou
výměnu plátků

což je jedna z nejlepších hodnot na trhu. Ideální na demolice!

++ 30mm zdvih využívá více zubů pilového plátku
++ Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového plátku bez použití

zarovnávání řezu, zvyšují přesnost řezu

++ 500W motor s 0–3 000 zdvihy za minutu nabízí kapacitu až 72mm ve

nářadí

dřevě a 6mm v kovu, a ve výkonnosti tak nejsou nutné žádné
kompromisy

Příkon

1200 W

Délka zdvihu (mm)

30

Příkon

750 W

Příkon

500W

Příkon

720 W

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)

0-3000

Hloubka hoblování (mm)

2

Příkon

600W

Délka zdvihu (mm)

19

Délka zdvihu (mm)

19

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

200

Šířka hoblování (mm)

82

Hloubka hoblování (mm)

1.5

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)

0-3,000

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)

0-3,000

Max. kapacita řezání - hliník (mm)

20

Hloubkový doraz na polodrážku (mm)

0-12

Šířka hoblování (mm)

82

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

75

Max. kapacita řezání - dřevo (mm)

72

Max. kapacita řezání - ocel (mm)

20

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

16,000

Hloubkový doraz na polodrážku (mm)

0-8

Max. kapacita řezání - ocel (mm)

6

Max. kapacita řezání - ocel (mm)

6

Hmotnost (kg)

5.25

Dodávaný v

kufr

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

16,000

Hmotnost (kg)

1.8

Hmotnost (kg)

1.8

Dodávaný v

kufr

Hmotnost (kg)

3.2

Hmotnost (kg)

3.1

Obj. č.

5133002215

Obj. č.

5133002238

Obj. č.

5133002472

Obj. č.

5133000352

Obj. č.

5133000350

EAN kód

4892210128317

EAN kód

4892210129239

EAN kód

4892210136954

EAN kód

4892210111111

EAN kód

4892210111098
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Síťové elektrické nářadí

EMS305RG

EMS254L

EMS216L

RTS1800-G

RTS1800S-G

2200W Pokosová pila, 305mm kotouč
++ Ideální pro různé práce se dřevem

2000W Pokosová pila, 254mm kotouč
++ Exactline Laser Technology™ -

1500W Pokosová pila, 216mm řezný kotouč
++ Exactline Laser Technology™ - označení

++ 2x LED světlo - lepší viditelnost

++ 2x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
++ Konstrukce umožňuje uživateli pracovat až

1800W Stolní pila, 254mm kotouč
++ Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
++ Stůl z hliníkového odlitku a přední a zadní blokovací strany pro přesné

1800W Stolní pila s odnímatelným stojanem
++ Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
++ Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
++ Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání

včetně řezání pracovních desek, prken,
obkladů a tenkých materiálů

++ Základna z hliníkové slitiny zaručuje

označení řezné linie laserem
řezné linie

maximální přesnost a odolnost

++ Konstrukce umožňuje pracovat až

++ Kotouč se 48 zuby z karbidu wolframu

řezání

++ Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo

těsně u zdi

těsně u zdi

poskytuje hladký a čistý povrch řezu

řezné linie laserem

obojího najednou

Příkon

1800W

Příkon

2200W

Příkon

2000 W

Příkon

1500 W

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

4,500

Průměr kotouče (mm)

305

Průměr kotouče (mm)

254

Průměr kotouče (mm)

216

Průměr kotouče (mm)

254

Typ nože

TCT kotouč (48 zubů)

Typ nože

TCT kotouč (48 zubů)

Typ nože

TCT kotouč (48 zubů)

Typ kotouče

TCT kotouč (48 zubů)

Příkon

1800 W

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

5000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

4,500

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

5000

Průměr hřídele (mm)

30

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

4,500

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

70mm x 300mm

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

58mm x 300mm

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

48mm x 270mm

Max. hloubka řezání při 45° (mm)

55

Průměr kotouče (mm)

254

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]

110mm x 210mm

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]

90mm x 200mm

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]

70mm x 185mm

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

80

Typ nože

TCT kotouč (48 zubů)

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

70mm x 210mm

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

58mm x 200mm

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

48mm x 185mm

Rozměr stolu s prodloužením (mm)

560 x 590

Max. hloubka řezání při 45° (mm)

55

Hmotnost (kg)

20.7

Hmotnost (kg)

16.2

Hmotnost (kg)

13

Hmotnost (kg)

17.8

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

80

Obj. č.

5133002721

Obj. č.

5133001202

Obj. č.

5133001197

Obj. č.

5133002021

Rozměr stolu s prodloužením (mm)

560 x 590

EAN kód

4892210119360

EAN kód

4892210119148

EAN kód

4892210119384

EAN kód

4892210126276

Hmotnost (kg)

24.3

RTMS1800-G

RRT1600P-K

RRT1600-K

RTS1800ES-G

RTS1800EF-G

1800W Stolní pokosová pila, 254mm kotouč
++ Laserová tehnologie Exactline™

1600W Horní frézka
++ Výkonná 1600W frézka vám

1600W Horní frézka
++ Výkonná 1600W frézka vám

1800W Stolní pila se stojanem, 254mm kotouč
++ Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
++ Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
++ Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480mm

1800W Stolní pila se stojanem s kolečky, 254mm kotouč
++ Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
++ Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
++ Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480mm

++ Hloubka zanoření 0–55mm s

++ Hloubka zanoření 0–55mm s

++ Pozvolné spuštění a regulace

++ Pozvolné spuštění a regulace

vede uživatele k zvýšené přesnosti

++ 1800W motor a TCT kotouč se 48
zuby s břity ze slinutého karbidu
pro výkonné řezání

usnadní opracování dřeva a je
ideálním pomocníkem na výrobu
skříněk

usnadní opracování dřeva a je
ideálním pomocníkem na výrobu
skříněk

jemným výškovým nastavením pro
přesnou kontrolu a opakovatelné
řezy

++ Stůl z hliníkového odlitku, který

poskytuje dokonale rovný povrch
pro řez a laserové navádění

jemným výškovým nastavením
pro přesnou kontrolu a
opakovatelné řezy

otáček během použití poskytují
uživateli maximální kontrolu při
použití nářadí

otáček během použití poskytují
uživateli maximální kontrolu při
použití nářadí

Příkon

1800 W

Příkon

1800W

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

4,800

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

4,500

Průměr kotouče (mm)

254

Průměr kotouče (mm)

254

1600 W

Typ kotouče

TCT kotouč (48 zubů)

Typ kotouče

TCT kotouč (48 zubů)

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

10,000 - 26,000

Průměr hřídele (mm)

30

Průměr hřídele (mm)

30

6,8, 12

Průměr objímky (mm)

6,8, 12

Max. hloubka řezání při 45° (mm)

55

Max. hloubka řezání při 45° (mm)

55

Kapacita ponoření (mm)

0-55

Kapacita ponoření (mm)

0-55

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

80

Max. hloubka řezání při 90° (mm)

80

48mm x 83mm

Hmotnost (kg)

7.6

Dodávaný v

Karton

Rozměr stolu s prodloužením (mm)

560 x 870

Rozměr stolu s prodloužením (mm)

560 x 870

Hmotnost (kg)

15

Dodávaný v

Karton

Hmotnost (kg)

7.6

Hmotnost (kg)

24.3

Hmotnost (kg)

26.8

Obj. č.

5133002152

Obj. č.

5133002606

Obj. č.

5133002421

Obj. č.

5133002023

Obj. č.

5133002025

EAN kód

4892210128225

EAN kód

4892210140463

EAN kód

4892210133632

EAN kód

4892210126023

EAN kód

4892210125996

Příkon

1800 W

Průměr kotouče (mm)

254

Typ nože

TCT kotouč (48 zubů)

Příkon

1600W

Příkon

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

4,800

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

10,000 - 26,000

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

48mm x 130mm

Průměr objímky (mm)

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]

70mm x 85mm

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

Síťové elektrické nářadí

RAG1010-125SF

RAG950-125S

RAG800-125S

RAG600-115G

EAG2000RS

EAG2000-G

1010W Úhlová bruska, 125mm kotouč
++ Výkonný motor 1010W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
++ Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
++ Aretace hřídele pro snadnou výměnu

950W Úhlová bruska, 125mm kotouč
++ Výkonný motor 950W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
++ Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
++ Aretace hřídele pro snadnou výměnu

800W Úhlová bruska,125mm kotouč
++ Výkonný motor 800W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
++ Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
++ Aretace hřídele pro snadnou výměnu

600W Úhlová bruska,115mm kotouč

2000W Úhlová bruska, 230mm kotouč

2000W Úhlová bruska, 230mm kotouč

++ Výkonný motor 600W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
++ Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 13 000ot./min.
++ Aretace hřídele a nastavitelný 115mm kryt pro snadnou výměnu

++ Velký spínač s pogumováním
++ 180° vícesměrná otočná rukojeť pro lepší komfort a ovládání
++ Upínání bez použití nářadí pro rychlou a snadnou výměnu kotouče

++ Velký spínač s pogumováním
++ 180° vícesměrná otočná rukojeť pro lepší komfort a ovládání
++ Upínání bez použití nářadí pro rychlou a snadnou výměnu kotouče

kotouče a příslušenství

kotouče a příslušenství

kotouče a příslušenství

Příkon

1010W

Příkon

950 W

Průměr kotouče (mm)

125

Průměr kotouče (mm)

125

Příkon

800W

Průměr hřídele (mm)

22

Průměr hřídele (mm)

22

Průměr kotouče (mm)

125

Závit hřídele

M14

Závit hřídele

M14

Průměr hřídele (mm)

22

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

12,000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

12,000

Závit hřídele

M14

Dodávaný v

Taška

Dodávaný v

Taška

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

12,000

Hmotnost (kg)

2.5

Hmotnost (kg)

2.5

Dodávaný v

-

Obj. č.

5133002497

Obj. č.

5133002495

Obj. č.

5133002493

EAN kód

4892210137203

EAN kód

4892210137180

EAN kód

4892210137166

RAG800-125G

RAG800-115G

RAG750-115G

800W Úhlová bruska, 125mm kotouč
++ Výkonný motor 800W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
++ Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
++ Aretace hřídele pro snadnou výměnu

800W Úhlová bruska,115mm kotouč
++ Výkonný motor 800W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
++ Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
++ Aretace hřídele pro snadnou výměnu

750W Úhlová bruska, 115mm kotouč
++ Výkonný 750W motor s převodovkou s vysokým krouticím momentem
++ Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
++ Aretace hřídele pro snadnou výměnu

kotouče a příslušenství

kotouče a příslušenství

kotouče a příslušenství

kotouče a příslušenství

Příkon

800W

Příkon

750 W

Příkon

600 W

Příkon

2000 W

Příkon

2000W

Příkon

800 W

Průměr kotouče (mm)

115

Průměr kotouče (mm)

115

Průměr kotouče (mm)

115

Průměr kotouče (mm)

230

Průměr kotouče (mm)

230

Průměr kotouče (mm)

125

Průměr hřídele (mm)

22

Průměr hřídele (mm)

22

Průměr hřídele (mm)

22

Průměr hřídele (mm)

22

Průměr hřídele (mm)

22

Průměr hřídele (mm)

22

Závit hřídele

M14

Závit hřídele

M14

Závit hřídele

M14

Závit hřídele

M14

Závit hřídele

M14

Závit hřídele

M14

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

12,000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

12,000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

13,000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

6,000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

6000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

12,000

Dodávaný v

Karton

Dodávaný v

Karton

Dodávaný v

Karton

Dodávaný v

kufr

Hmotnost (kg)

6.0

Hmotnost (kg)

2.4

Hmotnost (kg)

2.4

Hmotnost (kg)

2.4

Hmotnost (kg)

2.0

Hmotnost (kg)

6.0

Dodávaný v

krabice

Obj. č.

5133002491

Obj. č.

5133002518

Obj. č.

5133002489

Obj. č.

5133002487

Obj. č.

5133000550

Obj. č.

5133002193

EAN kód

4892210137142

EAN kód

4892210138811

EAN kód

4892210137128

EAN kód

4892210137104

EAN kód

4892210111807

EAN kód

4892210128867
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Síťové elektrické nářadí

Síťové elektrické nářadí

EBS800

EBS800V

ROS300

ROS300A

800W Pásová bruska 76mm
++ Ideální pro náročné řezací práce na velkých plochách, např. při pokládce

800W Pásová bruska
++ Ideální pro náročné brousící práce na velkých plochách, např. při

300W Excentrická bruska
++ Excentrická bruska představuje dokonalou kombinaci rychlého úběru

300W Excentrická bruska + 20x brusný papír
++ Excentrická bruska představuje dokonalou kombinaci rychlého úběru

++ Délka pásu 76mm, výkon 750W pro rychlé broušení
++ Rychlá výměna brusného pásu bez nářadí

++ Délka pásu 76mm, výkon 750W pro rychlé broušení
++ Variabilní elektronika rychlosti 150-320m/min na broušení různých

++ Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na

++ Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na

++ Výkonný 300W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí

++ Výkonný 300W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí

podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu

pokládce podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu

materiálu a jemnou finální úpravu povrchu
čisto nebo odstraňování nátěrů

materiálů

materiálu a jemnou finální úpravu povrchu
čisto nebo odstraňování nátěrů

Příkon

800W

Příkon

800 W

Příkon

300W

Příkon

300 W

Rychlost pásu (m/min)

320

Rychlost pásu (m/min)

150-320

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

7,000-12,000

Oscilační frekvence (1/min)

14,000-24,000

Šířka pásu (mm)

76

Šířka pásu (mm)

76

Průměr oscilačního pohybu (mm)

2.4

Průměr oscilačního pohybu (mm)

2.4

Rozměr brusné desky (mm)

76 x 150

Rozměr brusné desky (mm)

76 x 150

Rozměr brusné desky (mm)

125

Rozměr brusné desky (mm)

125

Hmotnost (kg)

3.3

Hmotnost (kg)

3.3

Hmotnost (kg)

1.7

Dodávaný v

Taška

Dodávaný v

krabice

Dodávaný v

kufr

Dodávaný v

Karton

Hmotnost (kg)

1.7

Obj. č.

5133001148

Obj. č.

5133001146

Obj. č.

5133001144

Obj. č.

5133001142

EAN kód

4892210118288

EAN kód

4892210118301

EAN kód

4892210118349

EAN kód

4892210118325

EBS750

RBGL250G

RSS280-S

RSS200-G

750W Pásová bruska 76mm
++ Ideální pro náročné řezací práce na velkých plochách, např. při pokládce

250W stolní bruska
++ Navrženo pro řešení různých aplikací, včetně broušení, tvarování a

280W Bruska na třetinu listu brusného papíru
++ Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací

200W Bruska na třetinu listu brusného papíru
++ Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací

++ Délka pásu 76mm, výkon 750W pro rychlé broušení
++ Rychlá výměna pásu bez nářadí

++ Integrované pracovní světlo pro lepší viditelnost aplikace
++ Zahrnuje zásobník chladicí kapaliny, který pomáhá ochlazovat materiály

++ Motor s výkonem 280W a odolná konstrukce zaručují maximální výkon
++ Pravoúhlá základna na 1/3 listu brusného papíru je ideální pro broušení

++ Motor s výkonem 200W a odolná konstrukce zaručují maximální výkon
++ Pravoúhlá základna na 1/3 listu brusného papíru je ideální pro broušení

podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu

ostření

práce a odstraňování nátěrů

po broušení

v blízkosti okrajů a na větších plochách

práce a odstraňování nátěrů

v blízkosti okrajů a na větších plochách

Příkon

280 W

Příkon

750W

Průměr oscilačního pohybu (mm)

2.0

Příkon

200 W

Rychlost pásu (m/min)

320

Oscilační frekvence (1/min)

0-26,000

Průměr oscilačního pohybu (mm)

2.0

Šířka pásu (mm)

76

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

0-13,000

Oscilační frekvence (1/min)

24,000

Rozměr brusné desky (mm)

76 x 150

Rozměr brusné desky (mm)

93X185

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

12,000

Dodávaný v

krabice

Dodávaný v

Taška

Rozměr brusné desky (mm)

93x185

Hmotnost (kg)

3.3

Příkon

250W

Hmotnost (kg)

2.3

Hmotnost (kg)

1.9

Obj. č.

5133002276

Obj. č.

5133004825

Obj. č.

5133003502

Obj. č.

5133003500

EAN kód

4892210129956

EAN kód

4892210187369

EAN kód

4892210148780

EAN kód

4892210148766
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Síťové elektrické nářadí

Síťové elektrické nářadí

RMS180-S

RMS170-G

RMT200-S

RMT300-SA

EHT150V

180W Multibruska
++ Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na

170W Multibruska
++ Rychlé připevňování brusných listů pomocí suchých zipů
++ Bruska 3v1 na rozlišné aplikace (s rohovým, třívrstvým a prstovým

200W Multifunkční nářadí

300W Multifunkční nářadí s měkkým pouzdrem

150W Přímá bruska se 115ks příslušenství

++ Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro řezání a broušení
++ Rychlá výměna příslušenství - jednoduchý přechod mezi funkcí broušení

++ Nejvšestrannější elektrické nářadí s 300W motorem vám umožňuje

++ Variabilní rychlost pro maximální kontrolu v celé řadě aplikací

++ Oscilační úhel 3.2° optimalizovaný pro řeznou rychlost a hladký povrch
++ Kloubová hlava nastavitelná do 4 poloh nabízí uživateli větší

čisto nebo odstraňování nátěrů

++ Bruska 3v1 na různorodé aplikace (delta bruska, 1/3 vibrační bruska a
bruska s tzv. prstem)

++ Výkonný 180W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí

brusným papírem)

++ Výkonný 170W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí

Příkon

180 W

Příkon

170W

Průměr oscilačního pohybu (mm)

2.0

Průměr oscilačního pohybu (mm)

2.0

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

6,000-12,000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

6,000-12,000

Rozměr brusné desky (mm)

100x176

Rozměr brusné desky (mm)

100x176

Dodávaný v

Taška

Dodávaný v

krabice

Hmotnost (kg)

2.0

Hmotnost (kg)

1.6

Obj. č.

5133002907

Obj. č.

5133002911

EAN kód

4892210150837

EAN kód

4892210150875

RPS100-S

RPS80-G

100W Multibruska
++ Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na

80W Multibruska
++ Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na

++ Kompaktní 100W motor pro maximální výkonnost
++ Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa

++ Kompaktní 80W motor pro maximální výkonnost
++ Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa

čisto nebo odstraňování nátěrů

čisto nebo odstraňování nátěrů

a řezání

zvládnout širokou škálu různých prací pouhou výměnou hlavy
příslušenství

++ Výkonný 150W motor
++ Variabilní nastavení rychlosti pro optimální výkon během každé aplikace
++ Aretace hřídele pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství

univerzálnost z hlediska nastavení úhlu pro aplikace na těžko
přístupných místech

Příkon

100 W

Příkon

80W

Průměr oscilačního pohybu (mm)

1.6

Oscilační frekvence (1/min)

24,000

Oscilační frekvence (1/min)

24,000

Průměr oscilačního pohybu (mm)

1.6

Příkon

200W

Příkon

300 W

Příkon

150 W

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

12,000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

12,000

Oscilační frekvence (1/min)

10,000-20,000

Oscilační frekvence (1/min)

10,000-20,000

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

10,000-35,000

Rozměr brusné desky (mm)

99x149

Rozměr brusné desky (mm)

99x149

Oscilační úhel

3°

Oscilační úhel

3.2°

Průměr objímky (mm)

3.2 mm & 1.6 mm

Dodávaný v

Taška

Dodávaný v

krabice

Hmotnost (kg)

1.6

Dodávaný v

Taška

Dodávaný v

kufr

Hmotnost (kg)

1.1

Hmotnost (kg)

1.0

Dodávaný v

Taška

Hmotnost (kg)

1.4

Hmotnost (kg)

0.6

Obj. č.

5133002902

Obj. č.

5133002905

Obj. č.

5133001818

Obj. č.

5133002446

Obj. č.

5133000754

EAN kód

4892210150783

EAN kód

4892210150813

EAN kód

4892210122629

EAN kód

4892210135278

EAN kód

4892210114723
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Síťové elektrické nářadí

Síťové elektrické nářadí

ECO2335HG

RBS904

RSW1240G

RAP1500G

WS721S

2300W Pila na kov, 355mm kotouč
++ Kapacita pokosu 0°- 45°
++ Rychle nastavitelný svěrák
++ Ochranný kryt chrání před jiskrami

350W Pásová pila
++ Určena pro různé práce se dřevem
++ Disponuje kontrolním sledovacím průhledem a ozubeným systémem s

125W Lupínková pila
++ Pila disponuje maximální kapacitou

1500W Protahovačka
++ Odolná protahovačka může

500W Řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb,
++ Stůl z nerezové oceli pro zvýšenou

řezu 405mm a umožňuje snadnou
výměnu pilového listu bez použití
jiného nářadí

pastorkem pro podpěru pilového pásu

++ Poskytuje průchozí kapacitu 230mm a kapacitu řezu 80mm (výška), což

srovnávat materiály až do
šířky 318mm a výšky 153mm
s maximálním úběrem
materiálu 3mm

++ Stůl z hliníkové slitiny se naklápí v

umožňuje řešení nejrozmanitějších aplikací

rozsahu od 0° do 45°

++ Jednoduché nastavení výšky

nabízí flexibilitu pro provádění různých
aplikací

++ Prodloužení stolu s vodícími

++ Konstrukce s plynulou regulací otáček

Příkon

125W

životnost. Ideální pro řezání různých
materiálů včetně malířských pláten,
plechů, balení (PVC), ostnatého drátu,
kartonu, linolea, koberců, hrubé látky
a kůže

++ Pokosové řezání od 0° do 45°
++ Upevňovací štěrbina na přední a

zaručuje přesné obrábění

válečky poskytuje flexibilitu a
umožňuje provádění různých
aplikací při zpracování dřeva

zadní straně stolu

Příkon

500 W

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

2,900

Příkon

2300W

Příkon

350W

Max. hloubka řezání (mm)

52

Příkon

1500W

Průměr kotouče (mm)

178

Průměr kotouče (mm)

355

Rychlost pásu (m/min)

40

Průměr kotouče (mm)

127

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

9000

Průměr hřídele (mm)

25.4

Průměr hřídele (mm)

25.4

Max. hloubka řezání (mm)

80

Počet otáček (ot./min)

550-1700

Rychlost posuvu [m|min]

8

Max. hloubka řezání (mm)

32

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

3,800

Délka pilového plátku (mm)

1572

Úhel kapacita (°)

0-45

Hloubka na průchod [mm]

3

Kapacita úkosu (°)

45

Hmotnost (kg)

16

Šířka plátku (mm)

3.2-9.5

Délka zdvihu (mm)

20

Hmotnost (kg)

32

Hmotnost (kg)

15.7

Obj. č.

5133000704

Obj. č.

5133002714

Obj. č.

5133002720

Obj. č.

5133002719

Obj. č.

5133002020

EAN kód

4892210114525

EAN kód

4892210125811

EAN kód

4892210122476

EAN kód

4892210125859

EAN kód

4892210126214

RBG6G

RBDS4601G

RDP102L

EHG2000

EHG2020LCD

250W Stolní dvoukotoučová bruska
++ Navrženo pro broušení a ostření nejtvrdších kovů do požadovaného

375W Pásová a kotoučová bruska
++ Ideální nářadí pro všechny brusné práce v domácnosti
++ Výkonný indukční motor zaručuje dlouhotrvající spolehlivý výkon
++ Pás může být umístěn horizontálně nebo vertikálně v úhlu 0° nebo 90°

390W Sloupová vrtačka
++ Určena pro vrtání přesných a ste-

2000W Horkovzdušná pistole
++ Všestranná horkovzdušná pistole

2000W LCD horkovzdušná pistole
++ Všestranná horkovzdušná pistole

++ Odstranitelný přední tepelný štít

++ Možnosti nastavení teploty podle

++ 2 nastavení na průtok vzduchu

++ LCD ukazatel teploty

tvaru, pro udržování ostrosti nářadí a příslušenství a pro zajištění
připravenosti nářadí k použití

++ Základna z hliníkové slitiny omezuje vibrace a zvyšuje stabilitu

jnoměrných otvorů v různých úhlech

++ Zabudované lasery poskytují přesné
určení bodu vrtání

++ Litinová základna zmenšuje vibrace, což
zaručuje přesnější vrtání

produkuje paprsek velmi horkého
vzduchu, který rozpouští lepidla a
usnadňuje tak odstranění barvy či
laku nebo pomáhá usušit mokrou
barvu

pro snadnou výměnu příslušenství

Příkon

390W

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

510 - 2430

Příkon

375W

Zdvih vřetena

50

produkuje proud velmi horkého
vzduchu, který rozpouští lepidla a
usnadňuje tak odstranění barvy či
laku nebo pomáhá usušit mokrou
barvu
aplikací

Příkon

250W

Rychlost pásu (m/min)

492

Kapacita sklíčidla (mm)

13

Počet otáček bez zatížení (ot./min)

2850

Rozměr brusného pásu (mm)

100 X 914

Typ sklíčidla

s ozub. vencem

Příkon

2000 W

Příkon

2000 W

Průměr kotouče (mm)

150x20

Rychlost kotouče [ot/min.]

2850

Hrdlo [mm]

127

Max. proud vzduchu (l/min)

250/500

Max. proud vzduchu (l/min)

250/500

Průměr hřídele (mm)

12.7

Průměr kotouče (mm)

150

Počet rychostních stupňů

5

Dodávaný v

Karton

Dodávaný v

kufr

Zrnitost kotouče

36 / 60

Hmotnost (kg)

18.5

Hmotnost (kg)

21.2

Hmotnost (kg)

0.7

Hmotnost (kg)

0.8

Obj. č.

5133002716

Obj. č.

5133002718

Obj. č.

5133002715

Obj. č.

5133001137

Obj. č.

5133001730

EAN kód

4892210120410

EAN kód

4892210122490

EAN kód

4892210125439

EAN kód

4892210118165

EAN kód

4892210120397
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Testování a měření

Ruční nářadí

RBCLLG1

RBCLLR1

RBPINMM1

RFK25T

RMT14

Zelený křížový laser

Červený křížový laser
++ Červený křížový laser je ideální pro rychlé

Vlhkoměr
++ Měřič vlhkosti je ideální pro použití v

Kompaktní skládací nůž
++ Prefektní kompaktní zavírací nůž pro kempování nebo pomoc při

Kompaktní mulfunkční nástroj 14v1
++ Nerezové ruční nářadí s rukojetí z hliníku a ABS materiálu
++ Obsahuje: jehlové kleště, kleště na trubky, nůžky, čistič nehtů, 2x

nivelační a vyrovnávací aplikace, jako jsou
zavěšené skříňky, police a obrázky po
celém domě

++ Promítá svislé a vodorovné čáry současně
až na 10 metrů

++ Automatická samonivelace s intuitivní LED
diodou pro indikaci, že laser není
vyrovnaný

++ Zelený křížový laser je ideální pro rychlé nivelační a vyrovnávací

aplikace, jako jsou zavěšené skříňky, police a obrázky po celém domě

++ Zelená laserová technologie zlepšuje viditelnost laserových linií až
čtyřikrát

++ Promítá svislé a vodorovné čáry současně až na 15 metrů

jakýchkoli řezech

NKA
NOVI

++ Vyznačuje se 57mm vysokou čepelí z nerezové oceli s přímým ostřím a
hliníkovou rukojetí pro maximální odolnost

++ Pro specializovanější řezání obsahuje tento kompaktní nůž integrovaný

NKA
NOVI

rozbíječ skla a řezačku popruhů, aby byla zajištěna větší univerzálnost.
Spona na opasek může být odejmuta.

++ Získejte skutečné% MC s rozsahem měření
od 0% do 99,9%

oboustranný pilník, šídlo, otvírák na konzervy, řezačky drátu, pilku, nůž,
křížový šroubovák, plochý šroubovák a otvírák na lahve, včetně pouzdra

++ Kapesní velikost 68mm

NKA
NOVI

++ Vyberte si ze čtyř režimů pro různé

Typ aku

2 x AA

Barva paprsku

Červená

Přesnost

±0.5 mm/m

Rozsah (m)

10M

Laserová projekce (°)

Křižová

Samonivelační rozsah [°]

3

Samonivelační čas [s]

2 ~< 5

Závit stativu

1/4˝

Standardní vybavení
Obj. č.
EAN kód

materiály: měkké dřevo, tvrdé dřevo, sádra
a beton

Typ aku

2 x AAA

Přesnost v pórobetonu [%]

Od 0% do 31.5% rovno ±2% a od
31.6% do 42.9% rovno ± 4%

Obsah vlhkosti v měkkém a tvrdém
dřevě [%]

Sucho / zelená LED ≤10%,
polosucho / žlutá LED 10.1% -20%
a vlhko / červená LED >20%

Svorka a 2x AA baterie

Standardní vybavení

alkalickébaterie a pouzdro

5133004863

Obj. č.

5133005032

Obj. č.

5132005328

Obj. č.

5132005329

4892210188410

EAN kód

4892210188441

EAN kód

4892210201218

EAN kód

4892210201249

RBLDM20

RBIRT08

RSK18

RSC23

Laserový měřič vzdálenosti
++ Laserový měřič vzdálenosti je dokonalým

Infračervený teploměr s 8 laserovými body
++ Umožňuje rychlé měření povrchové

Odlamovací nůž
++ Tento ergonomický odlamovací nůž je vyroben tak, aby Vám pomohl s

Rovné nůžky
++ Robustní ABS ergonomická rukojeť a nerezová konstrukce odolná proti

spojencem pro rychlá a přesná měření v
domácnosti. Ideální pro měření rozměrů
celé místnosti nebo malých prostor, aby se
do nich vešel nový nábytek

++ Intuitivní elektronika Vám poskytne přesné
a nepřetržité měření do vzdálenosti až 20
metrů

teploty bez dotyku objektu

++ Velký rozsah měření od -50°C do
550°C

NKA
NOVI

++ Snadno identifikujte měřenou

oblast pomocí viditelné kruhové
projekce 8 laserových bodů

řezáním u Vašich řemeslných a kutilských projektů. Odolná čepel z
uhlíkové oceli prořeže téměř jakýkoli materiál a díky rukojeti z
termoplastické gumy se snadno drží

++ 18mm zatahovací čepel
++ Nastavitelný zámek čepele

NKA
NOVI

korozi, 9.5cm délka čepele

++ Bytelný úchop a drážka ukazováčku pro lepší manipulaci. Ideální pro
stříhání tenkého nylonu, papíru, lepenky a tkanin

NKA
NOVI

++ Délka (od špičky po nýt): 11cm

++ Snadné použití pomocí jediného tlačítka

Napětí

1.5 V

Typ aku

2 x AA

Přesnost

±0.5 mm/m

Barva paprsku

Zelená

Rozsah (m)

15

Typ aku

2 x AAA

Laserová projekce (°)

Křižová

Přesnost

±2 mm

Samonivelační rozsah [°]

3

Rozsah (m)

0.15M – 20M

Samonivelační čas [s]

2 ~ <5

Měřicí jednotka je k dispozici

Závit stativu

1/4˝

Klasifikace laseru

Standardní vybavení

Svorka a 2x AA baterie

Obj. č.
EAN kód

62 strana

domácnosti, karavanech, pro kontrolu, zda
jsou připraveny dřevěné špalky na palivové
dřevo, a pro vaše kutilské dřevozpracující
projekty. Získejte okamžitý obsah vlhkosti
na obrazovce

Typ aku

alkalické

Přesnost měření [°]

±2°C nebo 3% vždy vyšší při čtení
(> 0 ° C), ± 6 ° C (≤0 ° C)

m,ft,in

Teplotní rozsah (°C)

-50°C to 550°C

Třída 2,

Laserová projekce (°)

8 bodů

Standardní vybavení

2x AAA baterie

Standardní vybavení

9V akumulátor

5133004864

Obj. č.

5133004865

Obj. č.

5133004866

Obj. č.

5132005330

Obj. č.

5132005332

4892210188427

EAN kód

4892210188434

EAN kód

4892210188465

EAN kód

4892210201225

EAN kód

4892210201256
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Ruční nářadí

Ruční nářadí

RH16FSS

RSD17PCS

RSG01

RSGT02

450g rámovací kladivo
++ Lehké 450g rámovací kladivo vyrobené z

17ks smíšená šroubovací sada
++ Tato všestranná 17ks šroubovací sada je ideální pro použití kdekoli

Průhledné ochranné brýle
++ Nárazuvzdorné polykarbonátové čočky absorbují 99.9% škodlivého UV

Tónované ochranné brýle
++ Nárazuvzdorné polykarbonátové čočky absorbují 99.9% škodlivého UV

jednoho kusu oceli s rukojetí ze
sklolaminátu pro snížení vibrací. Gumová
rukojeť pro pohodlí a snadné použití při
zatloukání

++ Hladký povrch o průměru 28mm a

uvnitř či okolo Vašeho domu

NKA
NOVI

světla

++ Ergonomická termoplastická gumová rukojeť pro snadnou manipulaci
++ 100mm dřík z masivní oceli s ¼" magnetickým držákem bitů umožňuje

NKA
NOVI

rychlou výměnu

++ Design proti zamlžování s nastavitelným gumovým nosem a rámem,
který se ohýbá odděleně od čočky pro lepší přizpůsobení uživateli a
proudění vzduchu, aby se snížilo hromadění vlhkosti

světla

NKA
NOVI

++ V souladu s třídou F chrání čočky před malými předměty, které se

gumová protiskluzová rukojeť TPR

který se ohýbá odděleně od čočky pro lepší přizpůsobení uživateli a
proudění vzduchu, aby se snížilo hromadění vlhkosti

NKA
NOVI

++ V souladu s třídou F chrání čočky před malými předměty, které se

pohybují rychlostí až 45 m/s

++ Magnetický držák hřebíklů a zkosená

++ Design proti zamlžování s nastavitelným gumovým nosem a rámem,

pohybují rychlostí až 45 m/s

čelní plocha pro snadnou práci

Obj. č.

5132005333

Obj. č.

5132005348

EAN kód

4892210201270

EAN kód

4892210201188

Obj. č.

5132005351

Obj. č.

5132005511

EAN kód

4892210201232

EAN kód

4892210207074

RSD1PH2S

RPM26PK

RTL23CM

RSL60

3ks sada šroubováků
++ Ergonomická termoplastická pogumovaná rukojeť s ocelí SVCM, která

Permanentní značkovač
++ Tento černý značkovač s jemnou špičkou je ideální do Vaši dílny a

Vodováha Torpedo
++ 23cm vodováha Torpedo je ideální pro práci ve stísněných prostorech
++ Hliníkový rámeček má horní čtecí okénko, které umožňuje jasný výhled

60cm vodováha
++ Kompaktní konstrukce, která Vám pomůže s vyrovnáváním v domácnosti
++ Elektronicky kalibrované ampulky poskytují přesnost 0.5mm/m a

odolává prasknutí

++ Kulatý dřík a magnetické hroty
++ 1x PH2 100mm, 1x SL5.5 100mm, 1x SL4 100m

NKA
NOVI

pomůže Vám při Vašich hobby a řemeslných úkolech

NKA
NOVI

++ Lze použít ve většině materiálů: sklo, PVC, papír, dlaždice, lepenka,
dřevo atd.

++ Obsahuje rychle schnoucí inkoust, špička se nebude ucpávat ani třepit

++ Součástí balení je magnetický popruh a tři ampulky

na prašném nebo drsném povrchu. Vydrží až 72 hodin bez omezení

Obj. č.

5132005349

EAN kód

4892210201195
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Obj. č.

5132005350

EAN kód

4892210201171

při práci v poloze nad hlavou, a magnetický proužek zajišťuje práci bez
použití rukou

@ryobicesko

@ryobitools_cz

NKA
NOVI

pogumované koncovky absorbující otřesy zajišťují vysokou odolnost

++ Obsahuje jeden frézovaný povrch a tři blokové ampulky s gradientovými
čarami až 2%

Obj. č.

5132005331

Obj. č.

5132005335

EAN kód

4892210201201

EAN kód

4058546392208

cz.ryobitools.eu

NKA
NOVI
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Ruční nářadí

Skladování nářadí

RSL80

RTM5M-WT

RHWS-01

RHWS-02

80cm vodováha
++ Kompaktní konstrukce, která Vám pomůže s vyrovnáváním v domácnosti
++ Elektronicky kalibrované ampulky poskytují přesnost 0.5mm/m a

5m svinovací metr
++ 2x nylonem potažená čepel proti poškrábání, zašpinění či opotřebení
++ Čtyřbodový vyztužený rám zabraňuje roztržení pásky při pádu
++ Vysoce kvalitní klip na konci pro vnitřní a vnější měření

Nástěnná jednodvéřová skříň do garáže
++ Nosnost 150kg, viz návod pro rozložení hmotnosti
++ Uzamykatelná dvířka dvěmi klíči
++ Zhotovena k zavěšení. Nástěnné komponenty nejsou součástí dodávky

Nástěnná skříň do garáže s otevřenou policí
++ Nosnost 150kg, viz návod pro rozložení hmotnosti
++ Zhotovena k zavěšení. Nástěnné komponenty nejsou součástí dodávky
++ Otevřené okénko o průměru 50mm pro zástrčky a vodiče

pogumované koncovky absorbující otřesy zajišťují vysokou odolnost

++ Obsahuje jeden frézovaný povrch a tři blokové ampulky s gradientovými
čarami až 2%

Obj. č.

5132005336

EAN kód

4058546392215

NKA
NOVI

Délka (m)

5

Stupnice

metrická

Obj. č.

5132005327

EAN kód

4892210199423

NKA
NOVI

Výška (mm)

478

Délka (mm)

434

Délka (mm)

434

Výška (mm)

478

Šířka (mm)

282

Šířka (mm)

282

Hmotnost (kg)

8.68

Hmotnost (kg)

8.50

Obj. č.

5132004358

Obj. č.

5132004359

EAN kód

4892210173362

EAN kód

4892210173379

RTM5M

RTM8M

RTB19INCH

UTB4

5m svinovací metr
++ 2x nylonem potažená čepel proti poškrábání, zašpinění či opotřebení
++ Čtyřbodový vyztužený rám zabraňuje roztržení pásky při pádu
++ Vysoce kvalitní klip na konci pro vnitřní a vnější měření

8m svinovací metr
++ 2x nylonem potažená čepel proti poškrábání, zašpinění či opotřebení
++ Čtyřbodový vyztužený rám zabraňuje roztržení pásky při pádu
++ Vysoce kvalitní klip na konci pro vnitřní a vnější měření

19” Box na nářadí
++ Úložná kapacita 33 litrů
++ Jeden horní prostor pro příslušenství
++ Kovové západky, zamezující otevření boxu a výpadku obsahu

Střední taška na nářadí
++ Dvojitá nylonová stěna na velké zatížení

Délka (m)

5

Délka (m)

8

Stupnice

metrická

Stupnice

metrická

Obj. č.

5132004360

Obj. č.

5132004361

EAN kód

4892210172846

EAN kód

4892210172853
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485
240
290
5132004362
4892210172945

Obj. č.

5132002553

EAN kód

4892210109576
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Skladování nářadí

Skladování nářadí

RSSSTB1

RSSMTB1

RSSSOT1

RSSBP1

Malá taška na nářadí
++ Malá taška na nářadí s úložnou kapacitou 22 litrů, navržená

Středně velká taška na nářadí
++ Ryobi středně velká taška na nářadí s úložnou kapacitou 33

Malá otevřená taška na nářadí
++ Malá otevřená taška na nářadí s úložnou kapacitou 17 litrů,

Batoh na nářadí
++ Ryobi batoh s kolečky s max. nosností 20kg, navržen tak, aby vydržel

tak, aby vydržela náročné podmínky, ať už pracujete na
prašném místě nebo v dešti

++ Obsahuje vysoce odolné kapsy z polyesterového materiálu
1680, který poskytuje 3krát delší životnost a maximalizuje
odolnost proti opotřebení

NKA
NOVI

++ Materiál těla vyrobený z vysoce odolného polyesteru 600

++

litrů, navržená tak, aby vydržela náročné podmínky, ať už
pracujete na prašném místě nebo v dešti

NKA
NOVI

Obsahuje vysoce odolné kapsy z polyesterového materiálu
1680, který poskytuje 3krát delší životnost a maximalizuje
odolnost proti opotřebení

navržena tak, aby vydržela náročné podmínky, ať už pracujete
na prašném místě nebo v dešti

++ Obsahuje vysoce odolné kapsy z polyesterového materiálu
1680, který poskytuje 3krát delší životnost a maximalizuje
odolnost proti opotřebení

NKA
NOVI

náročné pracovní podmínky, ať už pracujete na prašném místě nebo v
dešti

++ Voděodolné tvrdé dno z pevného polypropylenu, ideální pro práci v
drsném a vlhkém prostředí

++ Součástí je vnitřní polstrovaná přihrádka na notebook a nastavitelný

++ Materiál těla vyrobený z vysoce odolného polyesteru 600

popruh. Dvě široké vnitřní kapsy a jedna kapsa na zip

Materiál

Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny,
kapsy z 1680 polyesterové tkaniny

Materiál

Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny,
kapsy z 1680 polyesterové tkaniny

Materiál

Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny,
kapsy z 1680 polyesterové tkaniny

Materiál

Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny,
kapsy z 1680 polyesterové tkaniny

Délka (mm)

380

Délka (mm)

445
300

340

Délka (mm)

490

290

Výška (mm)

Délka (mm)

Výška (mm)

Výška (mm)

340

205

245

250

Šířka (mm)

Šířka (mm)

Výška (mm)

Šířka (mm)

190

0.850

1.2

205

Hmotnost (kg)

Hmotnost (kg)

Šířka (mm)

Hmotnost (kg)

1.5

5132005338

5132005339

1.2

Obj. č.

Obj. č.

Hmotnost (kg)

Obj. č.

5132005343

4892210199546

4892210199553

5132005342

EAN kód

EAN kód

Obj. č.
EAN kód

4892210199584

EAN kód

4892210199591

RSSLTB1

RSSLOT1

RSSBP2

RSSLTB2

Velká taška na nářadí
++ Velká taška na nářadí s úložnou kapacitou 49 litrů je perfektní

Velká otevřená taška na nářadí
++ Velká otevřená taška na nářadí s úložnou kapacitou 38 litrů,

Batoh na nářadí na kolečkách
++ Ryobi batoh s kolečky s max. nosností 20kg, navržen tak, aby

Velká taška na nářadí na kolečkách
++ Velká taška na nářadí na kolečkách s úložnou kapacitou

pro ukládání velkého nářadí a jeho jednoduchému a
bezpečnému přenosu

++ Obsahuje vysoce odolné kapsy z polyesterového materiálu
1680, který poskytuje 3krát delší životnost a maximalizuje
odolnost proti opotřebení

NKA
NOVI

navržena tak, aby vydržela náročné podmínky, ať už
pracujete na prašném místě nebo v dešti

NKA
NOVI

++ Obsahuje vysoce odolné kapsy z polyesterového materiálu
1680, který poskytuje 3krát delší životnost a maximalizuje
odolnost proti opotřebení

vydržel náročné pracovní podmínky, ať už pracujete na prašném
místě nebo v dešti

++ 52cm teleskopická výsuvná rukojeť a kolečka pro bezpečnou
přepravu kamkoli potřebujete

++ Součástí je vnitřní polstrovaná přihrádka na notebook a nastavitelný

++ Materiál těla vyrobený z vysoce odolného polyesteru 600

popruh. Dvě široké vnitřní kapsy a jedna kapsa na zip

NKA
NOVI

49 litrů je perfektní pro ukládání velkého nářadí a jeho
jednoduchému a bezpečnému přenosu

++ Rozšiřitelná rukojeť se dvěmi kolečky pro snadnou
přepravu

lu 1680, který poskytuje 3krát delší životnost a
maximalizuje odolnost proti opotřebení

Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny,
kapsy z 1680 polyesterové tkaniny

Materiál

Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny,
kapsy z 1680 polyesterové tkaniny

Materiál

Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny,
kapsy z 1680 polyesterové tkaniny

Materiál

Tělo z HD 600 polyesterové tkaniny,
kapsy z 1680 polyesterové tkaniny

Délka (mm)

560

Délka (mm)

470

Délka (mm)

360

Délka (mm)

560

Výška (mm)

300

Výška (mm)

365

Výška (mm)

470

Výška (mm)

300

Šířka (mm)

290

Šířka (mm)

220

Šířka (mm)

190

Šířka (mm)

290

Hmotnost (kg)

2

Hmotnost (kg)

1.7

Hmotnost (kg)

1.9

Hmotnost (kg)

2.3

Obj. č.

5132005340

Obj. č.

5132005341

Obj. č.

5132005344

Obj. č.

5132005345

EAN kód

4892210199560

EAN kód

4892210199577

EAN kód

4892210199607

EAN kód

4892210199614

@ryobicesko
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NKA
NOVI

++ Obsahuje vysoce odolné kapsy z polyesterového materiá-

Materiál
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18V ONE+ péče o trávník

18V ONE+ péče o trávník

RY18LMX40A-0

RLM18C33B25

OLM1833B

RLM1833BLT1825M

RY18PC18JB-140

RLT1825MDDP15S

18V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu,
šířka záběru 40cm

18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru
33cm (1x2.5Ah)

18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru
33cm

18V Akumulátorová 33cm travní sekačka a 25cm
strunová sekačka v sadě

Sada 18V akumulátorového patio čističe a fukaru

Sada 18V akumulátorové strunové sekačky a vrtacího
šroubováku

NKA
NOVI

++ Bezuhlíkový motor pro sečení vyšších trávníků a pytlování
++ Napájen ONE+ akumulátorem s možností přidání druhého pro vyšší
výkon a delší dobu chodu

++ Šířka záběru 40cm s kovovým nožem pro excelentní sečení a mulčování

++ 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

++ 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

++ Akumulátorová travní sekačka se šířkou 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

NKA
NOVI

++ Jednoduše čistí plevel a trávu rostoucí mezi cihlami, dlaždicemi atd.
++ Konec klečení! Teleskopické nastavení výšky znamená vzpřímené čištění
ve stoje pro jakéhokoliv uživatele

++ Pogumovaná rukojeť pro pohodlné držení při delším použití

NKA
NOVI

++ Akumulátorová strunová sekačka se šířkou záběru 25cm pro efektivní
sečení trávy a plevele

++ Funkce EasyEdge™ pro rychlé přechody mezi režimy lemování a
ořezávání

++ Design se dvěma rukojeťmi pro lepší ergonomii

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

1

Napětí

18 V

Kapacita aku (Ah)

-

Kapacita aku (Ah)

2.5

Počet dostupných akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Včetně nabíječky

Ano

Záběr (cm)

33

Počet dostupných akumulátorů

1

Záběr (cm)

40

Záběr (cm)

33

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Napětí

18V

Kapacita aku (Ah)

4.0

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Mulčování

Ano

Kapacita aku (Ah)

4.0

Včetně nabíječky

Ano

Počet dostupných akumulátorů

1

Mulčování

Ano

Mulčování

Ano

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

8.1

Včetně nabíječky

Ano

Standardní vybavení

drátěný kartáč, fukar OBL18JB

Kapacita aku (Ah)

1.5

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

14,6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

8.1

Hmotnost (bez aku) (Kg)

7,7

Dodávaný v

krabice

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.6

Včetně nabíječky

Ano

Obj. č.

5133004584

Obj. č.

5133004323

Obj. č.

5133004305

Obj. č.

5133004451

Obj. č.

5133005110

Obj. č.

5133005102

EAN kód

4892210182753

EAN kód

4892210172860

EAN kód

4892210171948

EAN kód

4892210178756

EAN kód

4892210197139

EAN kód

4892210197634
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18V ONE+ péče o trávník

18V ONE+ péče o trávník

OLT1825M

RY18LT25A-115P

OLT1832

RLT1831H20F

OLT1833

OBC1820B

18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru
25cm

18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru
25cm (1x 1.5Ah)

18V Akumulátorvá strunová sekačka, šířka záběru
25/30cm

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

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

18V Akumulátorový 20cm křovinořez a 30cm strunová
sekačka 2v1

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

++ 18V Akumulátorová strunová sekačka pro efektivní sečení trávy a

++ Nastavitelné šířka střihu 25cm nebo 30cm pro maximální všestrannost
++ EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu

++ Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez

++ 18V bezuhlíkový motor nejvyšší třídy poskytuje vysoký střižný výkon,

++ Vysoce výkonný 18V motor zaručuje optimální výkon pro sečení drsné

++ Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť zajišťují pohodlí pro uživatele

++ Nastavitelné šíře střihu: 25/30cm pro maximální všestrannost
++ EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování

++ Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm poskytuje vysokou míru

++ Křovinořez a strunová sekačka 2v1 s nožovou i vyžínací hlavou pro

++ Dvě možnosti nastavení rychlosti s aktivačním spínačem poskytují

++ 20cm žací nůž z tvrzené oceli TriArc™ pro náročnější práce

plevele

++ Design EasyEdge™ pro rychlý přechod mezi režimem sečení dle okrajů a
ořezávání

++ Zahrnuje nůž na sečení trávníku pro náročné sečení

vyžínače

všech výšek

kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech
uživatelů

který umožňuje zvládání i těch nejnáročnějších vyžínacích prací
všestrannosti při vyžínání travnatých i zaplevelených ploch

optimální míru kontroly, která zajišťuje rovnováhu mezi výkonem a
dobou chodu

trávy a vysokých travin
všestrannost použití

Napětí

18V

Napětí

18V

Napětí

18 V

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

1

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

1

Kapacita aku (Ah)

-

Kapacita aku (Ah)

2.0

Napětí

18V

Napětí

18V

Včetně nabíječky

Ne

Kapacita aku (Ah)

1.5

Včetně nabíječky

Ne

Nabíjecí doba

60

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Šířka řezu (cm)

25

Šířka řezu (cm)

25

Šířka řezu (cm)

25/30

Šířka řezu (cm)

25/30

Šířka řezu (cm)

28/33

Průměr ocelového žacího nože (cm)

20

Struna (mm)

1.6

Struna (mm)

1.6

Struna (mm)

1.6

Struna (mm)

1.6

Struna (mm)

2.0

Řezný záběr strunové hlavy (cm)

30

Automatické nastavování délky struny

Automatické podávání

Automatické nastavování délky struny

Automatické podávání

Automatické nastavování délky struny

Automatické podávání

Automatické nastavování délky struny

Automatické podávání

Automatické nastavování délky struny

Rázová hlava

Průměr struny (mm)

1.6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.2

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

5.1

Obj. č.

5133002822

Obj. č.

5133005016

Obj. č.

5133002813

Obj. č.

5133003710

Obj. č.

5133003651

Obj. č.

5133002619

EAN kód

4892210147776

EAN kód

4058546356514

EAN kód

4892210147684

EAN kód

4892210160072

EAN kód

4892210159755

EAN kód

4892210141033
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18V ONE+ péče o trávník

18V ONE+ péče o keře a živé ploty

RY18SFX35A-0

RY18CVA-0

RY18EGA-0

RY18HT40A-115

RY18HT45A-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový vertikutátor, šířka
záběru 35cm

18V Akumulátorový kultivátor

18V Akumulátorý zatřihovač okrajů

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 40cm (1x1.5Ah)
++ Nejlehčí a nejkompaktnější Ryobi plotostřih pro snadné a pohodlné

18V Akumulátorový plotostřih, šířka záběru 45cm
++ Řadová rukojeť LINEA, navržená pro pokročilou ergonomii, kombinuje

prořezávání

NKA
NOVI

NKA
NOVI

++ Vysoce výkonný bezuhlíkový motor, napájen dvěma ONE+ 18V

++ Pomocí kultivátoru Ryobi vytvořte zdravou půdu a zlepšete růst rostlin

++ 18V Zastřihovač okrajů dosahuje čistých a ostrých linií kolem všech

++ Čtyři šířky záběru pro snadné odstranění mechu a plsti
++ Sklápěcí rukojeti pro snadné uložení

++ Tři nastavení rychlosti jsou ideální pro různé aplikace
++ Seřízení bez nářadí od čtyř hrotů po dva hroty pro užší kultivaci mezi

++ Nastavitelná rukojeť pro větší pohodlí při dlouhodobém používání
++ Odolný 22cm nůž pro všechny zahradní povrchy

akumulátory pro optimální dobu chodu a výkon

ve Vaší zahradě, nebo kdekoli jinde

řádky nebo menšíma záplatama

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Kapacita aku (Ah)

-

prvků zahrady

++ Délka lišty 40cm a šířka střihu 16mm, perfektní pro zastřihávání a
upravování živých plotů

++ Diamantem broušená lišta pro čisté a přesné řezy

NKA
NOVI

pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale
vyváženém stroji

++ Lehká konstrukce pro lepší pohodlí v průběhu času
++ 45cm lišta s 22mm šířkou střihu poskytuje dostatek energie pro
zvládnutí i náročných úkolů

Napětí

18V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

1

Počet dostupných akumulátorů

0

Kapacita aku (Ah)

1.5

Max. kapacita řezání (mm)

22

Max. kapacita řezání (mm)

16

Délka pilového plátku (cm)

45

Délka pilového plátku (cm)

40

Počet otáček (ot./min)

1350

Počet otáček (ot./min)

1300

Hmotnost (bez aku) (Kg)

2.3

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.0

Obj. č.

5133005380

Obj. č.

5133005017

EAN kód

4892210203236

RY18HT50A-0

RY18HT55A-0

18V Akumulátorový plotostřih, šířka záběru 50cm
++ Řadová rukojeť LINEA, navržená pro pokročilou ergonomii, kombinuje

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm
++ Nová řadová rukojeť LINEA určená pro pokročilou ergonomii kombinuje

pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale
vyváženém stroji

++ Lehká konstrukce pro lepší pohodlí v průběhu času
++ 50cm lišta s 24mm šířkou střihu poskytuje dostatek energie pro
zvládnutí i náročných úkolů

NKA
NOVI

pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale
vyváženém balení

++ Lehká konstrukce pro větší pohodlí při delším používání
++ 55cm lišta s šířkou záběru 24mm poskytuje dostatek

Napětí

18V

18V

Včetně nabíječky

Ne

Napětí

18V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Kultivační šířka [cm]

20

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Záběr (cm)

35

Kultivační hloubka [cm]

10

Kapacita aku (Ah)

-

Max. kapacita řezání (mm)

24

Max. kapacita řezání (mm)

24

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Počet disků s noži

4

Včetně nabíječky

Ne

Délka pilového plátku (cm)

50

Délka pilového plátku (cm)

55

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

11

Rychlost otáčení nožů [rpm]

300, 250, 200

Průměr kotouče (mm)

220

Počet otáček (ot./min)

1350

Typ nože

diamantem broušený

Hmotnost (bez aku) (Kg)

9.0

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

5.3

Rychlost řezání (ot./min )

4000

Hmotnost (bez aku) (Kg)

2.4

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.8

Obj. č.

5133004548

Obj. č.

5133005047

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

4.5

Obj. č.

5133005376

Obj. č.

5133004909

EAN kód

4892210182203

EAN kód

4892210189400

Obj. č.

5133004891

EAN kód

4892210203250

EAN kód

4892210189349

@ryobicesko
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energie pro zvládnutí náročných úkolů

Napětí
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18V ONE+ péče o keře a živé ploty

18V ONE+ péče o keře a živé ploty

RY18HTX60A-0

OHT1845

OHT1850H

OHT1850X

OPT1845

18V Bezuhlíkový akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm
++ Nová řadová rukojeť LINEA určená pro pokročilou ergonomii kombinuje

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm
++ Lehký plotostřih s mimořádně kompaktní konstrukcí, dokonale vhodný

18V Hybridní plotostřih, délka lišty 50cm

18V Akumulátorový plotostřih s dlouhým dosahem

18V Akumulátorový tyčový plotostřih, délka lišty
45cm

++ Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez

++ Čtyřpolohová kloubová hlava pro prostřihávání živých plotů a křovin

diamantem broušenými lištami

++ Vynikající kvalita střihu dosahovaná prostřednictvím lišt o délce 50cm,

++ Otočná zadní rukojeť pro optimální dosah při každém použití
++ Centrální spoušť pro snadné použití v prodlouženém stavu

++ Vysoký řezný výkon díky špičkovému 18V motoru
++ Diamantem broušené lišty 45cm pro čistý střih
++ Může řezat velké větve díky 18mm šířce střihu

funkci pily

++ Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 22mm a odřezávací funkci

pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale
vyváženém balení

++ Bezuhlíkový motor s menším hmotností a velikostí znamená pohodlnější
řezání při delším použití a snížení únavy

++ Elektronická technologie rychle odblokuje zaseknutý papír

pro tvarování živých plotů a údržbu křoví

NKA
NOVI

++ Lišta o délce 45cm broušená diamantem, průměr stříhaného materiálu
do 18mm

++ Vysoce kvalitní lišty, které jsou broušené diamantem, umožňují přesné
stříhání

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18V

Max. kapacita řezání (mm)

18

Počet dostupných akumulátorů

0

Délka pilového plátku (cm)

45

Max. kapacita řezání (mm)

26

Počet otáček (ot./min)

1500

Délka pilového plátku (cm)

60

Typ nože

diamantem broušený

Počet otáček (ot./min)

1500

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.9

Hmotnost (bez aku) (Kg)

2.5

Hmotnost (bez aku) (Kg)

2.5

Obj. č.

5133004906

Obj. č.

5133003654

EAN kód

4892210189332

EAN kód

4892210157867

RHT1851R20F

OHT1855R

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 50cm (1x2.0Ah)
++ Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm
++ 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

kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech
uživatelů

krouticím momentem

++ Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55cm

které jsou broušené diamantem

++ Může řezat velké větve díky 22mm šířce střihu a

všech velikostí

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

1

Kapacita aku (Ah)

2.0

Napětí

18V

Napětí

18V

Napětí

18V

Včetně nabíječky

Ano

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Nabíjecí doba

60

Počet dostupných akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Max. kapacita řezání (mm)

16

Max. kapacita řezání (mm)

18

Max. kapacita řezání (mm)

22

Včetně nabíječky

Ne

Max. kapacita řezání (mm)

22

Délka pilového plátku (cm)

50

Délka pilového plátku (cm)

45

Délka pilového plátku (cm)

50

Max. kapacita řezání (mm)

22

Délka pilového plátku (cm)

50

Počet otáček (ot./min)

1200

Počet otáček (ot./min)

1350

Počet otáček (ot./min)

1350

Délka pilového plátku (cm)

55

Typ nože

diamantem broušený

Typ nože

diamantem broušený

Typ nože

diamantem broušený

Typ nože

diamantem broušený

Typ nože

laserem řezaný, diamantem broušený

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.5

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

4.6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.2

Hmotnost (bez aku) (Kg)

3.1

Hmotnost (bez aku) (Kg)

3.2

Hmotnost (bez aku) (Kg)

4.2

Obj. č.

5133003714

Obj. č.

5133002161

Obj. č.

5133003657

Obj. č.

5133001249

Obj. č.

5133002523

EAN kód

4892210160119

EAN kód

4892210821249

EAN kód

4892210157881

EAN kód

4892210815439

EAN kód

4892210138521
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18V ONE+ patio čističe

18V ONE+ péče o stromy a větve

RY18PCA-0

RY18PCB-0

OCS1830

RY18CS20A-0

OPP1820

18V Akumutárový patio čistič s drátěným kartáčem

18V Akumulátorový patio čistič s rýžákem

18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka
lišty 30cm

18V Kompaktní řetězová pila, délka lišty 20cm

18V Akumulátorová prořezávací pila, délka lišty 20cm

NKA
NOVI

++ Jednoduše čistí plevel a trávu rostoucí mezi cihlami, dlaždicemi atd.
++ Konec klečení! Teleskopické nastavení výšky znamená vzpřímené čištění

++ ČIstí celou řadu rovných ploch kolem zahrady, včetně palubek a teras
++ Už žádné klečení: teleskopické nastavení výšky znamená čištění pro

++ Pogumovaná rukojeť pro pohodlné držení při delším použití

++ Pogumovaná rukojeť pro zlepšený komfort při delším používání

ve stoje pro jakéhokoliv uživatele

++ Vysoce výkonný prémiový bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z
práce

++ 30cm lišta a řetěz Oregon®
++ Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele

všechny uživatele

++ 20cm lišta a řetěz ideální pro prořezávání a odvětvování
++ Lehká, kompaktní a ovladatelná konstrukce, která snižuje únavu,
umožňuje snadnou přepravu a kontrolované přesné řezy

++ Ruční systém mazání, aby použití i údržba byly co nejjednodušší. Stačí

NKA
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++ 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

nanést olej přímo na lištu a řetěz

Napětí

18V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Napětí

18V

Napětí

18 V

Délka lišty (cm)

30

Rychlost řetězu (m/s)

4.6

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Rychlost řetězu (m/s)

10

Délka lišty (cm)

20

Délka lišty (cm)

20

Napětí

18V

Standardní vybavení

rýžák

Napínání řetězu bez použití nářadí

Ano

Napínání řetězu bez použití nářadí

Ne

Rychlost řetězu (m/s)

5.5

Počet dostupných akumulátorů

0

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.6

Hmotnost (bez aku) (Kg)

2.3

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.3

Obj. č.

5133004729

Obj. č.

5133002829

Obj. č.

5133005414

Obj. č.

5133001250

Obj. č.

5133004727

EAN kód

4892210185587

EAN kód

4892210147820

EAN kód

4892210199515

EAN kód

4892210815446
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18V ONE+ zahradní úklid

18V ONE+ zahradní úklid

OBL1820S

OBL18JB

RY18BLA-0

OWS1880

RY18BPSA-0

RY18BLXB-0

18V Akumulátorový fukar
++ Fukar Ryobi je výborný na odklízení suchého listí, čištění teras, dvorků a

18V Akumulátorový fukar
++ Vysoce účinná konstrukce foukací trysky umožňuje maximální využití

18V Akumulátorový fukar
++ Lehká konstrukce s maximálním akumulátor-

18V Akumulátorový ruční postřikovač na plevel
++ Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavu z

18V Akumulátorový postřikovač na záda
++ Pohonný postřikovač umožňuje

18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar WHISPER™

++ Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu až 245km/h
++ Lehká konstrukce, jedinečné pohodlí a práce bez kabelů urychluje

++ Proměnná regulace otáček pro všestranné využití
++ Vestavěný stěrač úlomků uvolňuje ulpělé nečistoty a listí

++ Vysoce účinný proudový ventilátor poskytuje

chodníčků

čistění

výkonu motoru

ovým komfortem

manuálního pumpování

NKA
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maximální výkon

++ Vestavěná odpadní stěrka pro uvolnění

++ 3.5litrová nádoba s vestavěnou odměrkou

lehkou manipulaci a eliminuje
únavu z pumpování

NKA
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++ Polstrovaný batoh pro pohodlí při
delším používání

++ 15litrová nádrž na stříkání

nepoddajných nečistot a listí

velkého množství roztoku po
zahradě

Napětí

18V

Napětí

18V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Průtok (l/h)

30

Průtok (l/h)

88

Průtok vzduchu (m³ / min)

2.6

Rychlost vzduchu (km / h)

160

Rychlost vzduchu (km / h)

145

Nádrž (l)

3.5

Nádrž (l)

15

Rychlost vzduchu (km / h)

245

Průtok vzduchu (m³ / min)

7.9

Průtok vzduchu (m³ / min)

7.1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

6.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.5

Hmotnost (bez aku) (Kg)

2.1

Hmotnost (bez aku) (Kg)

1.5

Hmotnost (bez aku) (Kg)

6.3

Obj. č.

5133002663

Obj. č.

5133003662

Obj. č.

5133005411

Obj. č.

5133002676

Obj. č.

5133004573

EAN kód

4892210143488

EAN kód

4892210157911

EAN kód

4892210203120

EAN kód

4892210144447

EAN kód

4892210182678

RY18BLXA-0

OBL1820H

OBV18

RY18FGA-0

RY18PW22A-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar
++ Vysoce výkonný bezuhlíkový motor a

18V Hybridní fukar
++ Inovativní 18V hybridní motor nabízí volbu hladkého přechodu mezi

18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar a vysavač
++ Technologie vysoce výkonného

18V Akumulátorový mlhovač/chemický postřikovač
++ Ideální pro použití s dezinfekčními

18V Akumulátorový vysokotlaký čistič EZClean
++ Raději než se unavovat vyndáním

účinná konstrukce foukací trysky poskytují
maximální výkon

++ Proměnná regulace otáček pro všestranné
využití

++ Turbo zrychlení pro zvýšený čistíci výkon

NKA
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napájením z akumulátoru nebo ze sítě

++ Lehká konstrukce s pogumovanou zadní rukojetí umožňuje pohodlné
dlouhodobé používání

++ Vysokorychlostní tryska s proudem vzduchu až 250km/h

bezuhlíkového motoru umožňuje
dosahování vyšší účinnosti při foukání i
vysávání

prostředky, chemickými roztoky,
herbicidy, insekticidy a fungicidy

++ Narozdíl od běžného postřikovače jsou

++ Turborežim umožňuje dočasné zvyšování

chemické částice atomizované, což
znamená, že mají delší dosah a
rozprostřou se rovnoměrně

výkonu, které je potřebné pro zvládání
nejnáročnějších pracovních úkolů

++ Snadné přepínání režimů

++ Čistěte na cestách! Pomocí přiložené

sifónové sady můžete čerpat z
jakéhokoli zdroje čerstvé vody, jako je
jezero nebo kbelík, a čistit tak kdekoliv
zrovna potřebujete

++ Eliminuje únavu z pumpování a tím

fukaru a vysavače díky
oboustranné kombinované
konstrukci

tlakové myčky k vyčištění vozidla, kola
nebo jiného povrchu, jednoduše
uchopte svůj vysokotlaký čistič EZClean,
připojte ho k hadici a můžete začít čistit

zmenšuje únavu při používání

Napětí

18V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Kapacita aku (Ah)

-

Napětí

18V

Napětí

18V

Průměrná velikost částic [µm]

40

Včetně nabíječky

Ne

++ Vysoce výkonná 18V bezuhlíková technologie motoru pro vyšší účinnost
a výkon

++ Fukar řady Whisper™ poskytuje s minimálním hlukem rychlost vzduchu
150km/h

++ Tlačítko Turbo zvyšuje výkon pro zdolávání odfouknutí všeho mokrého
listí až po velké hromádky listů

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Průtok (l/h)

7.2

Průtok (l/h)

182

Počet dostupných akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Rychlost vzduchu (km / h)

200

Pokrytá plocha za min [m²]

93

Max. podtlak (bar)

22

Počet dostupných akumulátorů

0

Průtok vzduchu (m³ / min)

11.9

Průtok vzduchu (m³ / min)

2.8

Průtok vzduchu (m³ / min)

6.0

Dosah [m]

4.5

Připojení trysky

Rychlospojka

Rychlost vzduchu (km / h)

150

Rychlost vzduchu (km / h)

200

Rychlost vzduchu (km / h)

250

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

4.1

Nádrž (l)

2

Funkce odsávání

Ano

Průtok vzduchu (m³ / min)

12.1

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.8

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.1

Hmotnost (bez aku) (Kg)

3.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.3

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.4

Hmotnost (bez aku) (Kg)

2.5

Obj. č.

5133004536

Obj. č.

5133002340

Obj. č.

5133003661

Obj. č.

5133004912

Obj. č.

5133004570

Obj. č.

5133004917

EAN kód

4892210181428

EAN kód

4892210822673

EAN kód

4892210157904

EAN kód

4892210189431

EAN kód

4892210182906

EAN kód

4892210189738
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18V ONE+ zahradní a zahradnické nůžky

18V ONE+ zahradní speciality

OGS1822

RY18PSA-0

RY18SCA-0

OSS1800

RY18BI150A-0

R18USB-0

18V Akumulátorové nůžky a zastřihávač 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 nářadí pro přeměnu nůžek na

18V Akumulátorová 150mm prořezávací pila
++ 18V ONE+ zahradní prořezávací pila umožňuje

18V Akumulátorové zahradnícké nůžky
++ Akumulátorové ruční zahradnické nůžky pro snadné

18V Akumulátorový rozmetač osiv

18V Akumulátorový 150W invertor

18V Akumulátorový USB adaptér

++ Šířka střihu 80mm je perfektní pro zastřihávání malých

++ Vysoký řezný výkon s extra ostrými japonskými

++ Integrovaný úchyt větve zajišťuje, že budete mít plnou

++ Čisté a přesné řezy

zastřihávač

jednoduché zastřihávání stromů a keřů
až středních větví

kontrolu i při řezání v plném dosahu

prořezávání jednou rukou

NKA
NOVI

dvoubřitými noži SK5 z chromu
podporují
zdravý růst rostlin

Napětí

18V

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Kapacita aku (Ah)

-

Počet dostupných akumulátorů

0

Délka pilového plátku (cm)

15

Včetně nabíječky

Ne

Nůž (mm)

120

Max. kapacita řezání (mm)

80

Max. kapacita řezání (mm)

25

Délka lišty-plotostřih (mm)

200

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.3

Typ nože

dvoubřitý

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.3

Hmotnost (bez aku) (Kg)

0.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.2

Obj. č.

5133002830

Obj. č.

5133004594

Obj. č.

5133005024

EAN kód

4892210147837

EAN kód

4892210183217

EAN kód

4892210192608

RY18SCXA-0

OLP1832BX

RY18PLA-0

18V Bezuhlíkové akumulátorové zahradnické nůžky
++ Bezuhlíkové akumulátorové ruční zahradnické

18V Akumulátorové ruční zahradní nůžky
++ Akumulátorové zahradní nůžky pro snadné

18V Akumulátorové tyčové nůžky na větve
++ Akumulátorové zahradní nůžky na větve pro snadné

++ Vysoký výkon střihu s extra ostrými japonskými

++ 18V motor jednoduše stříhá větve o průměru až

++ Teleskopická tyč snadno upravuje celkovou délku nůžek od

nůžky pro jednoduché stříhání jednou rukou
dvoubřitými noži SK5

++ Čistý a přesný střih podporuje zdravý růst rostlin

NKA
NOVI

stříhání i v těžko přístupných oblastech
32mm

++ Vysoce kvaitní dvoubřité nůžky přínášejí točivý

NKA
NOVI

prořezávání a prodloužený dosah
1.9m do 2.7m

NKA
NOVI

++ 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

++ Výkonný ONE+™ invertor poskytuje nepřetržité střídavé napájení

++ Přenosný USB adaptér pro nabíjení USB zařízení kdekoli, ideální když

++ Ideální pro napájení malých zařízení, jako jsou notebooky, ventilátory,

++ 2.1A a 1.0A porty poskytují rychlé nabíjení pro snížení doby nabíjení

230V/150W, které Vám umožňuje napájet síťové produkty mimo domov
fotoaparáty, drony, rádia, inteligentní reproduktory a světla

++ 2x USB Type-A port (5V, 2.4A celkově) pro nabití telefonů, tabletů a

jste na cestách

vašich zařízení na minimum

dalších USB zařízení

moment 250Nm pro rychlé dokončení práce

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Kapacita aku (Ah)

-

Napětí

18V

Včetně nabíječky

Ne

Počet dostupných akumulátorů

0

Typ nože

dvoubřitý

Napětí

18V

Typ nože

dvoubřitý

Max. kapacita řezání (mm)

32

Počet dostupných akumulátorů

0

Max. kapacita řezání (mm)

32

Řezná síla [Nm]

250

Napětí

18V

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

18 V

Počet dostupných akumulátorů

0

Úhel řezu

Nenastavitelný

Max. délka [m]

2.7

Počet dostupných akumulátorů

0

Maximální příkon [W]

300

Počet dostupných akumulátorů

0

Max. kapacita řezání (mm)

28

Délka (m)

0.85

Úhel řezu

150°

Kapacita (l)

4

Nepřetržitý příkon [W]

150

Output Voltage [V]

5

Typ nože

dvoubřitý

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

2.4

Min. délka [m]

1.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.9

AC vstupy

1

Doba nabíjení

2.1 / 1.0

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.3

Hmotnost (bez aku) (Kg)

1.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.9

Hmotnost (bez aku) (Kg)

1.4

DC vstupy

2

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

0.5

Obj. č.

5133005025

Obj. č.

5133004392

Obj. č.

5133004575

Obj. č.

5133003729

Obj. č.

5133004895

Obj. č.

5133004381

EAN kód

4892210191892

EAN kód

4892210174529

EAN kód

4892210182562

EAN kód

4892210160201

EAN kód

4892210190901

EAN kód

4892210154576
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48V zahradní nářadí

36V péče o trávník

RM480E

RY48RM76A

RY36LMRX-0N

RY36LM40A-0

RY36LMXP40A-140

48V Akumulátorová sekačka na trávu - traktůrek, šířka záběru 96cm

48V Akumulátorová sekačka na trávu - traktůrek, šířka záběru 76cm

36V Bezuhlíková akumulátorová robotická travní
sekačka, šířka záběru 26cm

36V MAX POWER akumulátorová sekačka na trávu,
šířka záběru 40cm

36V MAX POWER Bezuhlíková akumulátorová travní
sekačka s funkcí Power Assist,
šířka záběru 40cm (1x 4.0Ah)

NKA
NOVI

++ Doba chodu až 2.5 hodiny, což je dostatek na posekání až 10 000m²

++ Vydrží až hodinu v provozu, což postačuje k posečení až 4 000m²

++ 96cm dvojitý nůž, ideální pro rychlé sečení velkých ploch
++ Poháněný 3 vysoce výkonnými bezuhlíkovými motory pro optimální

++ 76cm dvojitý nůž, ideální pro rychlé sečení velkých ploch
++ Poháněno 3 vysoce výkonnými bezuhlíkovými motory pro optimální

trávníku na jedno nabití

řezný výkon

trávníku na jedno nabití.

NKA
NOVI

NKA
NOVI

++ Autonomně sečte trávník a udělejte si čas na další, zajímavější věci!
++ Díky šířce záběru 26 cm, výkonnému 36V akumulátoru a rychlému

++ Součástí MAX POWER platformy akumulátorů, která poskytuje více

++ Součástí MAX POWER platformy akumulátorů, která poskytuje více

++ Optimalizovaný navigační program zajišťuje, že ROBOYAGI ™ může

++ Vysoce výkonný motor poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších

++ Vysoce výkonný motor poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších

++ Vylepšené 40cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se

++ Vylepšené 40cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se

nabíjení je ROBOYAGI™ schopno rychle a efektivně posekat trávník, což
znamená, že si Vy a Vaše rodina můžete užívat zahradu, kdykoli chcete

řezný výkon.

NKA
NOVI

procházet úzkými místy a řezat těžko přístupné oblasti vašeho trávníku

energie, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí bateriové
platformy a poskytuje skutečně výkon srovnatelný s benzínovým
nářadím
aplikacích

snižuje doba, po kterou je nutné vyprázdnit sběrný koš

energie, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí bateriové
platformy a poskytuje skutečně výkon srovnatelný s benzínovým
nářadím
aplikacích a prodlouženou dobu chodu díky vylepšené účinnosti
snižuje doba, po kterou je nutné vyprázdnit sběrný koš

Napětí

48V

Počet dostupných akumulátorů

4

Kapacita aku (Ah)

100

Napětí

36V

Typ aku

olověný

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

36V

Nabíjecí doba

přes noc

Včetně nabíječky

Ano

Napětí

36V

Počet dostupných akumulátorů

1

Záběr (cm)

96

Napětí

48V

Max. kapacita řezání (mm)

260

Počet dostupných akumulátorů

0

Kapacita aku (Ah)

4.0

Výška střihu [mm]

35 mm - 115 mm

Kapacita aku (Ah)

50

Výška střihu [mm]

20-60

Záběr (cm)

40cm

Záběr (cm)

40cm

Mechanismus pohonu

pojezdový

Typ aku

olověný

Snímač nárazů

Ano

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Mechanismus pohonu

Power Assist

Mulčování

Ano

Záběr (cm)

76

Internetové připojení

WiFi

Mulčování

Ano

Mulčování

Ano

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

295

Výška střihu [mm]

35 mm - 115 mm

Maximální sklon

20° / 36%

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

18.2

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

18.2

Obj. č.

5133004592

Mulčování

Ano

Obj. č.

5133004762

Obj. č.

5133005591

Obj. č.

5133005483

EAN kód

4892210180391

Obj. č.

5133004972

EAN kód

4892210185846

EAN kód

4892210210272

EAN kód

4892210206046
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36V péče o trávník

36V péče o trávník

RLM36X46H5P

RLM36X46S5

RY36LMX46A-150

RY36LMM46A-140

RY36LT33A-0

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

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

MAX POWER Bezuhlíková akumulátorová
travní sekačka, šířka záběru 46cm (1x 5.0Ah)

MAX POWER Akumulátorová mulčovací travní sekačka 2v1, šířka záběru 40cm
++ Sekačka 2v1 poskytuje funkce mulčování nebo bočního výhozu
++ Mulčování zlepšuje zdraví trávníku, protože odřezky se vracejí na trávník

36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka střihu 33cm
++ Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm pro maximální výkon a dobu

NKA
NOVI

++ Výkonný 36V bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem

podává dostatečnou sílu k optimalizování výkonu pro nejnáročnější
sečení

++ Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo
v hustém porostu

++ Šířka sečení 46cm pro rychlé sečení a mulčování i nejrozsáhlejších ploch

NKA
NOVI

++ 36V bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje
premiový výkon i pro náročnější sečení

++ Šířka záběru 46cm pro rychlé sečení a mulčování i na těch největších
plochách

++ Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm

chodu

++ Spínač s proměnnou rychlostí pro úplnou kontrolu během používání
++ Ergonomické rukojeti pro komfort během delšího používání

a poskytují přírodní hnojivo

++ Kompaktní a lehký pro snadnou ovladatelnost a skladování

++ Součástí MAX POWER platformy akumulátorů, která poskytuje více

0

36V

Kapacita aku (Ah)

-

Počet dostupných akumulátorů

1

Včetně nabíječky

Ne

Kapacita aku (Ah)

4.0

Nabíjecí doba

-

Záběr (cm)

46

Šířka řezu (cm)

28-33cm

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Struna (mm)

2.0

Mulčování

Ano

Automatické nastavování délky struny

Automatické podávání

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

20.8

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.7

Obj. č.

5133005486

Obj. č.

5133004544

EAN kód

4892210206091

EAN kód

4892210181855

RY36ELTX33A-0

RBC36B26B

36V Akumulátorová strunová sekačka Expand-it, šířka záběru 33cm
++ Vysoce výkonný 36V bezuhlíkový motor pro dosažení těch nejtěžších

36V Akumulátorový křovinořez, šířka záběru 26cm + strunová
sekačka, šířka záběru 30cm
++ 36V akumulátorový křovinořez/strunová sekačka 2v1 pro sečení odolné

++ Dvourychlostní spoušť a nastavitelná šířka záběru pokosu 28 či 30cm

aplikacích

++ Dvojitá 2.0mm zakroucená struna pro výkonné řezání při šířce záběru

++ Vylepšené 46cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se

36V

Počet dostupných akumulátorů
Napětí

energie, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí bateriové
platformy a poskytuje skutečně výkon srovnatelný s benzínovým
nářadím

++ Vysoce výkonný motor poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších

Napětí

úkolů

pro větší kontrolu výkonu a delší dobu chodu
pokosu 33cm

NKA
NOVI

NKA
NOVI

trávy, malých keřů a lesního porostu

++ Motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje výkonné sečení
++ 26cm Tri-Arc™ ostrý tvrzený kotouč pro silné a přesné řezání

snižuje doba, po kterou je nutné vyprázdnit sběrný koš

Napětí

36V

Počet dostupných akumulátorů

1

Napětí

36V

Napětí

36V

Napětí

36V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

Kapacita aku (Ah)

5.0

Počet dostupných akumulátorů

1

Napětí

0

36V

Kapacita aku (Ah)

-

Kapacita aku (Ah)

Včetně nabíječky

Ano

Kapacita aku (Ah)

5.0

-

Počet dostupných akumulátorů

1

Včetně nabíječky

Ne

Včetně nabíječky

Nabíjecí doba

65

Nabíjecí doba

Ne

180

Kapacita aku (Ah)

5.0

Nabíjecí doba

-

Nabíjecí doba

Záběr (cm)

46

-

Záběr (cm)

46

Záběr (cm)

46cm

Šířka řezu (cm)

28-33

Průměr ocelového žacího nože (cm)

Mechanismus pohonu

26

Power Assist

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Struna (mm)

2.0

Řezný záběr strunové hlavy (cm)

30

Mulčování

Ano

Mulčování

Ano

Mulčování

Ano

Automatické nastavování délky struny

Rázová hlava

Struna (mm)

2.0

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

19.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

19.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

23.9

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

4.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

4.6

Obj. č.

5133002811

Obj. č.

5133003831

Obj. č.

5133004914

Obj. č.

5133004546

Obj. č.

5133002405

EAN kód

4892210147646

EAN kód

4892210162496

EAN kód

4892210190246

EAN kód

4892210181848

EAN kód

4892210821980
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36V péče o keře a živé ploty

36V péče o stromy

RHT36B61R

RY36HTX65A-120

RY36PHT50A-0

RY36CSX30B-0

RY36CSX35A-0

RY36CSX40B-0

36V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm

Bezuhlíkový akumulátorový plotostřih MAX POWER,
délka lišty 65cm (1x2.0Ah)

MAX POWER Akumulátorový tyčový plotostřih

36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka
lišty 30cm

36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka
lišty 35cm

36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka
lišty 40cm

NKA
NOVI

++ 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

NKA
NOVI

NKA
NOVI

NKA
NOVI

++ Bezuhlíkový motor pro lepší hmotnost a velikost znamená pohodlnější

++ Vysoké živé ploty snadno prostříháte pomocí výkonného MAX POWER

++ Bezuhlíkový motor poskytuje maximální točivý moment a účinnost pro

++ Bezuhlíkový motor poskytuje maximální kroutící moment a účinnost pro

++ Bezuhlíkový motor poskytuje maximální točivý moment a účinnost pro

++ Elektronická technologie proti zaseknutí lišty
++ O 38% výkonnější než plotostřih Ryobi MAX POWER RHT36B61R

++ Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50cm diamantem

++ 30cm lišta a řetěz pro řezání polen a odvětvování
++ Špičková rychlost řetězu 22.5m/s nabízí dokonalý zážitek z řezání

++ 35cm lišta a řetěz na řezání velkých polen
++ Vysoká rychlost řetězu 21m/s pro maximální řezný zážitek

++ 40cm lišta a řetěz pro kácení stromů a těžbu dříví
++ Špičková rychlost řetězu 22.5m/s nabízí dokonalý zážitek z řezání

řezání v průběhu času a snižuje únavu

tyčového plotostřihu
broušenými lištami

++ S šířkou střihu 22mm si poradí i s velkými a silnými větvemi

snadné řezání

snadné řezání

snadné řezání

Napětí

36V

Napětí

36V

Napětí

36V

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

1

Počet dostupných akumulátorů

0

Včetně nabíječky

Ne

Kapacita aku (Ah)

2.0

Napětí

36V

Kapacita aku (Ah)

-

Max. kapacita řezání (mm)

26

Včetně nabíječky

Ano

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

36V

Včetně nabíječky

Ne

Napětí

36V

Délka pilového plátku (cm)

60

Max. kapacita řezání (mm)

28

Kapacita řezání

22

Počet dostupných akumulátorů

0

Délka lišty (cm)

35

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet otáček (ot./min)

1600

Délka pilového plátku (cm)

65

Délka pilového plátku (mm)

50

Rychlost řetězu (m/s)

22.5

Rychlost řetězu (m/s)

21

Rychlost řetězu (m/s)

22.5

Typ nože

lasem řezaný, diamantem broušený

Počet otáček (ot./min)

1500

Typ nože

diamantem broušený

Délka lišty (cm)

30

Napínání řetězu bez použití nářadí

Ano

Délka lišty (cm)

40

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

3.7

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

4.2

Hmotnost (bez aku) (Kg)

4.4

Hmotnost (bez aku) (Kg)

4.00

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

5.2

Hmotnost (bez aku) (Kg)

4.4

Obj. č.

5133004318

Obj. č.

5133005124

Obj. č.

5133005382

Obj. č.

5133004951

Obj. č.

5133004595

Obj. č.

5133004898

EAN kód

4892210172808

EAN kód

4892210197245

EAN kód

4892210203281

EAN kód

4892210192257

EAN kód

4892210182159

EAN kód

4892210189530
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36V zahradní úklid

36V zahradní úklid

RY36BLA-0

RY36BLXA-0

RY36BPXA-0

RBV36B

RPW36120HI

36V Akumulátorový fukar

36V Bezuhlíkový akumulátorový fukar WHISPER™

36V Bezuhlíkový akumulátorový fukar na záda

36V Bezuhlíkový akumulátorový fukar/vysavač

36V Bezuhlíkový akumulátorový 120 Bar vysokotlaký
čistič

NKA
NOVI

++ Technologie JET FAN a design axiálního ventilátoru poskytují vysoký

++ Vysoce výkonná bezuhlíková technologie motoru pro vyšší účinnost a

++ Vysoce výkonný bezuhlíkový motor a účinná konstrukce foukací trysky

++ Bezuhlíkový 36V motor pracuje efektivně, aby rychle zvládnul jakékoliv

++ Výkonná 36V bezuhlíková technologie motoru vyrovnává výkon 1500W

++ Spouštěč s proměnnou rychlostí pro maximální kontrolu v každém

++ Fukar Whisper™ poskytuje rychlost vzduchu 176 km/h s minimálním

++ Silný proud vzduchu 12.9m³/min s rychlostí vzduchu 238km/h pro

++ Výjimečně kompaktní konstrukce se zabudovaným kovovým rámem pro

++ Tlačítko Turbo zvyšuje výkon pro zdolávání odfouknutí všeho mokrého

++ Tlačítko Turbo zvyšuje výkon pro zdolávání odfouknutí všeho mokrého

++ Vysoká rychlost vzduchu až 240km/h s funkcí turbo zrychlení
++ Tempomat umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během

++ Nově navržený fukar a vysavač 3v1 lze použít buď jen jako fukar, jen

++ S tryskou 5v1 je přepínání mezi funkcemi snadné – můžete si zvolit mezi

výkon pro optimální odvátí listí
prostředí

listí až po velké hromádky listů

výkon

hlukem

listí až po velké hromádky listů

poskytují maximální výkon

dlouhodobého používání, aby se snížila únava uživatele

foukací a vysávací úkoly
snadné odklízení listí

jako vysavač nebo s oběma trubkami na nářadí

Napětí

36V

Napětí

36V

Počet dostupných akumulátorů

tlakového čističe, zaručuje tlak až 120 barů a průtok 320 litrů za hodinu
zajištění odolnosti

nastavením dlouhý rozsah s čisticím prostředkem, krátký rozsah s
čisticím prostředkem, vějířové rozstřikování 40°, 25° a 0°

0

Napětí

36V

Napětí

36V

Napětí

36V

Počet dostupných akumulátorů

0

Rychlost vzduchu [režim fukaru]

238

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Počet dostupných akumulátorů

0

Rychlost vzduchu (km / h)

232

Rychlost vzduchu [režim vysavače]

200

Včetně nabíječky

Ne

Rychlost vzduchu (km / h)

152

Rychlost vzduchu (km / h)

176

Průtok vzduchu (m³ / min)

17.7

Průtok vzduchu (m³ / min)

12.9

Připojení trysky

Rychlospojka

Průtok vzduchu (m³ / min)

14.9

Průtok vzduchu (m³ / min)

15.6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

9.6

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

5.3

Max. podtlak (bar)

120

Hmotnost (bez aku) (Kg)

2.9

Hmotnost (bez aku) (Kg)

3.1

Hmotnost (bez aku) (Kg)

8.4

Hmotnost (bez aku) (Kg)

4.4

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

13.4

Obj. č.

5133004576

Obj. č.

5133004916

Obj. č.

5133004577

Obj. č.

5133002524

Obj. č.

5133002832

EAN kód

4892210189752

EAN kód

4892210189769

EAN kód

4892210181404

EAN kód

4892210138538

EAN kód

4892210148148
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36V zahradní speciality

VĚTŠÍ VÝKON PO DELŠÍ DOBU

RY36BI300A-0

RY36BI1800A-0

36V Akumulátorový 300W invertor

36V Akumulátorový 1800W invertorový generátor se 4 porty

DELŠÍ

INTELLICELLTM
Unikátně spravuje svoji sílu,
aby poskytovala unikátní výkon
a dobu chodu pro jakékoliv
36V nářadí a jeho aplikaci.

DOBA CHODU
NOVINKA

++ Výkonný MAX POWER invertor poskytuje nepřetržité střídavé napájení

230V/150W, které Vám umožňuje napájet síťové produkty mimo domov

++ Ideální pro napájení malých zařízení, jako jsou notebooky, ventilátory,

+ Lepší tok energie

NOVINKA

RY36B20B

RY36B40B

RY36B50B

RY36B60A

RY36B12A

Objednací číslo: 5133005548

Objednací číslo: 5133005549

Objednací číslo: 5133005550

Objednací číslo: 5133004458

Objednací číslo: 5133004554

nepřetržité střídavé napájení až 1600W, které Vám umožní napájet více
síťových produktů připojených mimo domov

++ Čistý' sinusový střídavý proud je ideální pro napájení citlivé a hodnotné

telefonů, tabletů a dalších USB zařízení

++ 4x 5V USB Type-A port a 2x USB Type-C port (5V/12V/20V) pro nabití

NEW

elektroniky

telefonů, tabletů, dronů, elektrických zubních kartáčků a dalších USB
zařízení

Napětí

36V

Počet dostupných akumulátorů

0

Napětí

36V

Maximální příkon [W]

500

Počet dostupných akumulátorů

0

Nepřetržitý příkon [W]

300

Maximální příkon [W]

3000

AC vstupy

1

Nepřetržitý příkon [W]

1800

DC vstupy

2

AC vstupy

2

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)

1.75

DC vstupy

6

Obj. č.

5133004893

Obj. č.

5133004942

EAN kód

4892210190925

EAN kód

4892210190949
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+ Technologie INTELLICELL

++ Výkonný 4portový generátor invertoru MAX POWER poskytuje

fotoaparáty, drony, rádia, inteligentní reproduktory a světla

++ 1x USB Type-A port a 1x USB Type-C (5V, 2.4A celkově) pro nabití

NOVINKA

+ Vysoce výkonné elektrické články

RY36C17A
Objednací číslo: 5133004557

@ryobicesko

@ryobitools_cz

cz.ryobitools.eu

RY36C60A

RY36C3PA

RY36BC17A-120

RY36BC60A-160

Objednací číslo: 5133004555

Objednací číslo: 5133005540

Objednací číslo: 5133004703

Objednací číslo: 5133004706
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36V akumulátory
BPL3620D

36V akumulátory a nabíječky
BPL3640D2

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 2.0Ah

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 4.0Ah

BPL3650D2

RY36B60A

RY36B90A

RY36B12A

36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah

36V High Energy akumulátor 6.0Ah
++ Výkonný HIGH ENERY™ Lithium+ 6.0Ah akumulátor poskytuje více

36V High Energy akumulátor 9.0Ah
++ Výkonný HIGH ENERY™ Lithium+ 9.0Ah akumulátor poskytuje více

36V High Energy akumulátor 12.0Ah
++ Výkonný HIGH ENERY™ Lithium+ 12.0Ah akumulátor poskytuje více

++ Ideální pro náročné aplikace jako je sečení vysoké trávy a řezání velkých

++ 9.0Ah akumulátor poskytuje prodlouženou dobu chodu pro nejtěžší a

++ 12.0Ah akumulátor poskytuje prodlouženou dobu chodu pro nejtěžší a

++ Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro

++ Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro

++ Technologie IntelliCell ™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé

výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s běžnými 36V
akumulátory
polen

dosažení maximální doby chodu,
životnosti a bezpečnosti

výkon a dobu chodu

++ Ideální pro lehké aplikace jako zastřihávání živých plotů či vysoké trávy
++ Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro
dosažení maximální doby chodu, životnosti a bezpečnosti

++ Výkonný MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 4.0Ah poskytuje více
výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí
Lithium-Ion technologií

5133004621

EAN kód

4892210179197
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výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí
Lithium-Ion technologií

++ Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako

++ Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako

++ Technologie IntelliCell ™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby

++ Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro

benzínové nářadí

maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost

Obj. č.

++ Výkonný MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah poskytuje více

Obj. č.

5133004386

EAN kód

4892210174437

nejnáročnější aplikace

dosažení maximální doby chodu,
životnosti a bezpečnosti

výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí
Lithium-Ion technologií
nejnáročnější aplikace

články, aby maximalizovala dobu chodu,
životnost a bezpečnost

Obj. č.

5133004458

Obj. č.

5133003271

Obj. č.

5133004554

EAN kód

4892210178855

EAN kód

4892210150370

EAN kód

4892210183446

RY36C60A

RY36C17A

36V Akumulátorová rychlonabíječka
++ Nejvýkonnější Ryobi 36V nabíječka, která 5.0Ah akumulátor plně nabije

36V Akumulátorová nabíječka
++ 36V Nabíječka kompatibilní se všemi 36V akumulátory Ryobi®
++ Indikátor stavu LED poskytuje zpětnou vazbu o stavu nabití a v jakém

za méně než hodinu

++ Výkonný MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 2.0Ah podává úžasný

výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí
Lithium-Ion technologií

++ 36V nabíječka je kompatibilní s Ryobi® 36V akumulátory
++ LED indikátor poskytuje zpětnou vazbu, v jakém stavu nabití se
akumulátor nachází

stavu je akumulátor

++ Nabíjí při 1.7Ah

benzínové nářadí

dosažení maximální doby chodu, životnosti a bezpečnosti

Obj. č.

5133004387

Obj. č.

5133004555

Obj. č.

5133004557

EAN kód

4892210174451

EAN kód

4892210183354

EAN kód

4892210179425
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Jeden akumulátor pasuje všude

VERTIKUTÁTOR

OLM1833B

18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm

metr²

x

x

150

200

200

250

530

RY18HT40A

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 40cm

min

23

30

38

57

x

x

x

RY18LM37A

18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 37cm

metr²

x

x

150

225

225

275

600

OHT1845

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm

min

21

27

34

51

x

x

x

RY18LMX37A

18V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 37cm

metr²

x

x

200

300

300

375

800

OHT1851R

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 50cm

min

18

24

30

45

48

60

x

RY18LMH37A

18V Hybridní sekačka na trávu, šířka záběru 37cm

metr²

x

x

275

425

450

575

1200

OHT1850H

18V Hybridní plotostřih, délka lišty 50cm

min

20

26

33

50

52

65

x

RY18LMX40A

18V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 40cm

metr²

x

x

300

450

500

600

1300

OHT1855R

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm

min

21

28

35

53

55

69

x

18V Bezuhlíkový akumulátorový vertikutátor, šířka záběru 35cm

metr²

x

x

250

400

420

525

1100

OHT1850X

RY18SFX35A

18V Akumulátorový plotostřih s prodlouženým dosahem

min

24

32

40

60

64

80

x

RY18HT55A

18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm

min

18

24

30

45

48

60

x

RY18HTX60A

18V Bezuhlíkový akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm

min

16

21

27

41

43

54

x

18V Akumulátorová tyčová prořezávací pila, délka lišty 20cm

Počet řezů do dřeva o
průměru 50mm

25

40

50

80

75

100

150

18V Akumulátorová prořezávací pila

Počet řezů do dřeva o
průměru 40mm

46

60

75

110

120

150

230

OBL18JB

18V Akumulátorový fukar

min

6

8

10

15

16

19

40

OBL1820H

18V Hybridní fukar

min

8

11

13

20

21

27

57

OBV18

18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar/vysavač

min

6

9

11

17

17

21

44

RY18BLXA

18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar/vysavač

min

6

8

9

14

15

19

40

RY18BLXB

18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar/vysavač

min

9

12

15

23

24

30

63

PLOTOSTŘIHY

SEKAČKY NA TRÁVU

18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm

min

18

24

30

45

48

60

x

OLT1832

18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm

min

15

20

25

38

40

50

x

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

min

x

x

18

30

35

45

x

TYČOVÁ
PROŘEZÁVACÍ PILA

OPP1820

OLT1831H
OLT1833

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

min

x

x

12

18

19

23

x

PILA

RY18PSA

ZASTŘIHOVAČ
OKRAJŮ

RY18EGA

18V Akumulátorový zastřihovač okrajů

min

14

18

23

35

37

46

97

KŘOVINOŘEZY

OBC1820B

18V Akumulátorový křovinořez (20cm) a strunová sekačka (30cm) 2v1

min

x

x

12

18

20

24

50

18V Akumulátorový tyčový plotostřih

min

x

18

22

33

36

45

95

NŮŽKY
NA KEŘE A
TRÁVU

OGS1822

18V Akumulátorové nůžky na keře a trávu

min

46

61

76

114

x

x

x

OCS1825

18V Akumulátorová řetězová pila, délka lišty 25cm

Počet řezů do kordového
dřeva o průměru 80mm

x

x

18

30

33

40

90

OCS1830

18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm

Počet řezů do kordového
dřeva o průměru 130mm

x

x

18

30

33

40

90

ŘETĚZOVÉ PILY

TYČOVÝ
PLOTOSTŘIH

OPT1845

FUKARY/VYSAVAČE

OLT1825M

STRUNOVÉ SEKAČKY
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Jeden akumulátor pasuje všude

x =Nedoporučujeme
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Jeden akumulátor pasuje všude

VEŠKERÁ SÍLA, KTEROU
KDY BUDETE POTŘEBOVAT.

18V Akumulátorový postřikovač

h

4,5

5,5

7,0

10,5

x

x

x

RY18BPSA

18V Akumulátorový postřikovač na záda

h

1,5

2,0

2,5

4,0

4,0

5,0

11,0

RY18FGA

18V Akumulátorový mlhovač

min

9

12

15

23

24

30

63

RY18PLA-0

18V Akumulátorové tyčové zahradní nůžky

RY18PCA

650

700

900

1300

120

150

200

300

370

500

750

18V Akumulátorový patio čistič s drátěným kartáčem

min

24

32

40

60

64

80

168

RY18PCB

18V Akumulátorový patio čistič s rýžákem

min

15

20

26

39

41

51

107

OSS1800

18V Akumulátorový rozmetač osiv

h

1,5

2,0

2,5

4,0

x

x

x

VYSOKOTLAKÝ

RY18PW22A

18V Akumulátorový vysokotlaký čistič

min

x

12

15

23

24

30

63
x =Nedoporučeno

PŘIBLIŽNÁ DOBA NABITÍ (min)

Rychlost nabíjení
(Amp/h)
1.5

60

80

100

120

160

200

360

RC18120

2.0

45

60

75

90

120

150

270

RC18150

5.0

25

30

40

45

50

60

120

RC18627

2.7

35

45

60

70

90

120

200

RC18118C

1.8

50

67

84

100

134

167

300

9.0Ah

12.0Ah

metr²

700

1200

1500

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 46cm

metr²

x

680

850

1200

1800

2300

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 49cm

RLM36X46S5
RY36LMX51A

metr²

x

650

800

950

1700

2250

36V Bezuhlíková akumulátorová mulčovací sekačka na trávu, šířka záběru
RY36LMMX51A
51cm

metr²

x

625

775

925

1600

2150

36V Bezuhlíková akumulátorová robotická sekačka na trávu, šířka záběru
26cm

metr²

1200

3000

x

x

x

x

RY36LMRX

RY36LT33A-0

36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 33cm

min

20

38

48

x

x

x

RY36ELTX33A-0

36V Bezuhlíková akumulátorová strunová sekačka Expand-it, šířka záběru
33cm

min

18

35

45

x

x

x

RBC36B26B

36V Akumulátorový křovinořez, šířka záběru 28/33cm

min

24

47

59

x

x

x

RHT36B61R

36V Akumulátorový jednorychlostní plotostřih, délka lišty 60cm

min

25

57

69

x

x

x

RY36CSX35A

36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 35cm

RY36CSX40B

36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 40cm

RY36CSX30B

36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm

RY36BLA-0

VYSOKOTLAKÉ
ČISTIČE
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RC18115

6.0Ah

550

FUKARY/VYSAVAČE

550

5.0Ah

500

ŘETĚZOVÉ PILY

450

4.0Ah

x

36V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 40cm

PLOTOSTŘIH

330

2.0Ah
RLM36X41H40

KŘOVINOŘEZ

ROZMETAČ
OSIV

počet řezů v
tvrdém dřevě o
průměru 28mm

STRUNOVÉ
SEKAČKY

PATIO
ČISTIČE

18V Akumulátorové ruční zahradní nůžky

SEKAČKA NA
TRÁVU

POSTŘIKOVAČE

OLP1832BX

SEKAČKY NA TRÁVU

POSTŘIKOVAČE

OWS1880

počet řezů
do dřeva
o průměru
150mm

x

45

60

80

120

170

15

35

40

65

95

125

15

35

40

65

95

125

36V Akumulátorový fukar

min

13

27

33

46

69

1700

RY36BLXA-0

36V Bezuhlíkový akumulátorový fukar

min

11

22

27

38

57

90

RBV36B

36V Bezuhlíkový akumulátorový fukar/vysavač

min

12

24

30

42

63

80

RY36BPXA-0

36V Bezuhlíkový akumulátorový fukar na záda

RPW36120HI

36V Bezuhlíkový akumulátorový 120 Bar vysokotlaký čistič

min

7

14

17

24

36

50

Min

11

23

28

39

59

80

min

7

15

18

x

x

x

x = Použití akumulátoru není doporučeno
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36V akumulátory a nabíječky

Benzínové nářadí

RY36BC60A-140

RY36BC60A-160

RLM46160S

RLT26C

36V Akumulátor 4.0Ah + rychlonabíječka
++ Výkonný Lithium+ 4.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu

36V High Energy akumulátor 6.0Ah + rychlonabíječka
++ Výkonný Lithium+ HIGH ENERGY™ akumulátor 6.0Ah poskytuje více

Benzínová sekačka na trávu OHV 160cm³, šířka záběru 46cm
++ 160cm³ OHV technologie motoru. Pokaždé spolehlivé a snadné

Benzínová strunová sekačka 26cm³, šířka záběru 43cm
++ Dvoutaktní PoWR LT2™ 26cm³ motor poskytuje skvělý poměr výkonosti

++ Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako

++ Ideální pro náročné aplikace, jako je sekání delší trávy a řezání větších

++ Čistá technologie motoru. Omezuje emisní limity CE CO o 57% a CE

++ Technologie IntelliCell ™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby

++ Technologie IntelliCell ™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby

++ Čistá technologie motoru
++ 4v1: pytlování trávy, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz

chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
benzínové nářadí

maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost

energie a delší dobu běhu než naše standardní 36V akumulátory

spuštění

kmenů

maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost

a hmotnosti

HC+Nox o 24%

++ Velký 43cm řezný záběr pro rychlé provedení práce

Objem

160cc

Objem

26cc

Záběr (cm)

46

Nádrž (l)

0.25

Mechanismus pohonu

s vlastním zdrojem pohonu

Šířka řezu (cm)

43

Mulčování

Ano

Průměr struny (mm)

2.4

Hmotnost (kg)

30

Hmotnost (kg)

4.6

Obj. č.

5133004705

Obj. č.

5133004706

Obj. č.

5133004344

Obj. č.

5133002354

EAN kód

4892210185389

EAN kód

4892210185402

EAN kód

4892210173331

EAN kód

4892210131805

RY36BC17A-120

RY36BC17A-140

RBC254SESO

RBC31SESO

36V Akumulátor 2.0Ah + nabíječka
++ Lithium+ akumulátor 2.0Ah poskytuje neuvěřitelný výkon a výdrž
++ Ideální pro lehké aplikace, jako je stříhání živého plotu a zastřihávání

36V Akumulátor 4.0Ah + nabíječka
++ Výkonný Lithium+ 4.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu

Benzínový 25.4cm³ křovinořez s ergonomickou rukojetí
++ POWR XT™: kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové

trávy

++ Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako

++ Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat

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

maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost

++ Technologie IntelliCell ™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby

++ Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™

++ Technologie IntelliCell ™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby

chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie

hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení

benzínové nářadí

za šňůru

maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost

šňůru

++ Dělená tyč: Kompatibilní se všemi nástavci Expand-it™

Objem

25.4cc

Objem

31cc

Nádrž (l)

0.58

Nádrž (l)

0.7

Průměr ocelového žacího nože (cm)

26

Průměr ocelového žacího nože (cm)

26

Průměr struny (mm)

2.4

Průměr struny (mm)

2.4

Hmotnost (kg)

6.1

Hmotnost (kg)

7.1

Obj. č.

5133004703

Obj. č.

5133004704

Obj. č.

5133002536

Obj. č.

5133002540

EAN kód

4892210185341

EAN kód

4892210185365

EAN kód

4892210138316

EAN kód

4892210146724
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Benzínové nářadí

Benzínové nářadí

RBC430SBD

RBC42FSBO

RBC52FSBO

RHT25X55R

RCS3840T

RBV26B

Benzínový křovinořez 30cm³ se sklopnými řidítky

Benzínový křovinořez 42cm³ se sklopnými řidítky

Benzinový křovinořez 52cm³ se sklopnými řidítky

Benzínový 25.4cm³ plotostřih, délka lišty 55cm, šířka
střihu 32mm

Řetězová POWR XT™ 37.2cm³ pila, délka lišty 40cm
++ Vysoce výkonná POWR XT™ benzinová pila s motorem 37.2cm³

Vysavač/fukar POWR LT2™ 26cm³
++ Dvoutaktní motor řady PoWR LT2™ 26 cm³ poskytuje výjimečný poměr

++ 40cm vodicí lišta
++ Tříbodová anti-vibrační izolace

++ Čistá technologie motoru
++ Vysoká rychlost vzduchu

(1.3kW/1.8Hp)

až 320 km/h s klapkou
pro řízení směru

Objem

26cc

Objem

37.2 cc

Rychlost vzduchu (km / h)

325

Délka lišty (cm)

40

Průtok vzduchu (l / min)

12.8

Rychlost řetězu (m/s)

23.8

Mulčovací podíl

16:1

Objem palivové nádrže (l)

0.3

Kapacita- sběrný vak (l)

40

Hmotnost (kg)

4.6

Hmotnost (kg)

4.3

Obj. č.

5133002387

Obj. č.

5133002353

EAN kód

4892210132727

EAN kód

4892210117335

RBL26BP

RBL42BP

Zádový fukar POWR LT2™ 26cm³
++ Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ 26cm³ poskytuje excelentní poměr

Zádový fukar POWR XT™ 42cm³
++ Dvoutaktní POWR XT™ motor 42cm³ poskytuje výjimečný poměr

++ Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 65% a

++ Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 71% a

++ Vysoká rychlost vzduchu až 290km/h s klapkou pro řízení směru

++ Vysoká rychlost vzduchu až 298km/h s klapkou pro řízení směru

výkonu k hmotnosti

++ Čtyřtaktní POWR LT4™ 30cm³ motor poskytuje excelentní výkon v

++ Dvoutaktní POWR XT™ 42cm³ motor zajišťuje výjimečný poměr výkonu

++ Dvoutaktní POWR XT™ 52cm³ motor poskytuje výjimečný poměr

++ POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v

++ Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu až

++ Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není třeba tahat za

++ Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat

++ Čistá technologie motoru

++ Čistá technologie motoru

++ Čistá technologie motoru

++ Otočná zadní rukojeť umožňuje pohodlné stříhání ve všech polohách
++ 55cm lišty, broušené diamantem, zajišťují přesný střih

poměru k hmotnosti, až o 30% vyšší točivý moment
o 45% snazší startování

k hmotnosti s vysokým točivým momentem
šňůru

výkonu k hmotnosti s vysokým točivým momentem
za šňůru

kombinaci s lehkou konstrukcí

síla:hmotnost

HC+Nox o 34%

výkonu k hmotnosti, s vysokým točivým momentem
HC+Nox o 29%

Objem

30cc

Objem

42cc

Objem

52cc

Objem

25.4cc

Nádrž (l)

0.35

Nádrž (l)

1.1

Nádrž (l)

1.1

Délka pilového plátku (cm)

55

Objem

26cc

Objem

42cc

Průměr ocelového žacího nože (cm)

26

Průměr ocelového žacího nože (cm)

26

Průměr ocelového žacího nože (cm)

26

Max. kapacita řezání (mm)

32

Rychlost vzduchu (km / h)

290

Rychlost vzduchu (km / h)

298

Průměr struny (mm)

2.4

Průměr struny (mm)

2.4

Struna (mm)

2.4

Typ nože

diamantem broušený

Průtok vzduchu 3 (m3/min)

11

Průtok vzduchu (m³ / min)

14.4

Hmotnost (kg)

6.4

Hmotnost (kg)

9.2

Hmotnost (kg)

9.2

Hmotnost (kg)

5.1

Hmotnost (kg)

5.5

Hmotnost (kg)

8.2

Obj. č.

5133002923

Obj. č.

5133002543

Obj. č.

5133002544

Obj. č.

5133003670

Obj. č.

5133001815

Obj. č.

5133001879

EAN kód

4892210151506

EAN kód

4892210138101

EAN kód

4892210138118

EAN kód

4892210157942

EAN kód

4892210818096

EAN kód

4892210818874
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Síťové zahradní nářadí

Síťové zahradní nářadí

RLM13E33S

RLM15E36H

RLM18E40H

RHT4550

RHT5150

1300W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 33cm
++ Výkonný 1300W motor a šířka záběru 33cm
++ Několik poloh výšky rukojeti k uzpůsobení pro všechny uživatele
++ Sečení přesně k okraji s funkcí EasyEdge™

1500W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 36cm
++ Výkonný motor 1500W a šířka záběru 36cm
++ Sečení přesně k okraji s funkcí EasyEdge™
++ Nastavení výšky sečení v jednom bodě, 5 poloh

1800W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 40cm
++ Výkonný 1800W motor a šířka záběru 40cm
++ Sečení přesně k okraji s funkcí EasyEdge
++ Nastavení výšky sečení v jednom bodě, 5 poloh

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

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

od 20 do 70mm

od 20 do 70mm

Příkon

1300W

Příkon

1500W

Příkon

1800W

Příkon

450W

Příkon

500W

Záběr (cm)

33

Záběr (cm)

36

Záběr (cm)

40

Délka pilového plátku (cm)

50

Délka pilového plátku (cm)

50

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Mechanismus pohonu

Bez vlastního pohonu

Max. kapacita řezání (mm)

20

Max. kapacita řezání (mm)

22

Mulčování

Ano

Mulčování

Ano

Mulčování

Ano

Typ nože

diamantem broušený

Typ nože

diamantem broušený

Hmotnost (kg)

9

Hmotnost (kg)

11.5

Hmotnost (kg)

13

Hmotnost (kg)

2.9

Hmotnost (kg)

2.9

Obj. č.

5133002343

Obj. č.

5133002345

Obj. č.

5133002347

Obj. č.

5133002793

Obj. č.

5133002795

EAN kód

4892210822581

EAN kód

4892210822567

EAN kód

4892210822604

EAN kód

4892210147004

EAN kód

4892210146984

RLT1238I

RBC1226I

RY1400SF35A

RHT5655RS

RHT6160RS

1200W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 38cm
++ Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou

1200W Elektrický křovinořez, šířka záběru 26cm
++ Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou

550W Elektrický plotostřih, délka lišty 55cm, šířka střihu 26mm
++ Motor o výkonu 550W, který současně poskytuje i vysoký točivý

++ Technologie SmartTool™ umožňuje vyšší

++ Technologie SmartTool™ optimalizuje

1400W Elektrický vertikutátor, šířka záběru 35cm
++ Čtyři šířky záběru pro snadné odstranění mechu a plsti
++ Velká šířka záběru 35cm pro rychlé dokončení úkolu
++ Sklápěcí rukojeti pro snadné uložení

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

++ Velká šířka záběru 38cm pro rychlé provedení

++ 2v1: 26 cm žací kotouč Tri-Arc+™ z tvrzené

výkonnost sečení

rychlost na příslušenství Expand-it™
jakékoliv práce

řeznou výkonnost

výkonnost příslušenství Expand-it™

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

oceli pro sečení trávy, malých keřů a lesního
porostu

Příkon

1200W

Příkon

550W

Příkon

600W

Příkon

1200W

Průměr ocelového žacího nože (cm)

26

Příkon

1400W

Délka pilového plátku (cm)

55

Délka pilového plátku (cm)

60

Šířka řezu (cm)

38

Řezný záběr strunové hlavy (cm)

38

Záběr (cm)

35

Max. kapacita řezání (mm)

26

Max. kapacita řezání (mm)

28

Automatické nastavování délky struny

Rázová hlava

Automatické nastavování délky struny

Rázová hlava

Mechanismus pohonu

Řemenový pohon

Typ nože

diamantem broušený

Typ nože

diamantem broušený

Hmotnost (kg)

4.9

Hmotnost (kg)

5.1

Hmotnost (kg)

14

Hmotnost (kg)

3.6

Hmotnost (kg)

3.7

Obj. č.

5133002504

Obj. č.

5133002506

Obj. č.

5133004566

Obj. č.

5133003643

Obj. č.

5133003645

EAN kód

4892210137999

EAN kód

4892210138033

EAN kód

4892210182555

EAN kód

4892210157829

EAN kód

4892210157805
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Síťové zahradní nářadí

Síťové zahradní nářadí

RHT6760RL

RHT8165RL

RPT4545E

RCS1835B

RCS1935B

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

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

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

1800W Elektrická řetězová pila, délka lišty 35cm
++ Výkonný 1800W motor
++ 35cm lišta a řetěz
++ Rychlost řetězu 15m/s nabízí vynikající řezný výkon

1900W Elektrická řetězová pila, délka lišty 35cm
++ Výkonný 1900W motor
++ 35cm lišta a řetěz
++ Rychlost řetězu 15m/s přináší excelentní řezný výkon

++ Motor o výkonu 650W, který současně poskytuje i vysoký točivý

++ Motor o výkonu 800W, který současně poskytuje i vysoký točivý

++ Přesné 60cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují

++ Přesné 65cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují

++ Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 30mm a odřezávací funkci

++ Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 34mm a odřezávací funkci

moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků

moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků

++ Výkonný 450W motor
++ 45cm laserem vyřezávané, vysoce přesné ostří pro čistší řezy
++ Může řezat velké větve díky 20mm šířce střihu

NKA
NOVI

Příkon

1900W

Příkon

1800W

Délka lišty (cm)

35

Délka lišty (cm)

35

Rychlost řetězu (m/s)

15

Rychlost řetězu (m/s)

15

Napínání řetězu bez použití nářadí

Ano

Napínání řetězu bez použití nářadí

Ano

Kapacita tanku (l)

0.15

Hmotnost (kg)

4.7

Hmotnost (kg)

4.7

Obj. č.

5133004923

Obj. č.

5133004338

EAN kód

4892210189868

EAN kód

4892210170545

RCS2340B

RPP750S

2300W Elektrická řetězová pila, délka lišty 40cm
++ Silný výkon 2300W motoru
++ 40cm lišta a řetěz
++ Rychlost řetězu 16m/s nabízí excelentní řezný výkon

750W Elektrická prořezávací pila, délka lišty 20cm
++ Výkonný 750W motor
++ 20cm Oregon® lišta a řetěz
++ Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10m/s

Příkon

2300W

Příkon

650W

Příkon

800W

Příkon

450W

Délka lišty (cm)

40

Příkon

750W

Délka pilového plátku (cm)

60

Max. kapacita řezání (mm)

34

Délka pilového plátku (cm)

45

Rychlost řetězu (m/s)

16

Délka lišty (cm)

20

Max. kapacita řezání (mm)

30

Délka pilového plátku (cm)

65

Max. kapacita řezání (mm)

20

Napínání řetězu bez použití nářadí

Ano

Rychlost řetězu (m/s)

10

Typ nože

diamantem broušený

Počet otáček (ot./min)

1500

Typ nože

diamantem broušený

Kapacita tanku (l)

0.15

Kapacita tanku (l)

0.08

Hmotnost (kg)

4.0

Hmotnost (kg)

4.0

Hmotnost (kg)

4.1

Hmotnost (kg)

4.8

Hmotnost (kg)

3.8

Obj. č.

5133003647

Obj. č.

5133003649

Obj. č.

5133002226

Obj. č.

5133004340

Obj. č.

5133002228

EAN kód

4892210157782

EAN kód

4892210157768

EAN kód

4892210821393

EAN kód

4892210170569

EAN kód

4892210821379
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Síťové zahradní nářadí

Síťové zahradní nářadí

RPW110B

RPW120B

RY100PWA

RY110PWA

Elektrický vysokotlaký čistič 110Bar
++ Vysoce výkonný 1500W motor dosahuje maximálního tlaku 110Bar a

Elektrický vysokotlaký čistič 120Bar
++ 1800W motor poskytuje maximální čistící tlak 120Bar s průtokem vody

Elektrický vysokotlaký čistič 100 Bar
++ Vysoce výkonný 1400W motor dosahuje maximálního tlaku 100Bar a

Elektrický vysokotlaký čistič 110Bar
++ Vysoce výkonný 1400W motor dosahuje maximálního tlaku 110Bar a

++ Mimořádně kompaktní konstrukce s integrovanou přenosnou rukojetí
++ Možnost uložení hadice, stříkací pistole a stříkací trysky na těle čističe

++ Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje

++ Lehká a kompaktní konstrukce s integrovanou přenosnou rukojetí
++ Možnost uložení hadice, stříkací pistole a stříkací trysky na těle čističe

maximálního průtoku 360l/h

až 380l/h

maximálního průtoku 390l/h

čištění

++ Kompaktní, svislý design se zabudovanou rukojetí a koly pro snadné

maximálního průtoku 390l/h

NKA
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++ Extrémně kompaktní konstrukce s integrovanou přenosnou rukojetí
++ Možnost uložení hadice, stříkací pistole a stříkací trysky na těle čističe

NKA
NOVI

skladování a přepravu

Příkon

1500W

Příkon

1800W

Připojení trysky

Fixní

Připojení trysky

Fixní

Max. podtlak (bar)

110

Max. podtlak (bar)

120

Příkon

1400W

Délka hadice (m)

5

Délka hadice (m)

5

Příkon

1400W

Max. podtlak (bar)

110

Typ hadice

Standardní PVC

Typ hadice

Z trvzené oceli

Max. podtlak (bar)

100

Průtok (l/h)

390

Čerpadlo

Hliníkové

Čerpadlo

Hliníkové

Průtok (l/h)

390

Délka hadice (m)

5

Hmotnost (kg)

5.1

Hmotnost (kg)

7.7

Délka hadice (m)

5

Obj. č.

5133003747

Obj. č.

5133004600

Obj. č.

5133005363

Standardní vybavení

tryska s nástavcem, turbotryska,
láhev na pěnový prostředek

EAN kód

4892210160515

EAN kód

4058546321826

EAN kód

4892210195111

Obj. č.

5133005365

RPW130XRBB

RPW150XRB

RY120PWA

RY130PWA

Elektrický vysokotlaký čistič 130Bar
++ Vysoce výkonný 1800W motor dosahuje maximálního tlaku 130Bar a

Elektrický vysokotlaký čistič 150Bar
++ Vysoce výkonný 2200W motor dosahuje maximálního tlaku 150Bar a

Elektrický vysokotlaký čistič 120Bar
++ Vysoce výkonný 1600W motor dosahuje maximálního tlaku 120Bar a

Elektrický vysokotlaký čistič 130 Bar
++ Vysoce výkonný 1600W motor dosahuje maximálního tlaku 130Bar a

++ Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje

++ Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje

++ Odolná a flexibilní opletená hadice z oceli odolává zalomení pro snadné

++ Naviják hadice pro rychlé a snadné uložení hadice při nepoužívání

++ Tlakový naviják hadice uvolňuje hadici během používání bez překlopení,

++ Kompaktní, vzpřímená konstrukce s integrovanou rukojetí a kolečky pro

maximálního průtoku 380l/h
čištění

maximálního průtoku 420l/h

maximálního průtoku 420l/h

čištění

čištění

což umožňuje maximální pohyb po zahradě

snadnou přepravu

NKA
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maximálního průtoku 420l/h

++ Odolná a flexibilní opletená hadice z oceli odolává zalomení pro snadné
čištění

++ Kompaktní konstrukce s kolečky pro snadnou přepravu

Příkon

1800W

Příkon

2200W

Připojení trysky

Fixní

Připojení trysky

Fixní

Příkon

1600W

Max. podtlak (bar)

130

Max. podtlak (bar)

150

Max. podtlak (bar)

130

Délka hadice (m)

6

Délka hadice (m)

8

Příkon

1600W

Průtok (l/h)

420

Typ hadice

Z trvzené oceli

Typ hadice

Z trvzené oceli

Max. podtlak (bar)

120

Délka hadice (m)

5

Čerpadlo

Hliníkové

Čerpadlo

Hliníkové

Průtok (l/h)

420

Hmotnost (kg)

8.9

Hmotnost (kg)

13.4

Délka hadice (m)

5m

Standardní vybavení

tryska s nástavcem, turbotryska,
pevný kartáč

Obj. č.

5133003748

Obj. č.

5133003749

Standardní vybavení

tryska s nástavcem, turbotryska

Obj. č.

5133005421

EAN kód

4892210160522

EAN kód

4892210160539

Obj. č.

5133005367

EAN kód

4892210204691
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Síťové zahradní nářadí

Síťové zahradní nářadí

RY140PWA

RY150PWA

RY170PWA

RBV3000CSV

RSH2545B

RSH3045U

Elektrický vysokotlaký čistič 140Bar

Elektrický vysokotlaký čistič 150Bar

Elektrický vysokotlaký čistič 170Bar

3000W Elektrický fukar/vysavač

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

3000W Elektrický tichý drtič, řezná kapacita 45mm

++ Výkonný 3000W motor
++ Kombinovaný fukar a vysavač se snadno odnímatelnými trubicemi pro

++ Výkonný 2500W elektrický drtič větví
++ Dva reverzibilní kotouče z tvrzené oceli drtí větve, ostružiní a keře na

++ 3000W tichý drtič řeže větve až do průměru 45mm
++ Navrženo s mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné

++ Dvoupolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu

++ Bezpečný plunžr tlačí zelený materiál do drtiče, ale přitom udržuje prsty

++ Automatický samoplnící systém

NKA
NOVI

NKA
NOVI

NKA
NOVI

++ Vysoce výkonný 1800W motor dosahuje maximálního tlaku 140Bar a

++ Vysoce výkonný 2000W motor dosahuje maximálního tlaku 150Bar a

++ Vysoce výkonný 2500W motor dosahuje maximálního tlaku 170Bar a

++ Odolná a flexibilní opletená hadice z oceli odolává zalomení pro snadné

++ Odolná a flexibilní opletená hadice z oceli odolává zalomení pro snadné

++ Silný čisticí výkon ideální k odstranění odolných nečistot a čištění

++ Naviják hadice pro rychlé a snadné skladování hadice, když se nepoužívá

++ Tlakový buben na hadici uvolňuje hadici během používání bez

++ Odolná a flexibilní opletená hadice z oceli odolává zalomení pro snadné

maximálního průtoku 420l/h
čištění

maximálního průtoku 450l/h
čištění

překlopení, což umožňuje maximální mobilitu po zahradě

maximálního průtoku 470l/h

velkých ploch, jako jsou terasy
čištění

vzduchu 375km/h s tichým režimem

jemný mulč

v bezpečné vzdálenosti od řezných kotoučů

drcení

Příkon

3000W

Rychlost vzduchu (km / h)

375

2500W

Průtok vzduchu (m³ / min)

14

Příkon

2500W

Příkon

3000W

Max. podtlak (bar)

170

Mulčovací podíl

16:1

Systém řezání

Kotouče

Systém řezání

Typ s ozubeným bubnem

8

Průtok (l/h)

470

Kapacita- sběrný vak (l)

45

Max. průměr řezání (mm)

45

Max. průměr řezání (mm)

45

Standardní vybavení

tryska s nástavcem, turbotryska,
rotační kartáč, čistič povrchu

Délka hadice (m)

10

Variabilní rychlost

Ne

Kontejner na štěpky (L)

40

Kontejner na štěpky (L)

55

Standardní vybavení

turbotryska, tryska s nástavcem

Hmotnost (kg)

4.2

Hmotnost (kg)

13.4

Hmotnost (kg)

21

5133005369

Obj. č.

5133005371

Obj. č.

5133005373

Obj. č.

5133002188

Obj. č.

5133002512

Obj. č.

5133004335

4892210195142

EAN kód

4892210195159

EAN kód

4892210195166

EAN kód

4892210821423

EAN kód

4892210137951

EAN kód

4892210170859

Příkon

1800W

Příkon

2000W

Max. podtlak (bar)

140

Max. podtlak (bar)

150

Příkon

Průtok (l/h)

420

Průtok (l/h)

450

Délka hadice (m)

6

Délka hadice (m)

Standardní vybavení

tryska s nástavcem, turbotryska,
pevný kartáč, čistič povrchu

Obj. č.
EAN kód
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Vyhledávač
příslušenství

Abyste našli příslušenství
shodující se s Vaším Ryobi
nářadím, navštivte
cz.ryobitools.eu/vyhledavacprislusenstvi/#!/search

RAC125

RAC101

CSB184A1

112
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Příslušenství elektrické nářadí
Objednačí číslo

Obrázek

Příslušenství elektrické nářadí

Modelový název

Popis

EAN

Objednačí číslo

5132004299

RLYARD

2x ONE+ šňůrový závěs nářadí

4892210172181

5132004357

RAK55DK

55ks sada šroubovacích bitů

5132004388

RAK38DSDI2

5132004663

Obrázek

Modelový název

Popis

EAN

Objednačí číslo

5132004522

RAK05MD

5ks sada vrtáků do zdiva

4892210180599

4892210172587

NOVINKA
5132004856

RAK05MDB

5ks sada vrtáků do zdiva

38ks smíšená sada vrtacích a šroubovacích bitů Torque+

4892210173355

5132003301

RAK48SSD

RAKDD31

31ks vrtacích a šroubovacích bitů

4892210184238

5132004154

5132004664

RAKDD60

60ks sada vrtacích a šroubovacích bitů

4892210184245

5132004665

RAKDD90

90ks sada vrtacích a šroubovacích bitů

5132004666

RAKDD100

NOVINKA
5132004858

Modelový název

Popis

EAN

Objednačí číslo

Modelový název

Popis

EAN

5132003307

RAK31MSD

31ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210151926

5132002897

SSB15TPI

5ks sada pilových plátků 115TPI do lupínkové pily

4892210128607

4892210188748

NOVINKA
5132004857

RAK31MSDB

31ks smíšená sada šroubovacích bitů

4892210188755

5132002898

SSB18TPI

5ks sada pilových plátků SSB18TPI do lupínkové pily

4892210128591

48ks sada šroubovacích bitů

4892210151650

5132004123

RISD25PH2

3ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210168832

5132003385

RAKBS6TPI    

6TPI kotouč do pásové pily - 1572mm kotouč

4892210154019

RAK38DSDI

38ks smíšená sada vrtacích a šroubovacích bitů Torque+

4892210169266

5132004124

RISD25PH3

3ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210168856

5132003386

RAKBS14TPI        

14TPI kotouč do pásové pily - 1572mm kotouč

4892210154026

5132003791

RAK48SDI

48ks sada rázových bitů Torque+:

4892210161161

5132004121

RISD25PZ2

3ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210168849

5132003399

RAKWNDB

Křídlová matice 1/4"

4892210154590

4892210184252

5132004523

RAK13HSS

13ks sada HSS-G vrtáků

4892210180605

5132004122

RISD25PZ3

3ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210168863

5132003615

CSB184A1

184mm kotouč do okružní pily (24 zubů, průměr vřetena 16
mm)

4892210157645

100ks sada vrtacích a šroubovacích bitů

4892210184269

5132003303

RAK38SDD

38ks smíšená sada vrtacích a šroubovacích bitů

4892210151674

5132004125

RISD25SL5.5

3ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210169242

5132002565

CSB170A1

170mm pilový kotouč pro okružní pily (12 zubů, průměr
vřetena 20 mm)

4892210118905

RAKDD130

130ks sada vrtacích a šroubovacích bitů

4892210188762

NOVINKA
5132004859

RAK48SSDB

48ks sada vrtacích a šroubovacích bitů

4892210188779

5132004126

RISD25SL6.5

3ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210169259

5132003683

BSS100A5

5ks sada stacionárního papíru do pásové brusky, zrnitost 80

4892210159403

5132004667

RAKD141

141ks sada šroubovacích bitů

4892210184276

5132004209

RAK08SDS2

8ks sada SDS+ vrtáků

4892210165305

5132004130

RISD50PH2

3ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210168894

5132003684

BSS50A5

5ks sada stacionárního papíru do pásové brusky, zrnitost 80

4892210159410

5132004668

RAKDD200

200ks šroubovacích a vrtacích bitů

4892210184283

5132004390

RAK19HSS2

19ks sada HSS vrtáků

4892210173898

5132004127

RISD50PZ2

3ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210168887

5132003685

SD150A10

10ks sada 150mm stacionárního papíru do pásové brusky,
zrnitost 80

4892210159427

5132004669

RAK18DMIX

18ks sada multifunkčních vrtáků

4892210184290

5132003304

RAK21MSD

21ks sada šroubovacích bitů

4892210151896

5132004128

RISD50PZ3

3ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210168900

5132003806

SB216K16T48A1

216mm pilový kotouč do pokosové pily (48 zubů, průměr
vřetena 30 mm)

4892210162007

5132004389

RAKDD71

71ks sada šroubovacích bitů

4892210173614

5132003305

RAK28MSD

28ks sada šroubovacích bitů

4892210151902

5132004132

RISD25PH2TT

20ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210168917

5132002621

SB254T24A1

254mm pilový kotouč do pokosové pily (24 zubů, průměr
vřetena 30 mm)

4892210121769

NOVINKA
5132005359

RAK6AGD115

6ks sada do úhlové brusky

4892210202444

5132004882

RAK16SDHOK

16ks sada šroubovacích bitů

4892210189615

5132004131

RISD25PZ2TT

10ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210168924

5132003828

RAKRBS5

5ks sada do frézky (6mm)

4892210162403

5132003149

RAK6AGD125

6ks sada do 125mm úhlové brusky

4892210144645

5132004430

RAK22SDHOKT

22ks sada šroubovacích bitů

4892210174789

5132004133

RISD50PZ2TT

3ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210168948

NOVINKA
5132005352

RAKRBS15

15ks sada bitů do frézky

4892210201157

5132004425

RAK32DDMIX

32ks smíšená sada vrtacích a šroubovacích bitů

4892210174543

5132003306

RAK15MSD

15ks sada šroubovacích bitů

4892210151919

5132002896

PTB02PK

2ks 318mm nože do hoblíku

4892210128652

5132003176

RAK10MSDI

10ks smíšená sada Torque+ bitů

4892210149084
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Příslušenství elektrické nářadí
Objednačí číslo

Modelový název

Popis

EAN

Objednačí číslo

Modelový název

Popis

EAN

Objednačí číslo

Modelový název

Popis

EAN

Objednačí číslo

Modelový název

Popis

EAN

5132002817

RAK31MSDI

31ks sada šroubovacích bitů Torque+

4892210144072

5132003792

RAK127DDSD

127ks sada vrtacích a šroubovacích bitů

4892210161116

5132002600

RAK10MT

10ks sada multibrusného papíru (zrnitost 3x60, 3x80,
4x120)

4892210120823

5132002680

RAK03SSRB

3ks sada pilových plátků do šavlových pil

4892210126887

5132002792

RAK32TSD

32ks sada šroubovacích bitů Torx

4892210140180

5132004155

RAKDD130

130ks sada vrtacích a šroubovacích bitů

4892210169273

5132002579

CSB150A1

150 mm pilový kotouč pro okružní pily (18 zubů, průměr
vřetena 10 mm)

4892210120465

5132002674

RAK03SR

3ks sada vodicích lišt

4892210125071

5132002787

RAK05MT

5ks univerzální sada plátků do multifunkčního nářadí

4892210138460

5132002278

RAK95DDF

95ks smíšená vrtací a šroubovací sada

4892210115843

5132002774

CSB165A1

165mm kotouč do akumulátorové okružní pily (40 zubů,
průměr vřetene 16 mm)

4892210135599

NOVINKA
5132005055

RAKCOT03

3ks sada řezných kotoučů

4892210194329

5132003928

RAKMT12KIT

12ks univerzální sada plátků do multifunkčního nářadí

4892210164292

NOVINKA
5132004855

RAKRT155

155ks sada příslušenství do minibrusky

4892210188830

5132002473

TSBA1

102mm diamantový kotouč pro řezačku na dlažbu a obklady
(průměr vřetena 16 mm)

4892210116802

NOVINKA
5132005316

RAKCOTM03

3ks sada řezných kotoučů na kov

4892210201744

5132002809

RAK15MT

15ks univerzální tesařská sada do mulfunkčního nářadí

4892210142511

5132002257

RAK40SD

40ks sada šroubovacích bitů

4892210113337

5132002694

TSB180A1

178mm kotouč pro řezačku na dlažbu a obklady (průměr
vřetena 25.4 mm)

4892210128645

5132002620

SB216T48A1

216mm pilový kotouč pro pokosové pily (48 zubů, průměr
vřetena 30 mm)

4892210121752

NOVINKA
5132005513

RAKPPP01

125 mm lešticí podložka

4892210207173

5132002252

RAK07SB

7ks sada plochých vrtáků

4892210113351

5132002580

CSB190A1

190mm kotouč do okružní pily (18 zubů, průměr vřetena 16
mm)

4892210120472

5132002622

SB254T48A1

254mm pilový kotouč pro pokosové pily (48 zubů, průměr
vřetena 30 mm)

4892210121776

NOVINKA
5132005514

RAKPFP01

125 mm voskovací podložka

4892210207180

5132002548

RAK07HS

7ks sada pilových plátků do děrovky

4892210119292

5132002696

RAK01JSFC

1ks pilový plátek do přimočaré pily (10TPI)

4892210128959

5132004662

RAKMMS02K

2ks sada kotoučů pro pilu do nejrůznějších materiálů

4892210183934

5132002786

RAK2BB

Sada návleků na leštičku

4892210138262

5132004520

RAKPISOC3

3ks sada nástrčných hlavic pro rázové utahováky s
leštěnými okraji

4892210180742

5132002697

RAK05JSBFC

5ks sada pilových plátků pro přímočaré pily

4892210128966

5132002684

COSB355A1

355mm pilový kotouč pro rozbrusku

4892210127105

5132002788

RAK10TSD

10ks sada šroubovacích bitů Torx

4892210139016

5132002254

RAK30MIX

30ks smíšená sada

4892210113375

5132002810

RAK6JSBW

Sada 6 listů vykružovací pily

4892210143235

5132002418

SPS20A

20ks sada multibrusného papíru do excentrické brusky

4892210115942

5132002549

RAK10SD

10ks sada šroubovacích bitů

4892210119308

5132002686

RAK46MIX

46ks sada vrtacích a šroubovacích bitů

4892210127464

5132002811

RAK10JSBWM

10ks sada pilových plátků do přímočaré pily (do dřeva, kovu
a trubek)

4892210143242

5132002444

SMS30A

30ks sada multibrusného papíru

4892210116444

5132002679

RAK16FP

16ks skladná sada šroubovacích bitů na nábytek

4892210126849

5132002698

RAK46MIXC

46ks smíšená vrtací a šroubovací sada

4892210129406

5132002812

RAK10JSBMP

10ks sada pilových plátků do přímočaré pily (do dřeva, kovu,
trubek, žuly či dlažeb)

4892210143259

5132002675

SCS10A1

10ks sada brusných papírů k broušení v koutech

4892210125422

5132002550

RAK17SD

17ks sada šroubovacích bitů

4892210119315

5132002687

RAK69MIX

69ks smíšená vrtací a šroubovací sada

4892210127471

5132002813

RAK3RBWM

3ks sada pilových plátků do šavlových pil

4892210143280

5132002610

TSA10

10ks sada 1/3 brusných papírů

4892210121271

5132002682

RAK17SDC

17ks sada šroubovacích bitů

4892210127198

5132002699

RAK86MIXC

86ks smíšená sada vrtacích a šroubovacích bitů

4892210129413

5132002702

RAK10JSB

Sada pilových plátků

4892210129420

5132002246

ROSP1A

10ks sada brusného papíru do excentrické brusky

4892210113245

5132002251

RAK59SD

59ks sada šroubovacích bitů s šroubovákem

4892210113399

5132002264

RAK40RM

40ks smíšená sada vrtacích a šroubovacích bitů

4892210114396

5132002261

RAK20JB

20ks sada pilových plátků pro přímočaré pily

4892210113320

5132002608

RO125A10

10ks sada 125mm brusných papírů pro excentrickou brusku

4892210121257

5132002248

RAK60DDF

60ks vrtácích a šroubovacích bitů

4892210112941

5132002595

RAK02MT

2x pilový plátek k multifunkčnímu nářadí

4892210120816

5132002547

RAK06RB

6ks sada plátků do šavlových pil

4892210119285

5132004521

RAKPFB03

3ks sada papírů do pásové brusky-pilníku

4892210180759
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Příslušenství elektrické nářadí
Objednačí číslo

Modelový název

Popis

EAN

Objednačí číslo

5132002597

PB82A2

2ks sada 82mm nožů do hoblíku

4892210120861

5132002602

PB50A2

2ks sada 50mm nožů do hoblíku

NOVINKA
5132005021

RAKSVF01

5132004210

RHVF

5132004211

NOVINKA
5132005358

5132004612

Obrázek

Příslušenství zahradní nářadí

RPVF

RAK04FC

RAKWDV05

EAN

Objednačí číslo

Modelový název

Popis

EAN

5132002797

RXPR01

Expand-It™ SmartTool tyčová prořezávací pila

4892210140142

NOVINKA
5132004902

RAC748

EZCLean lahev na čistící prostředky

4892210190819

5132002793

RXEX01

Expand-It™ prodlužovací tyč, délka 62 cm

4892210140272

NOVINKA
5132004903

RAC749

EZClean kartáč na čistění kol a pneumatik

4892210190826

5132002795

RXBC01

Expand-It™ SmartTool křovinořez, šířka záběru 20 cm

4892210140258

NOVINKA
5132004904

RAC750

EZClean kartáč

4892210190833

5132002794

RXB01

Expand-It™ SmartTool fukar, rychlost 240 km/h

4892210140159

NOVINKA
5132004905

RAC751

EZClean adaptér na lahev, kapacita 2 litry

4892210191816

5132004624

RAC260

Náhradní nože pro prořezávací pily (3ks v balení), 1x 8TPI,
2x 6TPI

4892210185310

5132005123

RAC754

EZClean zamlžovací sada

4892210197269

NOVINKA
5132005420

RAC841

Sada hrotů pro kultivátor

4892210203847

NOVINKA
5132005467

RAC763

EZClean stěrka

4892210206190

5132004632

RAC821

Naviják do perlátoru

4892210184535

NOVINKA
5132005468

RAC764

EZClean otočný adaptér

4892210206206

5132004633

RAC822

55L vak na suť, pro elektrické a akumulátorové Ryobi
vertikutátory

4892210184528

NOVINKA
5132005469

RAC765

EZClean oplachovací tryska

4892210206213

5132003308

RAC313

Náhradní nůž pro zahradní nůžky

4960673138263

NOVINKA
5132005471

RAC767

EZClean prodlužovací tyč

4892210206237

5132004941

RAC315

Náhradní nůž pro zahradní nůžky

4892210191120

NOVINKA
5132005472

RAC768

EZClean prodlužovací tyč

4892210206244

NOVINKA
5132005026

RAC316

Pouzdro na zahradnické nůžky

4892210193704

NOVINKA
5132005473

RAC769

EZClean rozšířená sifonovací sada

4892210206251

NOVINKA
5132005027

RAC317

Brousek na ostření zahradnických nůžek

4892210195012

NOVINKA
5132005474

RAC770

EZClean sada rychlého připojení

4892210206268

NOVINKA
5132005028

RAC318

18V náhradní nůž do zahradnických nůžek

4892210195029

NOVINKA
5132005475

RAC771

EZClean tryska 3v1

4892210206275

EAN

Objednačí číslo

5132003790

RAK28SDIB2

28ks sada 25mm a 50mm nárazových šroubovacích bitů
Torque+

4892210161154

4892210120878

NOVINKA
5132004946

RAKSCRUBS

15cm kartáč na čištění s jemnými štětinami

4892210191373

2ks sada náhradních filtrů

4892210194329

NOVINKA
5132004947

RAKSCRUBM

15cm kartáč na čištění se středně tvrdými štětinami

4892210191366

Filtr do ONE+ ručního vysavače

4892210170484

NOVINKA
5132004948

RAKSCRUBH

15cm kartáč na čištění s tvrdými štětinami

4892210191359

NOVINKA
5132005019

RAKSCRUBF

15cm pěnová podložka

4892210192851

4892210170491

4ks sada příslušenství pro péči o podlahu

4892210201812

4ks sada příslušenství pro ruční vysavač

RAKDSB02

2ks kartáč pro zametací stroj

5ks sada 20L prachových sáčků do ONE+

™

RAKVA04

6ks sada příslušenství pro vysavač

RAKRAD11

Obrázek

4892210187321

4892210197528
5132004834

Obrázek

4892210185617

4892210183422
NOVINKA
5132004832

NOVINKA
5132005142

Popis

Popis

NOVINKA
5132004820
RAKFCK04

Modelový název

Modelový název

Filtr do dílenského vysavače

Obrázek

11ks sada adaptéru pro pravoúhlou vrtačku se šroubovacími
bity

4892210188014

RLS01

294cm nastavitelný stojan s posuvnými rameny a skládacími
nohami

5133001817

RLS02

216cm nastavitelný stojan s posuvnými rameny a skládacími
nohami

4892210122582

5133001778

RWB01

nastavitelný skládací stolek z kvalitního bambusu

4892210121714

5133001779

RWB02

nastavitelný skládací stolek z kvalitního bambusu

4892210121721

5133001780

RWB03

nastavitelný skládací kovový stolek

4892210121738

5133004826

RLSW01

Stojan s 305mm kolečky na Ryobi pokosovou pilu

4892210187284

NOVINKA
5132005105

RAC319

18V náhradní nůž do bezuhlíkových zahradnických nůžek

4892210196996

NOVINKA
5132005528

RAC774

Multifunkční kartáč

4892210208101

5132003302

RAK12SWD

12ks sada vrtáků do dřeva

4892210151667

NOVINKA
5132004901

RAC717

EZClean nádrž na vodu, kapacita 20 litrů

4892210190802

NOVINKA
5132005529

RAC775

Lahev na pěnový čistící prostředek

4892210206176

5133001200

4892210118363
NOVINKA
5132005512

5132004835

5132004836
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5132004837

RAKPCP01

RAKEF

RAKSPC03

RAKSP0

125 mm brusná podložka

4892210207166

Matice EASYFIX pro úhlovou brusku

3ks sada SDS+ sekáčů

4892210188021

4892210188038

5ks sada SDS+ bitů a sekáčů

4892210188045
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Objednačí číslo

Modelový název

Popis

EAN

Objednačí číslo

Modelový název

Popis

EAN

NOVINKA
5132005530

RAC777

Tryska s nástavcem

4892210208118

5132002669

RAC114

Strunová hlava s 1.6 mm strunou

4892210819727

5132002775

RAC110

Cívka do strunové sekačky s 1.5 mm strunou (2ks v balení)

4892210136060

NOVINKA
5132005531

RAC778

Turbo tryska

4892210193520

5132002433

RAC124

Cívka a kryt do 18V ONE+™ akumulátorové strunové
sekačky s 1.6 mm strunou

4892210813473

5132002770

RAC143

Cívky do strunové sekačky s 2 mm strunou (3ks v balení)

4892210133298

NOVINKA
5132005532

RAC779

Čistící kartáč

4892210193537

5132002434

RAC125

Cívky do 18V ONE+™ akumulátorové strunové sekačky s
1.6mm strunou (3ks v balení)

4892210813480

5132002769

RAC142

Cívka a kryt do Ryobi 36V akumulátorové strunové sekačky
s 2 mm strunou

4892210133281

NOVINKA
5132005533

RAC155

10ks sada HD kotoučů a nožů

4892210181862

5132002637

RAC100

1.2 mm kulatá struna (15m)

4892210818546

NOVINKA
5132003334

RAC150

2.4mm dvojitá hlava s funkcí Reel-Easy

4892210155108

5132004561

RAC158

10ks sada HD náhradních kotoučů pro RAC155 a RAC157

4892210182999

5132002624

RAC131

1.3 mm univerzální struna (25m)

4892210818102

5132002763

RAC136

Řezný kotouč s 26 zuby do křovinořezu

4892210132185

4892210208156

5132002650

RAC108

20 cm Tri-Arc™ kotouč křovinořezu

4892210818621

5132002625

RAC132

1.5 mm univerzální struna (25m)

4892210818119

5132002764

RAC137

Robustní ochranný kryt pro použití s řezným kotoučem
Ryobi RAC136

4892210132192

Hadice na čištění potrubí

4892210208316

5132002668

RAC117

26cm Tri-Arc™ kotouč křovinořezu

4892210819734

5132002638

RAC101

1.6 mm kulatá struna (15m)

4892210818553

5132002706

RAC138

Vertebrae+™ ramenní popruh

4892210822154

RAC788

O-kroužky

4892210208163

5132002578

RAC115

Strunová hlava Reel-Easy™ k benzínové strunové sekačce s
2.4 mm strunou

4892210816863

5132002639

RAC102

2 mm kulatá struna (15m)

4892210818560

5132003914

RAC154

2.4 mm nárazová dvojitá hlava s funkcí Reel-Easy

4892210162991

NOVINKA
5132005538

RAC790

Adaptér

4892210208170

5132002590

RAC118

Cívka a kryt do elektrické strunové sekačky s 1.2 mm
strunou

4892210817662

5132002626

RAC133

2 mm univerzální struna (25m)

4892210818126

5132004628

RAC159

Strunová hlava s 2 mm dvojitě zatočenou strunou

4892210185556

NOVINKA
5132005539

RAC791

Adaptér

4892210208187

5132002591

RAC119

Cívky do elektrické síťové strunové sekačky s 1.2 mm
strunou (3 ks v balení)

4892210817679

5132002640

RAC103

2 mm kulatá struna (50m)

4892210818577

5132004638

RAC435

Náhradní nůž do akumulátorové sekačky na trávu se šířkou
záběru 37 cm

4892210183316

5132004924

RAC163

Náhradní 22cm nůž do zarovnávače okrajů

4892210190659

5132002670

RAC122

Cívka a kryt do elektrické strunové sekačky s 1.6 mm
strunou

4892210819680

5132002641

RAC104

2.4 mm kulatá struna (15m)

4892210818584

5132004639

RAC444

Náhradní nůž do akumulátorové sekačky na trávu se šířkou
záběru 51 cm

4892210185921

5132004346

RAC814

Drátěný kartáč pro patio čistič 115 mm

4892210174642

5132002671

RAC123

Cívky pro síťové strunové sekačky s 1.6 mm strunou (3ks v
balení)

4892210819697

5132002627

RAC134

2.4 mm univerzální struna (25m)

4892210818133

5132002632

RAC409

53 cm nůž do akumulátorové trávní sekačky

4892210818355

5132004736

RAC818

Jemný kartáč z nylonu 115 mm

4892210182692

5132002645

RAC109

Cívka do strunové sekačky s 1.5 mm strunou (2ks v balení)

4892210818638

5132002642

RAC105

2.4 mm kulatá struna (50m)

4892210818591

5132002633

RAC410

51 cm nůž do akumulátorové trávní sekačky

4892210818362

5132004348

RAC816

Univerzální rýžák pro patio čistič

4892210176240

5132002593

RAC121

Žací hlava k síťovému křovinořezu s 1.5 mm strunou

4892210817693

5132002767

RAC140

2.4 mm strunová hlava

4892210133823

5132002448

RAC408

52 cm nůž do akumulátorové trávní sekačky

4892210813787

5132004737

RAC820

Kartáč na dřevěné povrchy

4892210181824

5132002592

RAC120

Cívka k elektrické strunové sekačce s 1.5 mm strunou

4892210817686

5132002577

RAC113

Strunová hlava Pro Cut II™ k benzínové strunové sekačce s
2.7 mm strunou (10ks v balení)

4892210816856

5132002275

RAC400

46 cm nůž do benzínové trávní sekačky

4892210134035

Modelový název

Popis

EAN

Objednačí číslo

5132004738

RAC823

Zametací kartáč

4892210185563

4892210208125

NOVINKA
5132005036

RAC824

Hrubý kartáč

Hadice z tvrzené oceli

4892210208132

NOVINKA
5132005037

RAC825

RAC780

Karcher adaptér

4892210208149

5132004559

NOVINKA
5132005534

RAC784

Vstupní vodní filtr

4892210206183

NOVINKA
5132005535

RAC785

Rotační kartáč

NOVINKA
5132005536

RAC786

NOVINKA
5132005537
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Objednačí číslo

5132002695

RAC412

46 cm nůž do akumulátorové travní sekačky

4892210821690

5132005318

RAC450

46 cm nůž do 36V akumulátorové travní sekačky

4892210202895

5132002438

5132002431

Obrázek

Příslušenství zahradní nářadí

RAC404

RAC403

40 cm nůž do benzínové travní sekačky

Mulčovací přípojka pro benzínové trávní sekačky

4892210813497

4892210813046

Modelový název

Popis

EAN

Objednačí číslo

5132004345

RAC253

40 cm (16") řetěz do řetězové pily

4892210173065

5132002474

RAC228

40 cm (16") řetěz do benzínové řetězové pily

4892210814340

5132002475

5132002476

Obrázek

RAC229

RAC230

40 cm (16") lišta pro benzínové řetězové pily

45 cm (18") řetěz do benzínové řetězové pily

4892210814357

4892210814364

Obrázek

Modelový název

Popis

EAN

Objednačí číslo

5132002790

RAC246

40 cm (16") lišta pro benzínové řetězové pily

4892210138842

5132002782

RAC247

35 cm (14") lišta do elektrické síťové řetězové pily

4892210137814

5132002783

5132002784

RAC248

RAC249

35 cm (14") lišta do elektrické síťové řetězové pily

40 cm (16") lišta do elektrické řetězové pily

40 cm nůž do elektrické travní sekačky

4892210135223

5132002477

RAC231

45 cm (18") lišta do benzínové řetězové pily

4892210814371

5132002785

RAC250

40 cm řetěz do řetězové pily

4892210137845

5132002718

RAC414

36 cm nůž pro elektrické travní sekačky

4892210132277

5132002478

RAC232

50 cm (20") řetěz do benzínové řetězové pily

4892210814388

5132004772

RAC261

35 cm (14") lišta do řetězové pily

4892210186782

5132002771

RAC420

33 cm nůž do elektrické travní sekačky

4892210134042

5132002479

RAC233

50 cm (20") lišta do benzínové řetězové pily

4892210814395

5132004773

RAC262

35 cm (14") řetěz do řetězové pily

4892210186799

5132002803

OES18

ONE+ EasyStart startování benzínových motorů

4892210818072

NOVINKA
5132005416

5132002805

RAC431

33 cm nůž do akumulátorové travní sekačky

4892210140012

4892210140494

5132002631

5132002575

RAC237

RAC213

33 cm (13") řetěz do benzínové řetězové pily

35 cm (14") lišta do benzínové řetězové pily

4892210816832

RAC270

NOVINKA
5132005435

RAC274

20 cm řetěz do řetězové pily

10 cm řetěz do řetězové pily

Popis

EAN

5132002714

RAC239

25 cm (10") lišta do elektrické tyčové prořezávací pily

4892210131980

5132002765

RAC805

Ergonomické popruhy pro odvětvování prostřednictvím tyče
a stříhání živých plotů

4892210132451

5132002646

RAC351

Řezné nože do Ryobi drtičů RSH2400R a RSH2545B (2ks v
balení)

4892210818706

5132002994

RAC810M

Kožené rukavice Timberwolf (M)

4892210145406

5132002993

RAC810L

Kožené rukavice Timberwolf (L)

4892210143068

5132003438

RAC810XL

Kožené rukavice Timberwolf (XL)

4892210154781

5132003273

RAC811S

Zahradní rukavice (S)

4892210145413

5132002992

RAC811M

Zahradní rukavice (M)

4892210143075

5132002991

RAC811L

Zahradní rukavice (L)

4892210145413

5132003439

RAC811XL

Zahradní rukavice (XL)

4892210154798

5132002437

RAC305

50 cm Hedgesweep™ nástavec pro Ryobi plotostřih

4892210813466

4892210137838

RAC421

™

Modelový název

4892210137821

5132002773

™

Obrázek

4892210204547

4892210204554

5132002806

RAC432

36 cm nůž do akumulátorové travní sekačky

4892210140487

5132002635

RAC222

40 cm (16") řetěz do benzínové řetězové pily

4892210818683

5132002588

RAC234

20 cm (8") řetěz do akumulátorové prořezávací pily

4892210817648

5132002864

RAC311

Kartáč na promazávání plototřihu

4892210140579

5132004516

RAC434

33 cm nůž do akumulátorové travní sekačky

4892210181183

5132002486

RAC226

30 cm (12") lišta do akumulátorové řetězové pily

4892210814333

5132002589

RAC235

20 cm (8") lišta do akumulátorové prořezávací pily

4892210817655

5132002865

RAC312

Mazací olej na plotostřih, používá se s kartáčem na plotstřih
Ryobi (RAC311)

4892210140586

RAC364

Univerzální vak na vysavač/fukar

4892210143051

RAC300

10 cm řezací plátek do 18V ONE+™ zastřihávače trávy

4892210813015

5132002436

RAC227

30 cm (12") řetěz do benzínové řetězové pily

4892210813510

5132000062

CSA038

25.4 cm náhradní řetěz do akumulátorové řetězové a
prořezávací pily

5132002995

5132002426

4892210807618
5132003300

RPA1822

ONE+ přídavná tyč k nůžkám na trávu a keře

4892210149923

5132002457

RAC308

Náhradní nůž do 18V ONE+™ zastřihávače keřů a trávy

4892210813541

5132003309

RAC314

Náhradní 12 cm nůž do zastřihávače trávy

4960673138270

5132003275

RAC365

Středně velký sběrný systém listí

4892210150059

5132003175

RAC700

Paralelní kabel

4892210145833

5132002453

5132002455
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RAC302

RAC304

Nůž do TEK 4 akumulátorového zastřihávače trávy

Náhradní nůž pro zahradní nůžky

4892210813435

4892210813459

5132002712

5132002711

5132002789

RAC242

RAC241

RAC245

35 cm (14") řetěz do řetězové pily

35 cm (14") lišta do řetězové pily

35 cm (14") lišta do benzínové řetězové pily

@ryobicesko

4892210130105

4892210130112

4892210138835

@ryobitools_cz

5132002717

5132002716

5132002715

cz.ryobitools.eu

RAC244

RAC243

RAC240

20 cm (8") řetěz do elektrické tyčové prořezávací pily

20 cm (8") lišta do elektrické tyčové prořezávací pily

25 cm (10") řetěz do elektrické tyčové prořezávací pily

4892210136305

4892210132000

4892210131997
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Techtronic Industries Eastern Europe Sp., z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45A,
02-146 Warszawa, Poland
Tel:
+420 228 884 699
Email: kancelar@tti-emea.com
Web: cz.ryobitools.eu

@ryobicesko
@ryobitools_cz

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.

* Registrácia je pot
2 ročnej na 3 ročnú
webové stránky do
pre podrobnejšie in
podmienkach a pre

LETÁ

ZÁRUKA*

*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.

www.ryob

