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kutily a opět se ukazuje,
že společnost Ryobi je
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a znovu objevte neuvěřitelný výkon
a univerzálnost řady Ryobi ONE+, která
nyní zahrnuje více než 40 druhů nářadí
pro dům a zahradu

Popřejte Ryobi šťastné výročí prostřednictvím #20yearsONEsystem

Nabízíme dvouletou záruku na
všechny produktové řady kromě
příslušenství a součástí, které
podléhají přirozenému a normálnímu
opotřebení. Kompletní podmínky
najdete v našich záručních
podmínkách v návodu k použití.

Všechny vyobrazené produkty jsou v souladu s příslušnými evropskými předpisy (značka schválení CE je
uvedena na štítku s technickými parametry).
Varování: Všechny záruky jsou specifické pro zemi/region. Nářadí, které bylo zakoupeno například v USA nebo
prostřednictvím internetu a bylo dovezeno do Evropy bez certifikátu CE, nejen že není v souladu se zákony
EU, ale v konečném důsledku také nebude podporováno/servisováno společností Ryobi®. Evropská záruka se
vztahuje pouze na nářadí zakoupené na území Evropské unie se značkou schválení CE na štítku s technickými
parametry (vč. Švýcarska). Společnost Ryobi® si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit specifikace produktů bez
předchozího oznámení.
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Elektrické nářadí ONE+

Technologie akumulátorů

NOVÉ

Napájení pro více než 40

různých druhů elektrického a zahradního
nářadí stejným akumulátorem Lithium+!
Na trh přichází vůbec první akumulátor 5,0 Ah

pro kutily.

NOVÝ akumulátor 5,0 Ah vám nabízí nejdelší dobu provozu
v segmentu domácích kutilů. Kutilové nyní mohou pracovat
déle bez nutnosti nabíjet svůj akumulátor!

Doba provozu
v testu:

1613

*Šrouby 4 × 32 mm do borového dřeva.
*Otvory 10 × 50 mm skrz borové dřevo.
*Doba provozu se liší podle nářadí,
akumulátoru a použití.
934

Přejděte na
akumulátor 5,0 Ah.
Vyvrtejte o

600

více otvorů.*

528
290

1.5Ah

Udělejte si to po svém
Vyberte si sadu…
Kupte si sadu nářadí + akumulátor a poté rozšiřujte svoji
rodinu za méně peněz.

Zašroubujte o

1,000

více šroubů.*

5.0Ah
*Na jedno nabití ve srovnání s akumulátorem 1,5 Ah.

Nebo

Zvolte si nářadí…
Vyberte si nářadí, akumulátor a nabíječku z řady podle vlastní
volby jako jednotlivé položky a rozšiřte svoji rodinu ONE+.

Udělejte 3× více práce

s akumulátorem 5,0 Ah oproti akumulátoru 1,5 Ah.

Napájení pro více než 40 různých druhů elektrického a zahradního nářadí stejným
akumulátorem Lithium battery. Lithium okamžitě modernizuje vaše nářadí ONE .
02
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Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Novinky pro rok 2016

Novinky pro rok 2016

Novinky pro
rok 2016
Představujeme
naši vůbec
nejlepší 18V
vrtačku
.
O 40%

delší doba provozu

O 20%

vyšší výkon

s bezkomutátorovou technologií

Inovativní technologie motorů
Bezkomutátorová technologie Ryobi využívá patentovanou
elektroniku k řízení kompaktního, ale výkonného motoru.
Tato pokročilá elektronika neustále monitoruje a dolaďuje výkonnost motoru podle použití,
zajišťuje vyšší udržitelný krouticí moment za účelem rychlejšího vrtání a optimalizuje využití
výkonu s cílem prodloužení doby provozu. Přesné počítačové řízení motoru má obrovský
pozitivní vliv na dobu provozu a výkonnost.

Elektronická regulace krouticího momentu vám umožňuje omezit výkon
vrtačky, aby se předešlo zašroubování šroubů příliš hluboko do výrobku nebo
stržení hlav šroubů. Tento inovativní řídicí systém má 10 nastavení pro každý
převodový stupeň a šikovnou paměťovou funkci, která vám pomůže najít
naposledy použité nastavení.

Napájení

akumulátory.

Vytvořené prostřednictvím naší vůbec nejlepší technologie, která vám
poskytuje vyšší výkon a delší dobu provozu než kdykoliv předtím.

Až o 40 % delší doba provozu.*

276
397
* Vrtání 16mm otvorů do 50mm dřeva s akumulátorem 5,0 Ah.
Doba provozu se může lišit podle nářadí, akumulátoru a použití.

Podívejte se prosím na naši řadu nářadí systému ONE+
na straně 28-35, kde naleznete podrobnosti o produktech.
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Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.ryobitools.eu.
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Elektrické nářadí ONE+
R18DDBL-0

NOVÉ

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Elektrické nářadí ONE+

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Bezkomutátorový motor je elektronicky řízený za účelem optimalizace účinnosti z důvodu prodloužení doby provozu na jedno nabití až o 40 %
Elektronická regulace výkonnosti zajišťuje až o 20 % vyšší výkon než u komutátorových vrtaček
Bezkomutátorový motor se při běhu méně zahřívá a jeho životnost je 10krát delší než u komutátorových vrtaček
Celokovové sklíčidlo 13 mm s rohatkovým mechanismem
Nastavení řízení kroutícího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem.
LED osvětluje pracovní oblast.
Kovová planetová převodovka s dvěma převodovými stupni (0–440 a 0–1 700 ot/min)
Nová konstrukce rukojeti ErgoTech
Vůbec nejkompaktnější 18V vrtací šroubovák Ryobi s délkou 192 mm
Napájení zajišťuje akumulátorová technologie Lithium

Objednací číslo:

Bezkomutátorový motor je elektronicky řízený za účelem optimalizace účinnosti z důvodu prodloužení doby provozu na jedno nabití až o 40 %
Elektronická regulace výkonnosti zajišťuje až o 20 % vyšší výkon než u komutátorových vrtaček
Bezkomutátorový motor se při běhu méně zahřívá a jeho životnost je 10krát delší než u komutátorových vrtaček.
Celokovové sklíčidlo 13 mm s rohatkovým mechanismem
Nastavení řízení kroutícího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
LED osvětluje pracovní oblast
Kovová planetová převodovka s dvěma převodovými stupni (0–440 a 0–1 700 ot/min)
Nová konstrukce rukojeti ErgoTech
Vůbec nejkompaktnější 18V příklepová vrtačka Ryobi s délkou 201 mm
Napájení zajišťuje akumulátorová technologie Lithium+, která poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a vyšší odolnost než naše předcházející lithiové baterie.

18V bezkomutátorová příklepová vrtačka
(2× 2,5 Ah)
Typ:

Objednací číslo:

R18PDBL-LL25S 5133002441

18V bezkomutátorový vrtací šroubovák
(2× 2,5 Ah)+kufr
R18DDBL-LL25B 5133002439

18V bezkomutátorová příklepová vrtačka

K dispozici také jako

K dispozici také jako

Typ:

R18PDBL-0

NOVÉ

18V bezkomutátorový vrtací šroubovák

EAN Kód:

4892210135643

18V bezkomutátorový vrtací šroubovák
(2× 2,5 Ah)+taška
Typ:

Objednací číslo:

R18DDBL-LL25S 5133002440

EAN Kód:

4892210135667

18V bezkomutátorová příklepová vrtačka
(2× 5,0 Ah)

EAN Kód:

Typ:

4892210135650

Objednací číslo:

R18PDBL-LL50S 5133002477

Napětí (V)

EAN Kód:

4892210137708

18V bezkomutátorová příklepová vrtačka
(1× 1,5, 1 x 4,0 Ah)
Typ:

Objednací číslo:

R18PDBL-LL99S 5133002442

EAN Kód:

4892210135674
Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů
Nabíječka dodávano
Max. moment (Nm)
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
Počet otáček - 2.st. (ot./min)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

0

Nabíječka
Max. moment (Nm)
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
Počet otáček - 2.st. (ot./min)

−
60
13
0-440
0-1,700

−
60
13
0-440
0-1,700

50

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

50

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

13

Nastavení momentu
Hmotnost bez aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

10
1.7
−
5133002437
4892210135629

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)

13

Nastavení momentu
Hmotnost bez aku (kg)

10
1.7

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Standardní výbava (R18DDBL-0)
1x oboustranný šroubovací bit

Recyclable
Carton
5133002438
4892210135636

Standardní výbava (R18PDBL-0)
1x oboustranný šroubovací bit

02
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Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: www.ryobitools.eu.
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Elektrické nářadí ONE+

Elektrické nářadí ONE+
RCD1802M

LLCDI18022 Lithium+

18V vrtačka/šroubovák

18V příklepová vrtačka

••
••
••
••
••
••

•• Kombinace vrtačky, vrtacího šroubováku a příklepové vrtačky pro
celou řadu použití
•• Beznástrojové sklíčidlo 13 mm pro větší kompatibilitu s příslušenstvím
•• 24 stupňové nastavení momentu
•• 2 rychlosti pro lepší výkon pro většinu aplikací
•• Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru

Beznástrojové sklíčidlo 13 mm pro větší kompatibilitu
LED světlo
24 stupňové nastavení momentu
2 rychlosti pro většinu materiálů a aplikací
Magnetický držák bitů
GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení

K dispozici také jako
18V vrtačka/šroubovák (2x 1,5 Ah)
Typ:

RCD18022L

Objednací číslo:

5133001929

EAN Kód:

4892210124463

18V vrtačka/šroubovák (1x 1,3 Ah)
Typ:

RCD18021L

Napětí (V)

Objednací číslo:

5133001930

EAN Kód:

4892210118660

18V vrtačka/šroubovák (2x 2,5 Ah)
Typ:

RCD18-LL25S

Objednací číslo:

5133002214

EAN Kód:

4892210128928

18

Počet dostupných
akumulátorů

Napětí (V)

Nabíječka dodávano
Max. moment (Nm)
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
Počet otáček - 2.st. (ot./min)

45 min
50
13
400
1550

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

18V příklepová vrtačka

•• Kombinace vrtačky, šroubováku a příklepové vrtačky pro celou řadu
použití
•• Beznástrojové celokovové sklíčidlo 13 mm pro větší kompatibilitu s
příslušenstvím
•• LED osvětluje pracovní oblast
•• 24 rychlonastavení kroutícího momentu pro perfektní šroubování v
každém okamžiku
•• 2 rychlosti pro většinu materiálů a aplikací
•• Magnetický držák bitů umožňuje mít šrouby a příslušenství při ruce
•• Povrchová vrstva Gripzone+™ pro větší pohodlí a kontrolu snižuje
únavu při práci

38

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)

13

Nastavení momentu
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

24
1.93
Taška
5133001931
4892210124487

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů
Nabíječka
Max. moment (Nm)
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
Počet otáček - 2.st. (ot./min)

−
55
13
0-375
0-1600

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

38

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

13

18V příklepová vrtačka (2x1.5Ah)
Typ:

R18PD-LL15S

02
10

Objednací číslo:

5133002479

EAN Kód:

4892210137654

R18DDP-0

NOVÉ

18V 2-rychlostní vrtačka/šroubovák
Napětí (V)

••
••
••
••
••
••

32
13

13
24
2.1

Nastavení momentu
Hmotnost vč. aku (kg)

Recyclable
Carton

−
45
13
440
1,600

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

Nastavení momentu
Hmotnost vč. aku (kg)

24
1.81
Recyclable
Carton

Dodávaný v

5133002478
4892210137647

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

0

Nabíječka
Max. moment (Nm)
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
Počet otáček - 2.st. (ot./min)

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

Standardní výbava (R18PD-0)
Oboustranný bit,
Hloubkový doraz,
přídavné madlo

18

Počet dostupných
akumulátorů

13mm sklíčidlo
Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru
Vodováha pro přesnější vrtání
2 rychlosti pro většinu materiálů a aplikací
24 stupňové nastavení momentu
Magnetický šroub a držák bitů ergonomická povrchová vrstva
Gripzone+™ pro pohodlné a rychlé řezání

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)

Objednací číslo
EAN Kód

24
1.64
Taška
5133001170
4892210118684

Standardní výbava (RCD1802M)
1 x oboustranný šroubovací bit

0

Dodávaný v

K dispozici také jako

−
45
13
440
1600

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

Standardní výbava (LLCDI18022 Lithium+)
1 x oboustranný šroubovací bit

R18PD-0

0

Nabíječka dodávano
Max. moment (Nm)
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
Počet otáček - 2.st. (ot./min)

38

Nastavení momentu
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

NOVÉ

18

Počet dostupných
akumulátorů

2

Objednací číslo
EAN Kód

5133002095
4892210128034

K dispozici také jako
18V vrtačka/šroubovák (2x 1,3 Ah)
Typ:

Objednací číslo:

R18DDP-LL13S 5133002075

EAN Kód:

4892210126740

18V vrtačka/šroubovák (1x 1,3 Ah)
Typ:

R18DDP-L13S

Objednací číslo:

5133002250

EAN Kód:

Standardní výbava (R18DDP-0)
1x oboustranný
šroubovací bit

4892210129345

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Elektrické nářadí ONE+
NOVÉ

Elektrické nářadí ONE+

R18IW3-0

RAD1801M

18V rázový utahovák

18V pravoúhlá vrtačka

•• 18 V vysoce výkonný motor zajišťuje kroutící moment 400 Nm, ideální
pro rychlé utahování/povolování robustních upevňovacích prvků
•• Rázový mechanismus zajišťuje vysoké hodnoty kroutícího momentu s
minimální zpětnou vazbou přes rukojeť
•• Třípaprskové osvětlení LED eliminuje stíny na bitech a upevňovacím
materiálu i na nejtmavších pracovních místech
•• Nastavení tří rychlostí zajišťuje lepší kontrolu a univerzálnost
•• Režim 1: 0–2 100 ot/min pro přesnou práci
•• Režim 2: 0–2 500 ot/min pro lepší kontrolu, což pomáhá předejít
poškození upevňovacích prvků a materiálů
•• Režim 3: 0-2 900 ot/min pro maximální výkonnost pro nejnáročnější
použití
•• 1/2” hnací čtyřhran s pojistným čepem pro snadnou instalaci
nástrčných hlavic
•• Zahrnuje 1/4” šestihranný adaptér pro šroubovací bity
•• Umožňuje instalaci až 100 kol na jedno nabití ve spojení s naším
vysokokapacitním akumulátorem Lithium+ 4,0 Ah RB18L40

•• 10mm sklíčidlo Automatická aretace hřídele pro výměnu bitů jednou
rukou
•• LED světlo na osvětlení místa práce
•• Magnetický držák vrtáků pro snadné uložení bitů
•• Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)

−
10
0-1100

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

38

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

10

Hmotnost vč. aku (kg)

1.83
Recyclable
Carton

Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

5133001166
4892210118578

Standardní výbava (RAD1801M)
1 x oboustranný šroubovací bit

R18SDS-0
Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka
Počet úderů (ú./min)
Max. moment (Nm)

−
0-3200
400

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

0-2900

Hmotnost vč. aku (kg)

2.00
Recyclable
Carton

Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

18V SDS+ kombi kladivo (pneumatické)

5133002436
4892210132352

Standardní výbava (R18IW3-0)
1/4˝ hex adaptér

•• Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii
1,3 J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
•• Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
•• 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s příklepem, vrtání
bez příklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)
•• Funkce sekáče ideální pro aplikace jako např. snadné
odstraňování dlaždic
•• Bezpříklepové nastavení ideální pro vrtání otvorů do dřeva, kovu
a dlaždic
•• Nastavitelné otáčky, normální a zpětný chod pro plnou kontrolu
•• Zabudované LED světlo zajišťuje dobré osvětlení a jasnou
viditelnost obrobku
•• Povrchová vrstva Gripzone+™ pro větší pohodlí a kontrolu snižuje
únavu při práci

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka
Počet úderů (ú./min)
Energie příklepu (J)

−
0-5,000
1.3

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

16

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)

16

Hmotnost vč. aku (kg)

2.08
Recyclable
Carton

Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

5133002305
4892210130211

Standardní výbava (R18SDS-0)
-

RID1801M

R18AG-0

18V rázový utahovák
••
••
••
••
••

18V úhlová bruska

18 V vysoce výkonný motor
Rázový mechanizmus na šroubování dlouhých šroubů
Bezklíčové upínání nářadí 6,35 mm
Třípaprskové osvětlení LED
Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka dodávano
Max. moment (Nm)

−
220

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

3200
1.63
5133001168
4892210118592

•• Akumulátorová bruska 115 mm ideální pro celou řadu různých
druhů řezání a broušení
•• Třípolohová rukojeť pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání
•• 2 stupňový nearetovatelný spínač pro větší ochranu uživatele
bránící náhodnému spuštění
•• Snadno nastavitelný kryt kotouče bez použití nářadí
•• Aretace vřetena pro snadnou výměnu příslušenství
•• Technologie GripZone™ pro vyšší komfort a spolehlivý úchop

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka
Průměr hřídele (mm)

−
22

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

7500

Průměr kotouče (mm)
Hmotnost vč. aku (kg)

115
2.58

Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Standardní výbava (RID1801M)
1 x rázový bit, 1 x 5/8 adaptér

02
12

Napětí (V)

Recyclable
Carton
5133001903
4892210123657

Standardní výbava (R18AG-0)
Brusný kotouč, klíč, ochranný kryt,
postranní rukojeť

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

13
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Hřebíkovačky ONE+

Elektrické nářadí ONE+
R18N18G-0

Přibijte to!

18V hřebíkovačka

Akumulátorové hřebíkovačky usnadňují a urychlují práce, jako jsou instalace ozdobných a stropních lišt, eliminací ručního
zatloukání kladivem. Pomocí sponkovačky a hřebíkovačky Ryobi pro kolářské a dokončovací hřebíky upevníte cokoliv.

Nenechte se spoutat

Užijte si akumulátorovou svobodu. Již žádná
neforemná vzduchová hadice, o kterou se musíte
starat. Pohybujte se volně bez omezení, a to
i v místech, kde zatloukání kladivem by bylo
prakticky nemožné.

•• Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu,
eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice
nebo drahých plynových náplní
•• Vystřeluje hřebíky délky 15 až 50 mm (hlava 1,2 mm)
•• 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro
rychlé připevnění
•• Technologie Grip-Light zapíná dvojici LED při uchopení rukojeti
•• Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního
povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků
•• Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených
hřebíků
•• Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
•• Indikátor malého množství hřebíků, kde ihned vidíte, kdy je potřeba
hřebíky doplnit

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů
Nabíječka
Kapacita zásobníku hřebíky
Rozměr hřebíků (mm)
Hmotnost vč. aku (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

0
−
105
1.2
2.93
5133002093
4892210128058

Standardní výbava (R18N18G-0)
500 hřebíků 32 mm, 2x patka, otočný
hák na zavěšení

K dispozici také jako
18V hřebíkovačka (1x 1,5 Ah)
Typ:

Objednací číslo:

R18N18G-L15S 5133002307

EAN Kód:

4892210131485

R18N16G-0

18V hřebíkovačka

Bezpečnost
především

Hřebíkovačka
pro každou
úlohu

Bezpečné používání na
žebřících a lešení, kde nemůže
dojít k zachycení vzduchové
hadice.

Každá hřebíkovačka
je navržena pro různé
rozměry hřebíků
a sponek, takže je
možné provést veškeré
domácí a upevňovací
práce.

Systém ONE+
Jelikož náleží k systému ONE+,
můžete používat stejnou baterii
Lithium+ k napájení řady různých
typů elektrického a zahradního
nářadí.

Ideální pro upevnění
dřeva bez použití šroubů
a předvrtávání.

02
14

Dokončovací hřebíky
Sponky

Kolářský hřebík nenabídne
dostatečnou hloubku nebo
šířku pro upevnění všech
typů dokončovacích prvků.

Sponky

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů
Nabíječka
Kapacita zásobníku hřebíky
Rozměr hřebíků (mm)
Hmotnost vč. aku (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

0
−
100
1.6
3.13
5133002222
4892210128898

Standardní výbava (R18N16G-0)
500 hřebíků 50 mm, 2x patka, otočný
hák na zavěšení

K dispozici také jako
18V hřebíkovačka (1x 1,5 Ah)
Typ:

Objednací číslo:

R18N16G-L15S 5133002308

NOVÉ

Váš průvodce výběrem správných hřebíků
Kolářské hřebíky

•• Technologie AirStrike™ pro pohodlí akumulátorového nářadí,
nepotřebuje kompresor a masivní vzduchovou hadici
•• Vystřeluje hřebíky délky 19 až 65 mm (hlava 1,6 mm)
•• 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro
rychlé připevnění
•• Technologie Grip-Light zapíná dvojici LED při uchopení rukojeti
•• Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního
povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků
•• Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených
hřebíků
•• Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
•• Indikátor malého množství hřebíků, kde ihned vidíte, kdy je potřeba
hřebíky doplnit

EAN Kód:

4892210131508

R18S18G-0

18V hřebíkovačka

•• Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu,
eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice
nebo drahých plynových náplní
•• Nastřeluje úzké spony (5,5–6,1 mm) o délce 10 až 38 mm
•• Dva režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a režim
aktivace kontaktem pro rychlé upevňování
•• Technologie Grip-Light zapíná dvojitou LED uchopením rukojeti
•• Nastavení hloubky zaražení bez použití nářadí pomáhá chránit
pracovní povrch a umožňuje správné nastavení spon
•• Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených
spon
•• Beznástrojové uvolnění uvízlých spon
•• Indikátor malého množství spon, kde ihned vidíte, kdy je potřeba
hřebíky doplnit

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů
Nabíječka
Kapacita zásobníku hřebíky
Hmotnost vč. aku (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

0
−
100
2.87
5133002516
4892210138781

Standardní výbava (R18S18G-0)
500 hřebíků 38 mm, 2x patka, otočný
hák na zavěšení

Sponkovačka je vaše zbraň
při výrobě nábytku.

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Elektrické nářadí ONE+
NOVÉ

Elektrické nářadí ONE+
R18JS-0

R18MT-0

18V Multifunkční akumulátorové nářadí

18V přímočará pila
•• Délka kmitu 25 mm a až 3 000 kmitů za minutu poskytují skvělý řezný
výkon
•• Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé
aplikace
•• 4-stupňové nastavení předkyvu pro vyšší výkon řezání
•• Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
•• Zámek na spínači snižuje únavu
•• LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
•• Snadné nastavení základové desky pro pokosové řezání od 0° do 45°

Napětí (V)

0

Nabíječka
Délka zdvihu (mm)

−
25

Počet zdvihů bez zatížení
(zd./min)
Max. kapacita řezání dřevo (mm)
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Počet dostupných
akumulátorů
Nabíječka
Oscilační úhel
Oscilační frekvence (1/min)
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

1,100 - 3,000
101
2.53
Recyclable Carton
5133002158
4892210128010

Standardní výbava (R18JS-0)
1x pilový plátek do dřeva 10 TPI, 1x
lupénkový plátek 14 TPI

•• Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a mnoho jiných materiálů, také brousí nejjemnější
detaily
•• Kloubová hlava nastavitelná do čtyř poloh pro větší univerzálnost a komfort použití
•• Páčka nevyžadující nářadí a magnetická spona pro rychlé a snadné výměny příslušenství
•• Šestipolohové ovládací kolečko otáček pro dokonalou kontrolu napříč všemi aplikacemi
•• Vestavěné světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a perfektní viditelnost obrobku
•• Zásluhou univerzálního adaptéru pro příslušenství je produkt kompatibilní s příslušenstvím jiných značek
•• Povrchová vrstva Gripzone+™ pro větší pohodlí a kontrolu snižuje únavu při práci
Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

18
0
−
3.0°
10,000-20,000
1.4
Recyclable
Carton
5133002466
4892210136534

Standardní výbava (R18MT-0)
1x výřezový list, řezný list na dřevo/kov,
brusná podložka a 5 brusných listů

RRS1801M

18V šavlová pila
•• Univerzální pila pro řezání různých materiálů
•• Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu
pilového listu
•• Variabilní elektronika rychlosti a brzda
•• Délka zdvihu 22 mm
•• Antivibrační technologie
•• Nastavitelná patka pro delší životnost plátku

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka
Délka zdvihu (mm)

−
22

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)
Max. kapacita řezání dřevo (mm)
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

3100
180
2.33
Recyclable Carton
5133001162
4892210118691

Standardní výbava (RRS1801M)
1 x pilový list na dřevo, 1 x pilový list
na kov

02
16

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

17
03

Elektrické nářadí ONE+

Elektrické nářadí ONE+

R18CS-0

RWSL1801M

18V okružní pila

18V okružní pila s laserem
Napětí (V)

•• Ideální na laminované kuchyňské linky, pracovní desky a ploché
materiály
•• Velmi tenký TCT řezný kotouč snižuje spotřebu energie a zvyšuje
kapacitu řezání
•• Kapacita řezání 45 mm při 90°
•• Kapacita úkosu 50°
•• Aretace vřetena pro rychlou výměnu kotouče

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka
Průměr kotouče (mm)
Průměr hřídele (mm)

−
150
10

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

0-4,700

Max. hloubka řezání při
45° (mm)

32

Max. hloubka řezání při
90° (mm)

45

Kapacita úkosu (°)
Hmotnost vč. aku (kg)

50
2.93
Recyclable
Carton

Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

5133001164
4892210118554

Standardní výbava (RWSL1801M)
1 x 150 mm TCT kotouč
(18-zubů), paralelní
vodítko, klíč

LTS180M

18V řezačka obkladů a dlažeb
•• Výkonný 18V motor na řezání keramiky, žuly, mramoru a zdiva
•• Ocelová základová deska s velkými knoflíky pro snadné nastavení
•• 102 mm (4”) diamantový řezný kotouč umožňuje přesné řezání,
předchází lámání materiálu
•• Aretace hřídele pro snadnou výměnu řezného kotouče
•• GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení a potlačení vibrací
•• Uložení klíčů
•• Diamantový kotouč
•• Láhev na vodu

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka dodávano

−

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

5000

Průměr kotouče (mm)
Průměr vretena (mm)

102
16

Max. hloubka řezání při
45° (mm)

16

Max. hloubka řezání při
90° (mm)
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

••
••
••
••
••
••

Výkonný 18V motor poskytuje 4 700 ot/min pro snadné řezání většiny trámů a deskových materiálů.
Působivá hloubka řezu 52 mm při 90° a 36 mm při 45° vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí
Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily
Otočná přípojka pro odvod pilin pomáhá udržet čáru řezu čistou a po připojení vysavače vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí
Vysoce kvalitní 165mm řezný kotouč s 24mi zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
Ve spojení s naším vysokokapacitním akumulátorem Lithium+ 5,0 Ah RB18L50 na jedno nabití přeřízne až 275 trámů 52 × 100 mm

Standardní výbava (LTS180M)
Klíč, láhev na vodu

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka
Kapacita úkosu (°)
Průměr kotouče (mm)
Šířka plátku (mm)
Průměr hřídele (mm)

−
0-56
165
1.6
16

Max. hloubka řezání při 45°
(mm)

36

Max. hloubka řezání při 56°
(mm)

28

Max. hloubka řezání při 90°
(mm)

52

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

4,700

Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

EMS190DCL

18V aku pokosová pila
•• Akumulátorová pokosová pila přeřízne profil až 38 × 108 mm v
úhlu 90º
•• Laser Exactline přesně vytyčí řeznou čáru kotouče.
•• Přednastavené úhly pokosu 0º, 15º, 22,5º, 30º a 40º a úkos 0º–45º
•• Řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu pro vyšší
výkonnost a delší dobu provozu
•• Extrémně kompaktní a lehká pro skvělou přenositelnost
•• Na jedno nabití přeřízne až 189 profilů 22 × 100 mm ve spojení s
baterií Lithium+ 5,0 Ah RB18L50

2.8
Recyclable
Carton

18

Počet dostupných
akumulátorů
Nabíječka
Průměr kotouče (mm)
Typ aku
Kapacita pokosu nalevo (°)
Kapacita pokosu do
prava (°)
Kapacita úkosu napravo (°)
Hmotnost vč. aku (kg)

Objednací číslo
EAN Kód

5133002338
4892210117304

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

Napětí (V)

Dodávaný v

0
−
190
−
45
45
45
7.43
Recyclable
Carton
5133000932
4892210116895

Standardní výbava (EMS190DCL)
1 x 24-z. kotouč, 1 x svěrák, prachový
sáček, klíč

Standardní výbava (R18CS-0)
1x 24 z. kotouč, paralelní vodítko

02
18

22
2.6
−
5133000154
4892210110688

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Elektrické nářadí ONE+
NOVÉ

Elektrické nářadí ONE+

R18ROS-0

P620

18V excentrická bruska

18V aku stříkací pistole

•• Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na
čisto nebo odstraňování nátěrů
•• Průměr oscilační dráhy 2,5 mm
•• Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez vírů
•• Zabudovaný systém prachové technologie
•• Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým zipem
•• Doba provozu až 50 minut s akumulátorem Lithium+ 5,0 Ah
RB18L50

•• Ideální použití na vnější stěny, garážové brány a na přístavby
•• Vysoce univerzální stříkací systém, který lze použít pro laky,
konzervační přípravky na dřevo, emaily, stejně jako pro barvy na bázi
oleje a vody
•• Inovativní a patentovaný systém dodávky barvy minimalizuje potřebu
ředění
•• Pohodlí akumulátorového provozu znamená lakýrnické práce bez
omezení. Nástřik až 4 m2 za minutu
•• GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů
Nabíječka
Objem nádoby (ml)
Krytí barvou-stříkačka (m²
/ min)
Průtok (l/h)
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

0
−
1000
10
20
2.36
Recyclable
Carton
5133000155
4892210110589

Standardní výbava (P620)
kulatá tryska, vertikální tryska,
horizontální vějířová tryska, odměrka
vody a viskozity, sada na čištění

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Oscilační frekvence (1/min)

20,000

Průměr oscilačního pohybu
(mm)

2.5

Rozměr brusné desky (mm)
Hmotnost vč. aku (kg)

125
1.56

Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Recyclable
Carton
5133002471
4892210136855

Standardní výbava (R18ROS-0)
3x brusivo (80, 120, 240), bez baterií a
nabíječky

NOVÉ

R18PS-0

18V akumulátorová vibrační bruska

•• Ideální pro lehké až středně těžké použití, jako konečná povrchová
úprava nebo odstraňování nátěrů
•• Orbitální brusný pohyb 1,8 mm pro rychlý a efektivní úběr materiálu
•• Kompaktní konstrukce umožňuje uživatelům snadné broušení v rozích
a úzkých prostorech
•• Rychlé připevnění brusného listu pomocí suchého zipu
•• Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Oscilační frekvence (1/min)

22,000

Průměr oscilačního pohybu
(mm)

1.8

Rozměr brusné desky (mm)
Hmotnost vč. aku (kg)

100x140
1.06

Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Recyclable
Carton
5133002443
4892210133700

Standardní výbava (R18PS-0)
6 x brusivo (2x60, 2x120, 2x240)
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ONE+ pro automobily

Péče o vozidlo
Udržujte nový vzhled svého vozidla prostřednictvím
akumulátorového nářadí Ryobi ONE+. Pro napájení veškerého
nářadí budete potřebovat pouze jeden akumulátor.

ONE+ pro automobily
Doprovod k vaší práci.
Díky rádiu ONE+ můžete poslouchat rozhlas
nebo připojit svůj telefon prostřednictvím
Bluetooth, abyste mohli poslouchat své
oblíbené skladby.

Uvnitř vypadá
jako nové
Pomocí ručního vysavače
ONE+ zajistěte, aby
interiér vašeho vozidla byl
vždy čistý a uklizený.

Ať se vaše vozidlo
zvenku třpytí
Díky leštičce ONE+ Buffer
bude karosérie vašeho vozidla
zářit jako nová.

Potřebujete vyměnit
pneumatiku?

Nikdy nezůstanete ve tmě

Rázový utahovák ONE+
usnadňuje povolování
a utahování matic na vašich
kolech. Takže můžete vyměnit
pneumatiku rychle a snadno
kdykoliv a kdekoliv.

Ať už se potřebujete podívat pod
kapotu svého vozidla, nebo došlo
k poruše ve tmě, svítilny ONE+ vám
pomohou.

Nastavte správný tlak
Pomocí kompresoru ONE+ zajistíte, aby ve vašich
pneumatikách byl správný tlak. Změřte a upravte tlak
ve svých pneumatikách, aniž byste museli jet se svým
vozidlem do servisu.

02
22
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Jak zachovat nový vzhled vašeho vozidla se můžete podívat na
našem kanálu YouTube: www.youtube.com/RyobiTV

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Elektrické nářadí ONE+
NOVÉ

Elektrické nářadí ONE+

R18B-0

NOVÉ

18V akumulátorová leštička

R18F-0

18V ventilátor

•• Akumulátorový ventilátor je ideální pro vnitřní nebo vnější použití,
kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí
•• 8 nastavitelných poloh pro nasměrování vzduchu v různých směrech
•• Různé možnosti zavěšení pro maximální univerzálnost.
•• 2 100 ot/min pro max. proudění vzduchu nebo 1 400 ot/min pro delší
a tišší provoz
•• Doba provozu až 18 hodin s RB18L50 vám umožní celodenní (nebo
celonoční) používání na jedno nabití.

Napětí (V)

18V

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka dodávano

−

Počet otáček ventilátoru
(ot./min)
Hmotnost vč. aku (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

2,100 / 1,400
1.56
5133002612
4892210140678

Standardní výbava (R18F-0)
-

••
••
••
••
••
••
••

Ideální pro nanášení leštidla a vosku při údržbě lakovaného povrchu vašeho vozidla
Také skvělý na lodě, dřevěný nábytek a podlahy
Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez vírů
Výkonný motor poskytuje 2 500 kmitů za minutu, čímž zajišťuje optimální výkonnost během delšího používání
Dokončete svoji zakázku rychle s plnohodnotným 254mm lešticím aplikátorem a kotoučem
Zahnutá rukojeť zajišťuje komfort a přístup na těžko dostupná místa
Doba provozu až 120 minut s akumulátorem Lithium+ 5,0 Ah RB18L50

R18I-0
Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka

−

Průměr oscilačního pohybu
(mm)

12.5

Oscilační frekvence (1/min)
Rozměr (mm)
Hmotnost bez aku (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

2500
254
1.97
5133002465
4892210135483

Standardní výbava (R18B-0)
1x elastický talíř pro běžné leštění, 1x
elastický talíř pro leštění do vysokého
lesku

18V inflátor/deflátor
•• Duální funkce tlakování/odsávání umožňuje vysokotlaké
nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů.
•• Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické
vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální
zobrazení tlaku pro přesné nafukování
•• Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání –
ideální pro složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů
•• Praktický přepínač pro volbu vysokého a nízkého tlaku
•• Všechny potřebné hadice, koncovky a adaptéry jsou uloženy
z důvodu vašeho pohodlí přímo na těle kompresoru

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka

−

Délka hadice (m)

Max. podtlak (bar)
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

High pressure
hose 711mm,
High volume
hose 756mm
10.3 bar, 150psi
1.71
Recyclable
Carton
5133001834
4892210122780

Standardní výbava (R18I-0)
Vysokotlaká hadice, nízkotlaká
hadice 3 x příslušenství
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Elektrické nářadí ONE+
NOVÉ

Elektrické nářadí ONE+

R18R-0

RFL180M

18V akumulátorové rádio s bluetooth®

18V svítilna

•• Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech
hlasitostech
•• Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální
univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na
vzdálenost 10 metrů
•• Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
•• Dobíjecí konektor USB (1A) dobíjí mnoho elektronických zařízení,
včetně chytrých telefonů
•• Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s
chytrým telefonem
•• Kompaktní, odolné a snadno přenosné pro použití na stavbě nebo
doma
•• Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V
akumulátoru ONE+™
•• Doba provozu až 15 hodin s akumulátorem Lithium+ RB18L40

•• Otočitelná hlava pro lepší osvětlení
•• Multifunkční konstrukce, která umožňuje postavení na
akumulátor nebo zavěšení na hřebík, šroub či hák
•• Nízká hmotnost a vysoká odolnost pro každodenní použití
•• Vysoce výkonná halogenová žárovka produkuje světelný tok
150 lumenů s doporučeným dosvitem až 10 metrů

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů
Nabíječka dodávano
Typ žárovky
Hmotnost vč. aku (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

0
−
halogen
0.72
5133001636
4892210120182

Standardní výbava (RFL180M)
-

R18ALF-0
Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů
Nabíječka dodávano
Průměr reproduktoru (mm)
Výkon reproduktoru (W)
Hmotnost vč. aku (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

18V sklopné prostorové LED světlo

0
−
90mm
3
1.1
5133002455
4892210135476

Standardní výbava (R18R-0)
(2) Alkalické baterie AAA

CHV182M

•• 20 vysoce výkonných LED žárovek vydávajících světlo o výkonu 850
lumenů
•• Může stát, viset či se jakkoli sklopit, abyste měli obě ruce volné na
práci v jasně osvětleném prostředí
•• Doba chodu až 360 minut s aku RB18L40
•• 2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout
polovinu světel nebo všech 20 LED na plný výkon
•• CCT (Correlated Colour Temperature) na úrovni 5 700 K znamenají,
že zdroj vydává jasný paprsek bílého světla, který pomáhá k lepší a
snadnější viditelnosti osvětlených předmětů
•• CRI hodnoty 80 znamená, že je z 80 % stejně tak dobré jako
přirozené denní světlo, což je činí ideálními pro všechny vaše hobby a
dekorační projekty

18

Počet dostupných
akumulátorů
Nabíječka dodávano
Typ žárovky
Hmotnost vč. aku (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

0
−
LED
1.3
5133002304
4892210130525

Standardní výbava (R18ALF-0)
-

R18ALH-0

18V vysavač

18V hybridní prostorové světlo

•• Motor vytváří silný sací podtlak za účelem snadného vysávání různých
suchých materiálů
•• Systém dvojí filtrace zachytává odstranitelné nečistoty za účelem
dosažení maximální výkonnosti vysavače
•• Snadno čistitelná nádoba na prach pro snadné vysypání bez
nepořádku
•• Úzký nástavec s vestavěným posuvným kartáčem pro obtížně
dostupná místa
•• GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů

0

Nabíječka
Objem nádoby (ml)
Hmotnost vč. aku (kg)

−
173
1.39
Recyclable
Carton

Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

5133000077
4892210106339

•• Prostorové světlo s dvojitým výkonem pracuje se všemi bateriemi
Ryobi 18 V ONE+ nebo se síťovou prodlužovací šňůrou
•• LED s doživotní životností a výkonem 25 W vydává světelný tok až
2000 lumenů
•• Otáčení čočky o 360° a četné možnosti zavěšení zvyšují univerzálnost
•• Kompaktní konstrukce a integrovaná rukojeť pro snadné přenášení a
uložení
•• Až 240 minut provozu jako akumulátorové světlo s RB18L40 nebo
zástrčkou pro střídavý proud

Standardní výbava (CHV182M)
Štěrbinová dýza a kartáček
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26
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Napětí (V)

18

Počet dostupných
akumulátorů
Nabíječka dodávano
Typ žárovky
Hmotnost vč. aku (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

0
−
LED
1.9
5133002339
4892210117311

Standardní výbava (R18ALH-0)
-

27
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Baterie a nabíječky

Baterie a nabíječky
RB18L15

18V Lithium+ akumulátor
•• Výkonný 1,5 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a
trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií
•• Čtyřstupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu
(100%, 75%, 50%, 25%)
•• Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro
dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
•• Nárazy pro zvýšení odolnosti
•• Zašroubuje až 528 šroubů 4 × 40 mm na jedno nabití
•• Přeřízne až 72 borových hranolů (50 × 150 mm) s R18CS
•• Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

Objednací číslo
EAN Kód

5133001905
4892210124081

Objednací číslo
EAN Kód

5133001904
4892210124074

Objednací číslo
EAN Kód

5133001127
4892210117991

Objednací číslo
EAN Kód

5132000042
4892210106346

18V akumulátor a nabíječka (1x 1,5 Ah)
Typ:

RBC18L15

RB18L50

NOVÉ

Objednací číslo:

5133001910

EAN Kód:

4892210124173

RB18L13

18V Lithium+ akumulátor

18V Lithium+ akumulátor

•• Výkonný 5,0 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
•• 4 stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu
(100%, 75%, 50%, 25%)
•• Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro
dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
•• Tuhá tvarovka odolná proti nárazům
•• Zašroubuje až 1622 šroubů 4x40 mm s RCD1802
•• Přeřízne až 276 hranolů 2x6” s R18CS
•• Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

Objednací číslo
EAN Kód

5133002433
4892210135940

••
••
••
••
••

Výkonný 1,3 Ah Lithium-Ion aku
Nárazy pro zvýšení odolnosti
Zašroubuje až 426 šroubů 4 × 40 mm na jedno nabití
Přeřízne až 49 borových hranolů (50 × 150 mm) s R18CS
Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

18V akumulátor a nabíječka (1x 1,3 Ah)
Typ:

RBC18L13

RB18L40

RBC18L40

5133001912

4892210124210

Objednací číslo
EAN Kód

5133001907
4892210124104

Objednací číslo:

5133002000

EAN Kód:

4892210125835

•• Nabíječka pro všechny NiCd a LiIon akumulátory Ryobi 18V
•• LED indikátory nabíjení
•• Udržovací režim - akumulátoryzasunuté v nabíječce se udržují v plně
nabitém stavu
•• Nabíjí akumulátory v rozsahu teplot 0 °C až 50 °C
•• 1 hod. nabíjení

Typ:

RBC18LL40

Objednací číslo:

5133001916

EAN Kód:

4892210124234

BCS618

RB18L25

18V One + nabíječka pro 6 ks aku

18V Lithium+ akumulátor
•• Výkonný 2,5 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
•• Čtyřstupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu
(100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
•• Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro
dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
•• Tuhá tvarovka odolná proti nárazům
•• Zašroubuje až 749 šroubů 4x40mm s RCD1802
•• Přeřízne až 115 hranolů 2x6” s R18CS
•• Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití
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RBC18LL13

18V akumulátor a nabíječka (2x 4,0 Ah)

18V akumulátor a nabíječka (1x 4,0 Ah)
EAN Kód:

4892210124159

2x 18V (1,3Ah) Lithium-Ion akumulátor a nabíječka
Typ:

18V One+ nabíječka

•• Výkonný 4,0 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
•• 4 stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu
(100%, 75%, 50%, 25%)
•• Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro
dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
•• Nárazy pro zvýšení odolnosti
•• Zašroubuje až 1322 šroubů 4x40 mm s RCD1802
•• Přeřízne až 211 hranolů 2x6” s R18CS
•• Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití
Objednací číslo:

5133001908

EAN Kód:

BCL14181H

18V Lithium+ akumulátor

Typ:

Objednací číslo:

Objednací číslo
EAN Kód

5133002237
4892210129062

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

••
••
••
••

Nabíječka pro účinné dobíjení více baterií
Nabíječka pro všechny NiCd a Li-ion akumulátory Ryobi 18V
LED indikátory nabíjení
Udržovací režim - akumulátory zasunuté v nabíječce se udržují v plně
nabitém stavu
•• Nabíjí akumulátory v rozsahu teplot 0 °C až 50 °C

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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14,4V / 12V / 7V / 4V

14,4V / 12V / 7V / 4V
14V nářadí
12V nářadí
7V nářadí
4V nářadí

R14DDE-LL15S

14,4V vrtačka/šroubovák

39
39 – 40
41
41

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Ergonomické madlo pro pohodlné použití a lepší kontrolu
13mm rychloupínací sklíčidlo
Elektronický přepínač funkcí
20 E-Torque control - kontrola nastavení momentu zabraňuje
nadměrnému dotažení
LED světlo
3 stupňový ukazatel stavu nabití
Výkonný motor poskytující 45 Nm
2 rychlosti, 1450 ot./min
Lithium+ aku technologie dodává více síly, delší dobu chodu a trvanlivost ve
srovnání s předchozí Li-Ion technologii
Měkká spoušť, přepínač otáček a zámek akumulátoru pro pohodlnou
obsluhu
Velmi kompatkní konstrukce, výška jen 212 mm, délka pouze 186 mm
Kapacita vrtání do dřeva až do 32 mm

K dispozici také jako
14,4V vrtačka/šroubovák (2x 2,5 Ah)
Typ:

Objednací číslo:

R14DDE-LL25S 5133002212

Napětí (V)

14.4

Počet dostupných
akumulátorů

2

Nabíječka dodávano
Max. moment (Nm)
Kapacita sklíčidla (mm)

60 min
45
13

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

32

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

13

Počet otáček - 1.st. (ot./min)
0-400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)
0-1450
Nastavení momentu
20 e-Torque
Hmotnost vč. aku (kg)
1.62
Dodávaný v
Taška
Objednací číslo
5133001900
EAN Kód
4892210123626

Standardní výbava (R14DDE-LL15S)
1x oboustranný šroubovací bit

EAN Kód:

4892210128904

RCD12012L

12V vrtačka/šroubovák
••
••
••
••
••
••

10mm rychloupínací sklíčidlo
22 stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování
Lehký a kompaktní - ideální řešení v domácnosti
LED osvětlení
Ukazatel stavu nabití
Elektronicky nastavitelné otáčky, zpětný chod a zastavení pro plnou
kontrolu
•• Jednoobjímkové sklíčidlo usnadňuje výměnu příslušenství
•• Citlivý spínač a přepínač převodovky pro uživatelský komfort
•• GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení

Napětí (V)

12

Počet dostupných
akumulátorů

2

Nabíječka dodávano
Max. moment (Nm)
Kapacita sklíčidla (mm)

60 min
25
10

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

25

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

10
1.08
Taška
5133001158
4892210118479

Standardní výbava (RCD12012L)
1 x oboustranný bit

K dispozici také jako
12V vrtačka/šroubovák (1x 1,3 Ah)
Typ:

RCD12011L

Objednací číslo:

5133001156

EAN Kód:

4892210118509

R12DD-L13S

12V 2-rychl. vrtačka/šroubovák
••
••
••
••
••

2-rychl. vrtačka/šroubovák - lehký a kompaktní
10 mm rychloupínací sklíčidlo
22 stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování
LED osvětlení
Ukazatel stavu nabítí

12V vrtačka/šroubovák (2x 1,3 Ah)
R12DD-LL13S

Objednací číslo:

5133001802

EAN Kód:

12

Počet dostupných
akumulátorů

1

Nabíječka dodávano
Max. moment (Nm)
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
Počet otáček - 2.st. (ot./min)

60 min
30
10
0-400
0-1500

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

25

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

10

Nastavení momentu
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

K dispozici také jako

Typ:

Napětí (V)

22
1.02
Taška
5133001800
4892210122537

Standardní výbava (R12DD-L13S)
1 x oboustranný šroubovací bit

4892210122551

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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14,4V / 12V / 7V / 4V

14,4V / 12V / 7V / 4V

R12SD-LL13S

NOVÉ

12V šroubovák (2 x 1,3Ah)
•• 12V Lithium-Ion vrtačka/šroubovák poskytuje optimální
výkon a kompaktní rozměr
•• Výkonný šroubovák s 25 Nm momentem
•• 22 stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování
•• LED osvětlení
•• GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
•• Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
•• Aku s lithium-iontovou technologií Ryobi neúnavně
dodávají energii a vydrží déle nabité

Napětí (V)

12

Počet dostupných
akumulátorů

2

Nabíječka upřesnit
Max. moment (Nm)
Kapacita sklíčidla (mm)

3 hod
25
10

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

22

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)
Nastavení momentu
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

R7SD-L13G

Akumulátorový vrtací šroubovák 7,2V

•• 7,2V vrtačka Li-Ion ideální pro domácí použití pro montáž nábytku,
věšení záclon a další projekty typu udělej si sám
•• Kompaktní a lehká konstrukce pro delší používání
•• Sklíčidlo 10 mm pro vrtací/šroubovací příslušenství
•• Světlo LED osvětluje pracovní povrchy za účelem lepší viditelnosti
•• Spínač s regulací otáček pro lepší kontrolu při šroubování
•• Vestavěný indikátor nabití zobrazuje zbývající množství energie

7.2

Počet dostupných
akumulátorů

1

Nabíječka dodávano
Max. moment (Nm)
Kapacita sklíčidla (mm)

6 hod
10
10

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

10

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

7
22
1.1
Taška
5133002323
4892210102744

Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

5
0.88
−
5133002484
4892210137692

Standardní výbava (R7SD-L13G)
24 šroubovacích bitů

Standardní výbava (R12SD-LL13S)
1x oboustranný šroubovací bit

K dispozici také jako

Napětí (V)

12V šroubovák
Typ:

R12SD-L13S

Objednací číslo:

5133002322

EAN Kód:

4892210101334

RRS12011L

R4SD-L13C

12V multifunkční pila

4V Lithium-Ion šroubovák

•• 2-v-1, pila s měnitelnou polohou plátku, buď šavlová pila nebo
přímočará, tvoří ideální nářadí pro řadu aplikací
•• Variabilní rychlost pro přesnou práci během všech aplikací
•• LED světlo na osvětlení místa práce
•• Ukazatel stavu nabití
•• Bezpečný vypínač, zabrání náhodnému zapnutí

Napětí (V)

12

Počet dostupných
akumulátorů

1

Nabíječka upřesnit

60 min

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

3200

Délka zdvihu (mm)
13
Max. kapacita řezání - dřevo
60
(mm)
Hmotnost vč. aku (kg)
1.17
Dodávaný v
Taška
Objednací číslo
5133001160
EAN Kód
4892210118516

•• Šestihranné uchycení je ideální pro práci se sektorovým nábytkem 1x
Hex4, 1x PZ2
•• 5 Nm moment
•• Až 92 šrouby/nabíjení
•• LED osvětlení
•• Sklíčidlo se šestihranným upnutím

Standardní výbava (RRS12011L)
1 x plátek do dřeva, 1 x plátek na kov,
1 x pilový plátek k přímočaré pile

RMT12011L

12V multifunkční nářadí (1x 1,3 Ah)
•• Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro řezání a broušení
•• Rychlá výměna příslušenství - jednoduchý přechod mezi funkcí
broušení a řezání
•• LED světlo na osvětlení místa práce
•• Ukazatel stavu nabití
•• Univerzální adaptér pro nástavce umožňuje použití s příslušenstvím
všech značek

Napětí (V)

Nabíječka upřesnit
Oscilační úhel
Oscilační frekvence (1/min)
Hmotnost vč. aku (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

4

Počet dostupných
akumulátorů

1

Nabíječka upřesnit
10 hod
Max. moment (Nm)
5
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
180
Hmotnost vč. aku (kg)
0.4
Dodávaný v
kufr
Objednací číslo
5133001961
EAN Kód
4892210123299

12

Počet dostupných
akumulátorů

Napětí (V)

1
60 min
3°
20,000
1.07
Taška
5133001154
4892210118455

Standardní výbava (R4SD-L13C)
Šestihranné uchycení je ideální pro
práci se sektorovým nábytkem 1 x
Hex4, 1 x PZ2

Standardní výbava (RMT12011L)
1 x zanořovací kotouč, 1 x kotouč do
dřeva / kovu, 1 x brusná deska, 6 x
brusný papír, imbusový klíč, univerzální
adaptér pro příslušenství
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Phone Works™

Phone Works™

Aplikace Ryobi Phone Works kombinuje
prémiové kvalitní měřící nástroje
s technologií chytrých telefonů.
Aplikace Ryobi Phone Works vám přináší snadnější způsob vytváření a řízení
vašich domácích projektů. Je zdarma a je kompatibilní se systémy IOS/Android.

RPW-1000

Laserový měřič vzdálenosti
•• Délku, plochu a objem měří s přesností na 2 mm
•• Pro přesná měření použijte indikátor roviny
•• Plnobarevný dotykový displej minimalizuje komplexnost a zvyšuje
intuitivnost ovládání
•• Foťte a natáčejte, personalizujte - dělejte fotografie měřených prostor.
Vkládejte naměřené hodnoty do popředí obrázků
•• Sdílejte měření s přáteli a třetími osobami přes SMS, e-mail a sociální
sítě

Nyní můžete zachytávat a ukládat detaily prostřednictvím kvalitních fotografií
a videí, přidávat k nim lokalizační údaje nebo textové či hlasové poznámky. Poté
sdílejte měření přes SMS, e-mail a sociální sítě.

Max. rozsah měření (m)
Přesnost
Počet zaznamenaných
měření neomezený

ryobitools.eu/phoneworks

30
± 2 mm
Neomezený

Funkce Pythagoras nepřímé měření
Hmotnost (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

Stáhněte si BEZPLATNOU
aplikaci na...

ano
0.07
5133002373
4892210132611

Standardní výbava (RPW-1000)
(2) x AAA baterie

ANDROID APP ON

Je váš telefon kompatibilní?

RPW-1650

1 Stáhněte si a instalujte BEZPLATNOU aplikaci
Phone Works™ ze svého chytrého telefonu.
2 Spusťte nejprve aplikaci a potom připojte zařízení
Phone Works™ ke svému telefonu.
3 Zařízení před použitím zaregistrujte a aktivujte.

Laserová vodováha a stativ
•• Detekce roviny pomocí chytrého telefonu
•• Použijte flexibilní nohy stativu pro usazení nástroje na různé
předměty v domácnosti
•• Nastavte specifické úhly pomocí vaší laserové vodováhy a
stativu za účelem přizpůsobení aplikací ostatním předmětům
v domě
•• Plnobarevný dotykový displej minimalizuje komplexnost a
zvyšuje intuitivnost ovládání
•• Foťte a natáčejte, personalizujte - dělejte fotografie měřených
prostor. Vkládejte naměřené hodnoty do popředí obrázků
•• Sdílejte měření s přáteli a třetími osobami přes SMS, e-mail a
sociální sítě

Max. rozsah měření (m)
Klasifikace laseru
Počet zaznamenaných
měření neomezený
Tripod Mount
Hmotnost (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

5
třída 2
Neomezený
1/4”
0.14
5133002470
4892210137425

Standardní výbava (RPW-1650)
Držák na uchycení mobilu, (1) baterie
AAA, stativ

K dispozici také jako
Křížový laser
Typ:

RPW-1600
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Objednací číslo:

5133002375

EAN Kód:

4892210132628

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Phone Works™

Phone Works™

RPW-3000

RPW-5000

Vlhkoměr

Kamera/endoskop

•• Měření vlhkosti ve dřevě, betonu a dalších stavebních
materiálech
•• Ze seznamu materiálů zvolte materiál, který chcete měřit.
Detekujte vlhkost s vysokou přesností
•• Měření se signalizuje zelenou, žlutou a červenou barvou pro
lepší pochopení výsledků měření
•• Dělejte fotografie měřených prostor. Vkládejte naměřené
hodnoty do popředí obrázků
•• Sdílejte obrázky s třetími osobami přes SMS, e-mail a sociální
sítě

Materiál

Měkké dřevo,
borovice, buk,
tvrdé dřevo,
dub, bříza, smrk,
sádrokarton,
sádra omítka,
zdivo, cement,
mazanina, beton
C20, beton C25,
pórobeton

Ozsah vlhkostí stavebního
materiálu

0.2-2%

Počet zaznamenaných
měření

Rozsah vlhkostí
dřeva

Počet zaznamenaných
měření neomezený

Neomezený

Hmotnost (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

•• Chytrý telefon a kontrolní sonda mohou pracovat až 3 m od
sebe
•• Pro lepší viditelnost v místech mimo dosah použijte LED
osvětlení
•• Plnobarevný dotykový displej minimalizuje komplexnost a
zvyšuje intuitivnost ovládání
•• Fotografování a nahrávání videí pro ukládání a přizpůsobení
projektů a aplikací
•• Sdílejte měření přes SMS, e-mail a sociální sítě

Průměr hlavy kamery (mm)
Úrovně LED
Délka kabelu kamery (mm)
Hmotnost (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

9
3
910
0.3
5133002376
4892210132635

Standardní výbava (RPW-5000)
Držák na uchycení mobilu,
3x AAbaterie

0.05
5133002378
4892210132659

Standardní výbava (RPW-3000)
1× AAA baterie a víčko připojení

RPW-2000

RPW-5500

•• Nastavte minimální a maximální teplotu pro sledování aktuální teploty
povrchu
•• Plnobarevný dotykový displej minimalizuje komplexnost a zvyšuje
intuitivnost ovládání
•• Sdílejte obrázky a videa s třetími osobami přes SMS, e-mail a sociální
sítě
•• Sdílejte obrázky přes SMS, e-mail a sociální sítě

•• Pro určení středu sloupku používejte šipku vlevo a vpravo na
obrazovce
•• Vestavěný značkovač umožňující snadné označení prostředku
sloupku na stěně
•• Plnobarevný, dotykový displej minimalizuje komplexnost a
zvyšuje intuitivnost ovládání

Infračervený teploměr

Detektor podpovrchových materiálů
Měření sloupků sádrokarton
Drywall
Range Depth (mm)
19
Hmotnost (kg)
0.08
Objednací číslo
5133002379
EAN Kód
4892210132666

Standardní výbava (RPW-5500)
1x AAA baterie

RPW-9000
Teplotní rozsah (°C)
Zorné pole (°)

-30 do 350
8:1

Počet zaznamenaných
měření neomezený

Neomezený

Hmotnost (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

0.08
5133002377
4892210132642

Standardní výbava (RPW-2000)
1× AAA baterie a víčko připojení
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Přepravní kufr
•• Bezpečný kufr pro ukládání a zamezení ztrátě nástrojů pro telefon
•• Odolný vůči povětrnostním vlivům za účelem ochrany proti vnějším
vlivům
•• Pěnové vložky za účelem ochrany proti poškození
•• Zvláštní úložný prostor pro přídavné akumulátory, spony atd

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Vrtání

VRTÁNÍ
Příklepové vrtačky 
Rotační vrtací kladiva

RPD500-G

500W příklepová vrtačka

39 – 40
41

•• Variabilní elektronika rychlosti, pravo-levý chod
•• Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
•• GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

Příkon (W)
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
Počet příklepů - 1.st.

500
13
3,000
0-50,000

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

25

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

13
1.6
–
5133001832
4892210122766

Standardní výbava (RPD500-G)
Přídavná rukojeť otáčena až o 360°,
hloubkový doraz

RPD680-K

680W příklepová vrtačka
••
••
••
••

Variabilní elektronika rychlosti, pravo-levý chod
Kompaktní a lehká konstrukce pro snadné vrtání
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele

Příkon (W)
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
Max. počet úderů (ú./min)

680
13
0-3,000
0-51,000

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

32

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

16
1.7
Kufr
5133002016
4892210125934

Standardní výbava (RPD680-K)
přídavná rukojeť otáčena až o 360°,
hloubkový doraz

RPD800-K

800W příklepová vrtačka
••
••
••
••
••

Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele
LED

Příkon (W)
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
Max. počet úderů (ú./min)

800
13
0-3,000
0-51,000

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

34

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

16
1.8
Kufr
5133002018
4892210125910

Standardní výbava (RPD800-K)
přídavná rukojeť otáčena až o 360°,
hloubkový doraz

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Vrtání

Vrtání

RPD1010-K

NOVÉ

1010W příklepová vrtačka
••
••
••
••
••
••
••

Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
Kovová převodovka
Jednoobjímkové kovové sklíčidlo, aretace hřídele
2 rychlosti
LED

Příkon (W)
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
Počet otáček - 2.st. (ot./min)
Počet příklepů - 1.st.
Počet příklepů - 2.st.

1010
13
0-1,200
0-3,200
0-19,200
0-51,200

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

25/50

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

8/13

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

16/20
3.05
Kufr
5133002058
4892210126764

Standardní výbava (RPD1010-K)
přídavná rukojeť otáčena až o 360°,
hloubkový doraz

RPD1200-K
••
••
••
••
••
••
••

Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
Kovová převodovka
Kovové sklíčidlo, aretace hřídele
2 rychlosti
LED

680W rotační (pneumatická) příklepová vrtačka 680W SDS+

•• Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2,1 J
EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
•• 680W motor poskytuje otáčky 0–2 000 ot/min a 0–5 000 rázů
za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s
průměrem 22 mm ve své třídě
•• Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
•• 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s příklepem, vrtání bez
příklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)
•• Kompaktní a lehká pro maximální kontrolu a komfort uživatele při
vrtání
•• Funkce sekáče ideální pro použití, jako je snadné odstraňování
dlaždic
•• Bezpříklepové nastavení ideální pro vrtání otvorů do dřeva, kovu a
dlaždic
•• Nastavitelné otáčky, normální a zpětný chod pro plnou kontrolu
•• Povrchová vrstva Gripzone+™ pro větší pohodlí a kontrolu snižuje
únavu při práci

NOVÉ

1200W příklepová vrtačka

RSDS680-K

680
rychloupínací

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

0-2,150

Max. počet úderů (ú./min)

0-5,000

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

30

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

13

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

22
2.72
Kufr
5133002444
4892210135308

Standardní výbava (RSDS680-K)
přídavná rukojeť otáčena až o 360°,
hloubkový doraz, 13 mm sklíčidlo, 1 x
6 mm bit

RSDS800-K

Rotační příklepová vrtačka 800W SDS+

•• Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 3,0 J
EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu.
•• 800W motor poskytuje otáčky 0–1 450 ot/min a 0–5 000 rázů
za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s
průměrem 28 mm ve své třídě.
•• Lehká a kompaktní konstrukce s tvarem do L umožňuje uživateli,
aby se dostal blíže k opracovávanému předmětu, a zajišťuje lepší
vyvážení.
•• 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtací kladivo, vrtačka, sekáč,
zarovnávací sekáč)
•• Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost
obrobku

Příkon (W)
Kapacita sklíčidla (mm)
Počet otáček - 1.st. (ot./min)
Počet otáček - 2.st. (ot./min)
Počet příklepů - 1.st.
Počet příklepů - 2.st.

1200
13
0-1,200
0-3,200
0-19,200
0-51,200

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

25/50

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

8/16

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Příkon (W)
Typ sklíčidla

18/22

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

0-1,450

Max. počet úderů (ú./min)

0-5,000

Max. průměr vrtání do
dřeva (mm)

32

Max. průměr vrtání do
oceli (mm)

13

Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

3.15
Kufr
5133002067
4892210126788

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

800
rychloupínací

Max. průměr vrtání do zdiva
(mm)

28
3.44
Kufr
5133002463
4892210136558

Standardní výbava (RSDS800-K)
Přídavná rukojeť otáčena až o 360°,
hloubkový doraz, 1 x 6 mm bit

Standardní výbava (RPD1200-K)
přídavná rukojeť otáčena až o 360°,
hloubkový doraz

02
40

Příkon (W)
Typ sklíčidla

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

41
03

Broušení

BROUŠENÍ
Úhlové brusky

NOVÉ

RAG600-115G

Úhlová bruska 600 W 115 mm

43 – 45
•• Výkonný motor 600 W s převodovkou s vysokým krouticím
momentem
•• Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 13 000 ot/min
•• Aretace vřetena a nastavitelný 115mm kryt pro snadnou výměnu
kotouče a příslušenství
•• Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální
univerzálnost
•• Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové
zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto

Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Průměr hřídele (mm)
Závit hřídele

600
115
22
M14

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

13,000
2.0
–
5133002487
4892210137104

Standardní výbava (RAG600-115G)
Brusný kotouč (1x), klíč (1x), kryt
kotouče, přídavná rukojeť

NOVÉ

RAG750-115G

Úhlová bruska 750W 115 mm

•• Výkonný motor 750 W s převodovkou s vysokým krouticím
momentem
•• Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000 ot/min
•• Aretace vřetena a nastavitelný 115mm kryt pro snadnou výměnu
kotouče a příslušenství
•• 115mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
•• Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální
univerzálnost
•• Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové
zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto

Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Průměr hřídele (mm)
Závit hřídele

750
115
22
M14

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

12,000
2.4
–
5133002489
4892210137128

Standardní výbava (RAG750-115G)
Brusný kotouč (1x), klíč (1x), kryt
kotouče, přídavná rukojeť

NOVÉ

RAG800-115G

Úhlová bruska 800W 115 mm

•• Výkonný motor 800 W s převodovkou s vysokým krouticím
momentem
•• Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000 ot/min
•• Aretace vřetena a nastavitelný 115mm kryt pro snadnou výměnu
kotouče a příslušenství
•• 115mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
•• Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální
univerzálnost
•• Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové
zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto

Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Průměr hřídele (mm)
Závit hřídele

800
115
22
M14

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

12,000
2.4
–
5133002518
4892210138811

Standardní výbava (RAG800-115G)
Brusný kotouč (1x), klíč (1x), kryt
kotouče, přídavná rukojeť

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

43
03

Broušení
NOVÉ

Broušení

RAG800-125G

NOVÉ

Úhlová bruska 800W 125 mm

•• Výkonný motor 800 W s převodovkou s vysokým krouticím
momentem
•• Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12000 ot/min
•• Aretace vřetena a nastavitelný 125mm kryt pro snadnou výměnu
kotouče a příslušenství
•• 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
•• Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
•• Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky
výchozím nastavením do polohy vypnuto

RAG1010-125SF

Úhlová bruska 1010W 125 mm

•• Výkonný motor 1010 W s převodovkou s vysokým krouticím
momentem
•• Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000 ot/min
•• Aretace vřetena a nastavitelný 125mm kryt pro snadnou výměnu
kotouče a příslušenství
•• 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
•• Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
•• Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky
výchozím nastavením do polohy vypnuto
•• Povrchová vrstva Gripzone+™ pro větší pohodlí a kontrolu snižuje
únavu při práci

K dispozici také jako
Úhlová bruska 800W 125 mm
Typ:

RAG800-125S

Objednací číslo:

5133002493

EAN Kód:

4892210137166
Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Průměr hřídele (mm)
Závit hřídele

800
125
22
M14

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Průměr hřídele (mm)
Závit hřídele
Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

12,000
5133002491
4892210137142

Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Standardní výbava (RAG800-125G)
Brusný kotouč (1x), klíč (1x), kryt
kotouče, přídavná rukojeť

NOVÉ

12,000
Taška
5133002497
4892210137203

Standardní výbava (RAG1010-125SF)
Brusný kotouč (1x), kryt kotouče,
přídavná rukojeť

RAG950-125S

EAG2000RS

Úhlová bruska 950W 125 mm

Úhlová bruska 2000 W 230 mm

•• Výkonný motor 950 W s převodovkou s vysokým krouticím
momentem
•• Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000 ot/min
•• Aretace vřetena a nastavitelný 125mm kryt pro snadnou
výměnu kotouče a příslušenství
•• 125 mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez
nářadí
•• Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální
univerzálnost
•• Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové
zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto

02
44

1010
125
22
M14

Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Průměr hřídele (mm)
Závit hřídele

950
125
22
M14

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

12,000
Taška
5133002495
4892210137180

•• Velký spínač s aretací
•• 180° otočitelná rukojeť
•• Beznástrojová upínání pro rychlou a snadnou výměnu
kotouče
•• 2 pozice upevnění přídavného madla, uložení klíče
uvnitř madla
•• Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče
•• Livetool Indicator™ -modré světlo signalizuje, že je
nářadí pod napětím

Standardní výbava (RAG950-125S)
Brusný kotouč (1x), klíč (1x), kryt
kotouče, přídavná rukojeť

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Průměr hřídele (mm)
Závit hřídele

2000
230
22
M14

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

6,000

Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

6.0
Kufr
5133000550
4892210111807

Standardní výbava (EAG2000RS)
1x kotouč, 1x klíč, ochranný kryt,
přídavné madlo

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Řezání

ŘEZÁNÍ
Přímočaré pily
Šavlová pila
Okružní pily

RJS750-G

500W přímočará pila

47
48
48 – 49

•• Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu a pro odstranění
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
•• Nejkompaktnější a nejpohodlnější přímočará pila s ergonomickou
rukojetí a odpojitelným připojením podtlaku

Příkon (W)
Délka zdvihu (mm)

500
19

Počet otáček bez zatížení
0-3,000
(ot./min)
Max. kapacita řezání - dřevo
75
(mm)
Max. kapacita řezání - ocel
6
(mm)
Hmotnost (kg)
1.8
Dodávaný v
−
Objednací číslo
5133002215
EAN Kód
4892210128317

Standardní výbava (RJS750-G)
1x pilový plátek na dřevo, 1x imbusový
klíč, 1x odvod prachu

RJS850-K

600W přímočará pila
•• Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku
pro odstranění dřevěného prachu (AIRFORWARDS)
•• Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů (PRO STROKE),
čtyřstupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení (LINEASSIST)
•• Palcem ovládaná regulace otáček (SPEEDCONTROL)
•• Bezpečný zámek nože (SURELOCK) s barevným kódováním
signalizuje jeho správné upevnění

Příkon (W)
Délka zdvihu (mm)

600
23

Počet otáček bez zatížení
500-3,100
(ot./min)
Max. kapacita řezání - dřevo
85
(mm)
Max. kapacita řezání - ocel
9
(mm)
Hmotnost (kg)
2.0
Dodávaný v
Kufr
Objednací číslo
5133002217
EAN Kód
4892210128348

Standardní výbava (RJS850-K)
1x pilový plátek na dřevo, 1x imbusový
klíč, 1x odvod prachu

RJS1050-K

680W přímočará pila
•• Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku
pro odstranění dřevěného prachu (AIRFORWARDS)
•• Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů (PRO STROKE),
4-stupň. kyvadlovému chodu a podpoře vedení (LINEASSIST)
•• Palcem ovládaná regulace otáček (SPEEDCONTROL)
•• Bezpečný zámek nože (SURELOCK) s barevným kódováním
signalizuje jeho správné upevnění
•• Přesný nůž (FLUSHCUT) umožňuje řezání až k vodicí zatahovací liště
•• Vodicí zatahovací lišta zvyšuje přesnost práce

Příkon (W)
Délka zdvihu (mm)

680
23

Počet otáček bez zatížení
500-3,100
(ot./min)
Max. kapacita řezání - dřevo
105
(mm)
Max. kapacita řezání - ocel
12
(mm)
Hmotnost (kg)
2.2
Dodávaný v
Kufr
Objednací číslo
5133002219
EAN Kód
4892210128379

Standardní výbava (RJS1050-K)
1x přesný nůž, 1x plátek na dřevo, 1x
odvod prachu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Řezání
NOVÉ

Řezání

RRS1200-K

RWS1400-K

Síťová šavlová pila 1200W

1400W 66mm okružní pila
•• Kompaktní, lehký a ergonomický design pro opakovatelné přesné
řezy
•• Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° úkosové řezy
•• Nastavitelnost hloubky pro přesné řezy
•• Laser pro přesné řezy
•• Uložení klíčů na nářadí
•• Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod
napětím

•• Výkonný motor 1 200 W zajišťuje řeznou výkonnost 0–3 000 ot/min,
což je jedna z nejlepších hodnot na trhu.
•• 30 mm zdvih využívá více zubů čepele.
•• Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového plátku bez použití
nářadí
•• Nastavitelná patka prodlužuje životnost kotouče
•• Antivibrační rukojeť zajišťuje, že vysoký výkon negativně neovlivňuje
pocit uživatele.
•• Nalisovaná kabelová spona brání tomu, aby se kabel dostal do cesty
řezné čepeli.

Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Průměr hřídele (mm)

1400
190
16

Max. hloubka řezání při
90° (mm)

66

Max. hloubka řezání při
45° (mm)

50

Kapacita úkosu (°)

45°

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

5,000
3.9
Kufr
5133001786
4892210122001

Standardní výbava (RWS1400-K)
TCT kotouč (24 zubů), paralelní vodíto,
klíč

RWS1600-K
Příkon (W)
Délka zdvihu (mm)

1200
30

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

0-3000

Max. kapacita řezání - dřevo
(mm)

200

Max. kapacita řezání - hliník
(mm)

20

Max. kapacita řezání - ocel
(mm)

20

Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

5.25
kufr
5133002472
4892210136954

1600W 66mm okružní pila
•• Kompaktní, lehký a ergonomický design pro opakovatelné přesné
řezy
•• Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° úkosové řezy
•• Nastavitelnost hloubky pro přesné řezy
•• Laser pro přesné řezy
•• Uložení klíčů na nářadí
•• Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod
napětím
•• Vodící lišta dodávaná pro přesné řezy

66

Max. hloubka řezání při
45° (mm)

50

Kapacita úkosu (°)

45°

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

5,000
3.9
Kufr
5133001788
4892210122032

Standardní výbava (RWS1600-K)
1x TCT kotouč (24 zubů), paralelní
vodítko, klíč,vodící lišta

EWS1150RS

1250W 66mm okružní pila

1150W 55mm okružní pila

•• Kompaktní, lehký a ergonomický design pro opakovatelné přesné
řezy
•• Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° úkosové řezy
•• Nastavitelnost hloubky pro přesné řezy
•• Uložení klíčů na nářadí
•• Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod
napětím

Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Průměr hřídele (mm)

1250
190
16

Max. hloubka řezání při
90° (mm)

66

Max. hloubka řezání při
45° (mm)

50

Kapacita úkosu (°)

Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

••
••
••
••
••

Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° úkosové řezy
Aretace veřetena pro rychlou výměnu kotouče
Nastavitelnost hloubky pro přesné řezy
Uložení klíčů na nářadí
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod
napětím

45°

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

1150
170
20

Max. hloubka řezání při
90° (mm)

55

Max. hloubka řezání při
45° (mm)

38

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

3.7
Kufr
5133001784
4892210121981

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Průměr hřídele (mm)

Kapacita úkosu (°)

5,000

Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Standardní výbava (RWS1250-G)
TCT kotouč (20 zubů), paralelní
vodítko, klíč

02
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1600
190
16

Max. hloubka řezání při
90° (mm)

Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Standardní výbava (RRS1200-K)
1× 6” pilový list na dřevo, 1× 6” pilový
list, 1× karbidový pilový list na hliník, 1×
šestihranný klíč

RWS1250-G

Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Průměr hřídele (mm)

45°
5,600
4.7
−
5133000552
4892210111487

Standardní výbava (EWS1150RS)
TCT kotouč (12 zubů), paralelní vodítko

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Dřevovýroba

DŘEVOVÝROBA
Univerzální nářadí
51
Frézka / rotační nářadí
52
Brusky
53 – 55
Hoblovka55

NOVÉ

RMT300-SA

300W síťový univerzální nástroj s měkkým pouzdrem

•• Oscilační úhel 3,2° optimalizovaný pro řeznou rychlost a hladký
povrch
•• Kloubová hlava nastavitelná do 4 poloh nabízí uživateli větší
univerzálnost z hlediska nastavení úhlu pro aplikace na těžko
přístupných místech
•• Páka pro výměnu příslušenství bez použití nářadí a nové
příslušenství s otevřeným koncem umožňují uživateli přímé vložení
do čelisti bez použití šestihranného klíče
•• Zásluhou univerzálního adaptéru pro příslušenství je produkt
kompatibilní s příslušenstvím jiných značek
•• Vestavěné světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a perfektní viditelnost
obrobku

K dispozici také jako
Univerzální nástroj 300W s Kufrem
Typ:

RMT300-TA

Objednací číslo:

5133002434

EAN Kód:

4892210136015
Příkon (W)
Oscilační frekvence (1/min)
Oscilační úhel
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

300
10,000-22,000
3.2°
1.41
Taška
5133002446
4892210135278

Standardní výbava (RMT300-SA)
1x 9mm brusná podložka, 8x brusný
papír zrnitost 60, 8x zrnitost 80, 8x
zrnitost 120, 2x zapichovací řezný
nástroj do dřeva, zarovnávací řezný
nástroj do dřeva/kovu, 1x řezný nástroj
na spáry, 1x nožová škrabka, 1x měrka
hloubky, 1x přípojka pro odvod prachu

RMT200-S

200W multifunkční nářadí
•• Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro řezání a broušení
•• Rychlá výměna příslušenství - jednoduchý přechod mezi funkcí
broušení a řezání
•• Variabilní rychlost
•• GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

Příkon (W)
Oscilační frekvence (1/min)
Oscilační úhel
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

200
10,000-20,000
3°
1.6
Taška
5133001818
4892210122629

Standardní výbava (RMT200-S)
1 x zanořovací kotouč, 1 x kotouč do
dřeva / kovu, 1 x brusná deska, 6 x
brusný papír, imbusový klíč, univerzální
adaptér pro příslušenství

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Dřevovýroba

Dřevovýroba

EHT150V

EPS80RS

150W rotační nářadí s 115 ks příslušenství
•• Výkonný 150W motor
•• Variabilní nastavení rychlosti pro optimální výkon během každé
aplikace
•• Aretace hřídele pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství
•• Livetool Indicator™ - modré světlo svítí, pokud je nářadí pod napětím

80W delta bruska
Příkon (W)
Počet otáček bez
zatížení (ot./min)
Průměr kleštiny (mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

150
10,000-35,000
3.2 mm a 1.6 mm
0.58
kufr
5133000754
4892210114723

Standardní výbava (EHT150V)
115 ks sada príslušenství, pružný
náhon a svěrka

NOVÉ

RRT1600-K

•• Ideální pro lehké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo
příprava před nátěrem
•• DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní
odsávání prachu
•• Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa
•• Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů
•• Rychlé připevnění brusného listu
•• DustTech™ systém pro efektivní odsávání prachu
•• Livetool Indicator™- modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod
napětím

Příkon (W)
Oscilační frekvence (1/min)

80
12,000

Průměr oscilačního pohybu
(mm)

1.6

Rozměr brusné desky (mm)
99 x 149
Hmotnost (kg)
0.9
Dodávaný v
Taška
Objednací číslo
5133000528
EAN Kód
4892210111661

Standardní výbava (EPS80RS)
5 x delta brusný papír se suchým
zipem, 5 x papír na výběžek

EMS180RV

Síťová frézka 1600W

180W multibruska
•• Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na
čisto nebo odstraňování nátěrů
•• 3 brusky v jedné (delta bruska, 1/3 vibrační bruska a bruska s tzv.
prstem)
•• Výkonný 180 W motor
•• Proměnlivé otáčky (6 000‒12 000 ot/min) pro optimální finální úpravu
povrchu
•• Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
•• Rychlé připevnění brusného listu
•• Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod
napětím

•• Hloubka zanoření 0–55 mm s jemným výškovým nastavením pro
přesnou kontrolu a opakovatelné řezy
•• Pozvolné spuštění a regulace otáček během použití poskytují uživateli
maximální kontrolu
•• Průhledný štít umožňuje uživateli bezpečně sledovat čáru řezu
•• Pět nejběžnějších fréz umožňuje uživateli začít s běžným frézováním

Příkon (W)

1600

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

10,000 - 26,000

Průměr kleštiny (mm)
Kapacita ponoření (mm)
Hmotnost (kg)
Objednací číslo
EAN Kód

6,8
0-55
7.6
5133002421
4892210133632

Standardní výbava (RRT1600-K)
1x 6mm válcová fréza, 1x 6mm
V-drážková fréza, 1x rybinovací fréza,
1x zaoblovací fréza, 1x fazetovací fréza,
1x paralelní vodítko, šablonové vodítko,
přípojka pro odvod pilin, 1x 6mm
kleština, 1x 8mm kleština, 1x klíč.

Příkon (W)
Oscilační frekvence (1/min)

180
6,000–12,000

Průměr oscilačního pohybu
(mm)

2

Rozměr brusné desky (mm)
Hmotnost (kg)
1.4
Dodávaný v
Taška
Objednací číslo
5133000530
EAN Kód
4892210111692

Standardní výbava (EMS180RV)
5 x delta brusný papír se suchým
zipem, 5 x 1/3 brusný papír se suchým
zipem, 5 x papír na výběžek

ESS200RS

200W 1/3 vibrační bruska
•• Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na
čisto nebo odstraňování nátěrů
•• Výkonný 200W motor
•• Obdélníková základna na 1/3 brusného listu ideální pro broušení v
blízkosti rohů
•• Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým zipem a držákem
•• Výkonná cyklónová technologie pro efektivní odsávání prachu
•• Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod
napětím

Příkon (W)
Oscilační frekvence (1/min)

200
12,000

Průměr oscilačního pohybu
(mm)

2

Rozměr brusné desky (mm)
93 x 185
Hmotnost (kg)
1.5
Dodávaný v
−
Objednací číslo
5133000532
EAN Kód
4892210111708

Standardní výbava (ESS200RS)
2 x brusiva zrnitost 60/100/150

02
52

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Dřevovýroba

Dřevovýroba

ESS280RV

EBS1310VFHG

280W 1/3 vibrační bruska

1350W 100mm pásová bruska + brusný rám

•• Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na
čisto nebo odstraňování nátěrů
•• Variabilní elektronika rychlosti (7000-12000 ot./min)
•• Výkonný 280 W motor
•• Obdélníková základna na 1/3 brusného listu ideální pro broušení v
blízkosti rohů a broušení velkých ploch
•• Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým zipem a držákem
•• Výkonná cyklónová technologie pro efektivní odsávání prachu
•• Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod
napětím

Příkon (W)
Oscilační frekvence (1/min)

280
7,000-12,000

Průměr oscilačnej dráhy
(mm)

2

Rozměr brusné desky (mm)
93 x 185
Hmotnost (kg)
1.7
Dodávaný v
Taška
Objednací číslo
5133000534
EAN Kód
4892210111722

••
••
••
••
••
••

100mm pás a výkonný 1350W motor pro rychlejší broušení
Variabilní elektronika rychlosti 240-400 m/min
Rychlá výměna brusného pásu bez nářadí
Brusný rám na broušení větších ploch
DustTech™ efektivní odsávání prachu
Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod
napětím

Příkon (W)
Rychlost pásu (m/min)
Šířka pásu (mm)
Rozměr brusného pásu
(mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

610 x 100
6.4
Kufr
5133000364
4892210111289

Standardní výbava (EBS1310VFHG)
Brusný pás, prachový sáček, 2 x
G-svorky, brusný rám

Standardní výbava (ESS280RV)
2x60, 1x 100 a 1x 150 brusiva zrnitost

ROS300A

1350
240-400
100

EPN7582NHG

300W excentrická bruska + 20x brusivo

750W hoblík

•• Excentrická bruska představuje dokonalou kombinaci rychlého úběru
materiálu a jemnou finální úpravu povrchu
•• Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na
čisto nebo odstraňování nátěrů
•• Výkonný 300W motor
•• Variabilní rychlost (7000-12000 ot./min)
•• Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým zipem
•• Efektivní odsávání prachu
•• Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod
napětím

Příkon (W)
Oscilační frekvence (1/min)

300
14,000-24,000

Průměr oscilačního pohybu
(mm)

2.4

Rozměr brusné desky (mm)
125
Hmotnost (kg)
1.7
Dodávaný v
−
Objednací číslo
5133001142
EAN Kód
4892210118325

3 fazety (0,5; 1; 1,5 mm) v základní desce pro vyšší přesnost
Oboustranné vodítko pro přesné hoblování
Odvod třísek do leva nebo do prava
Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání
DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní
odsávání prachu
•• Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud nářadí je pod
napětím

Příkon (W)
Hloubka hoblování (mm)
Šířka hoblování (mm)

750
2
82

Hloubkový doraz na
polodrážku (mm)

0-12

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Standardní výbava (ROS300A)
20x brusivo

16,000
3.2
Kufr
5133000352
4892210111111

Standardní výbava (EPN7582NHG)
2 x TCT kotouč, prachový sáček,
okrajové vodítko, klíč

Zjistěte, jak na kreativní kutilské projekty pro váš dům a zahradu

EBS800V

800W 76mm pásová bruska s variabilným rychlostem
•• Ideální pro náročné řezací práce na velkých plochách, např. při
pokládce podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu
•• 76mm pás a výkonný 800W motor na broušení různých materiálů
•• Variabilní elektronika rychlosti 150-320 m/min na broušení různých
materiálů
•• Rychlá výměna brusného pásu bez nářadí
•• Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
•• Madlo se dá nastavit do 4 pozic
•• Automatické držení stopy pro udržení brusného pásu uprostřed,
úsporu času a zajištění lepšího finálního vzhledu
•• GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení
•• Livetool Indicator™- modré světlo signalizuje, že je nářadí pod
napětím

••
••
••
••
••

Příkon (W)
Rychlost pásu (m/min)
Šířka pásu (mm)

800
150-320
76

Rozměr brusné desky
(mm)

76 x 150

Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

3.3
Kufr
5133001146
4892210118301

Standardní výbava (EBS800V)
1 x brusivo - zrnitost: 60/100/120,
brusný rám, 2 x G-svorky

KONFERENČNÍ
STOLEK Z PŘEKLIŽKY

DŘEVĚNÝ
ZAVLAŽOVANÝ
TRUHLÍK

ZARÁMOVÁNÍ VAŠEHO
OBLÍBENÉHO OBRÁZKU

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA
JÍZDNÍ KOLO

Postupujte doma podle návodů krok za krokem
a udělejte dojem na svoji rodinu a přátele. Rádi se
podíváme na vaše výtvory! Označte fotografie svých
projektů značkou #MyRyobi a my budeme sdílet ty
nejlepší.

Více informací najdete na uk.ryobitools.eu/my-ryobi a sledujte nás na Twitteru a Instagramu @RyobiToolsEU.
02
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Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Povrchové úpravy

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Horkovzdušné pistole

EHG2000

2000W horkovzdušná pistole

57
••
••
••
••
••

Odstranitelný přední tepelný štít pro snadnou výměnu příslušenství
Snímač na ochranu proti přehřátí
2 nastavení na průtok vzduchu
Nastavení teploty: 400 / 600 °C
Hák na zavěšení nářadí

Příkon (W)
2000
Max. proud vzduchu (l/min)
250/500
Hmotnost (kg)
0.7
Dodávaný v
−
Objednací číslo
5133001137
EAN Kód
4892210118165

Standardní výbava (EHG2000)
2 x tryska

EHG2020LCD

2000W LCD horkovzdušná pistole
••
••
••
••
••
••

Možnosti nastavení teploty podle aplikací
LCD ukazatel teploty
Odstranitelný přední tepelný štít pro snadnou výměnu příslušenství
Snímač na ochranu proti přehřátí
2 nastavení na průtok vzduchu
Hák na zavěšení nářadí

Příkon (W)
2000
Max. proud vzduchu (l/min)
250/500
Hmotnost (kg)
0.8
Dodávaný v
Kufr
Objednací číslo
5133001730
EAN Kód
4892210120397

Standardní výbava (EHG2000LCD)
4 x tryska, 1 x škrabka

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Stolní nářadí a stojany

STOLNÍ NÁŘADÍ A STOJANY
Pokosové pily
59
Stolní pily
60
Řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb
60
Stojany61

EMS216L

1500W 216mm kompaktní posuvná pokosová pila
••
••
••
••
••
••
••

Modernizovaný motor 1 500 W pro vyšší výkonnost
Konstrukce umožňuje uživateli pracovat až těsně u zdi
Extra široká boční rozšíření pro podepření velkých hranolů
2 LED pro maximální viditelnost linie řezu
Laserová technologie Exactline pro vedení uživatele a vyšší přesnost
Ergonomický úchyt GripZone pro pohodlné a rychlé řezání
Kotouč 48T TCT, který zajišťuje jemný řez a maximální hloubku řezu

Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Typ nože
Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

5000

Kapacita pokosu vlevo (°)

50

Kapacita pokosu do
prava (°)

50

Kapacita úkosu nalevo (°)
Kapacita úkosu napravo (°)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

K dispozici také jako
Síťová kompaktní pokosová pila 1500W s
pojezdovým stojanem
Typ:

EMS216L-LSG

Objednací číslo:

5133002365

1500W
216
48-z. TCT

47
2
13
−
5133001197
4892210119384

Standardní výbava (EMS216L)
TCT kotouč (48 zubů), prodloužení, 1 x
svěrák, prachový sáček, klíč

EAN Kód:

4892210132062

EMS254L

2000W 254mm kompaktní pokosová pila
••
••
••
••
••
••
••

Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem
2 x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
Konstrukce umožňuje uživateli pracovat až těsně u zdi
Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu
Výkonný 2000 W motor s 4500 ot./min
Podpůrná madla
Kapacita pokosu: 50° doleva a doprava

Příkon (W)
Průměr kotouče (mm)
Typ nože

2000
254
48-z. TCT

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

4,500

Kapacita pokosu vlevo (°)

50

Kapacita pokosu do
prava (°)

50

Kapacita úkosu nalevo (°)
Kapacita úkosu napravo (°)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

47
2
16.2
−
5133001202
4892210119148

Standardní výbava (EMS254L)
TCT kotouč (24 zubů), prodloužení, 1 x
svěrák, prachový sáček, klíč

RTMS1800-G

1800W stolová pokosová pila
•• 1800W motor a 48-z. TCT kotouč pro výkonné řezání
•• Stůl z hliníkového odlitku, který poskytuje dokonale rovný povrch pro
řez a laserové navádění
•• Lehká a kompaktní pro snadné ukládání a přepravu
•• Ergonomicky řešené držadlo, které zaručuje komfortní opakované
řezy
•• Měkký start pro kontrolu a bezpečnost
•• Ochrana proti přetížení pro dosažení lepší životnosti

Příkon (W)

1,800

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

4,800

Šířka plátku (mm)
Typ nože

254
TCT kotouč (48
zubů)

Průměr hřídele (mm)

30

Max. hloubka řezání při
90° (mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

60
26.8
−
5133002152
4892210128225

Standardní výbava (RTMS1800-G)
TCT kotouč (48 zubů)

02
58

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Stolní nářadí a stojany

Stolní nářadí a stojany

RTS1800-G

RLS01

1800W stolová pila

Nastavitelný stojan 294 cm

•• Výkonný 1800 W motor pro snadné řezání Dvouúčelová rukojeť pro
rychlé a snadné nastavení výšky a/nebo sklonu
•• Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší
bezpečnost
•• Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60°
do -60°

Příkon (W)

1,800

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

4,500

Šířka plátku (mm)
Typ nože
Průměr hřídele (mm)

30

Max. hloubka řezání při
45° (mm)

55

Max. hloubka řezání při
90° (mm)

80

Rozměr stolu s
prodloužením (mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

K dispozici také jako

Typ:

Objednací číslo:

5133002221

••
••
••

Standardní výbava (RLS01)
2 x upevňovací držák na pily, 2 x
podpora, podpůrný držák

17.8
−
5133002021
4892210126276

EAN Kód:

4892210128935

RLS02

Nastavitelný stojan 216 cm

1800 W stolová pila + stojan

••

1380 do 2904
21.9
−
5133001200
4892210118363

510 (do prava)

RTS1800ES-G
••
••
••
••
••

Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Standardní výbava (RTS1800-G)
TCT kotouč (48 zubů)

1800W stolová pila + stojan
RTS1800S-G

254
TCT kotouč (48
zubů)

•• Vhodný pro použití s pokosovými pilami
•• Stabilní a spolehlivý kovový stojan
•• Obsahuje nastavitelnou plošinu pro připevnění pokosové pily v
požadované poloze
•• Posuvná ramena (se svorkami k upnutí obrobku)
•• Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném odkladě
•• Skládací nohy pro snadný převoz a uložení

Výkonný 1800 W motor pro snadné řezání
Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480 mm
Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání
Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky a/nebo
sklonu
Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší
bezpečnost
Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60°
do -60°
Vestavěný prostor pro nářadí k uložení dodatečného příslušenství
Nastavitelný a složitelný stojan pro snadný převoz a uložení

Příkon (W)

1,800

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

4,800

Šířka plátku (mm)
Typ nože

254
TCT kotouč (48
zubů)

Průměr hřídele (mm)

30

Max. hloubka řezání při
45° (mm)

55

Max. hloubka řezání při
90° (mm)

80

Rozměr stolu s
prodloužením (mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

•• Vhodný pro použití s pokosovými pilami
•• Stabilní a spolehlivý kovový stojan
•• Obsahuje nastavitelnou plošinu pro připevnění pokosové pily v
požadované poloze
•• Posuvná ramena (se svorkami k upnutí obrobku)
•• Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném odkladě
•• Skládací nohy pro snadný převoz a uložení

560 x 710
24.3
−
5133002023
4892210126023

Standardní výbava (RTS1800ES-G)
TCT kotouč (48 zubů), složitelný stojan

Rozměry (mm)
Nosnost
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

RTS1800EF-G

1800W stolová pila + stojan
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480 mm
Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání
Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky a/nebo
sklonu
Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší
bezpečnost
Měkký start pro kontrolu a bezpečnost
Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60°
do -60°
Vestavěný prostor pro nářadí k uložení dodatečného příslušenství
Luxusní skládací stojan s kolečky pro snadné uložení a přepravu

Příkon (W)

1,800

Počet otáček bez zatížení
(ot./min)

4,500

Šířka plátku (mm)
Typ nože
Průměr hřídele (mm)

55

Max. hloubka řezání při
90° (mm)

80

Rozměr stolu s
prodloužením (mm)
Hmotnost (kg)
Dodávaný v
Objednací číslo
EAN Kód

Standardní výbava (RLS02)
2 x upevňovací držák na pily, 2 x
podpora, podpůrný držák

254
48-z. TCT
30

Max. hloubka řezání při
45° (mm)

1008 do 2160
181kg
15.9
−
5133001817
4892210122582

560 x 710
26.8
−
5133002025
4892210125996

Standardní výbava (RTS1800EF-G)
48-z. TCT kotouč, luxusní skládací
stojan s kolečky

02
60

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu
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Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství pro šroubování 
Příslušenství pro vrtání a šroubování 
Příslušenství pro řezání
Příslušenství pro broušení
Příslušenství pro obkládání
Příslušenství pro broušení a leštění

63 – 64
65 – 66
66 – 67
67 – 68
68 – 69
69 – 70

Příslušenství pro šroubování

RAK10SD

Sada 10 ks šroubovacích bitů
••

9 x 25 mm šroubovací bit a
1 x 60 mm magnetický držák
bitů
•• 9 x 25 mm šroubovací bit:
PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 /
PZ3 / SL4.5 / SL5.5 / SL6.5,
1 x 60 mm magnetický držák
bitů

Objednací číslo
EAN Kód

RAK10TSD

RAK16FP

•• 9 x 25 mm šroubovací bit a
1 x 60 mm magnetický držák bitů
•• 9 x 25 mm šroubovací bit: TX 10 /
3 X 20 / 3 X 25 / 30 / 40, 1 x 60 mm
magnetický držák bitů

•• 15 x 25 mm šroubovací bit: 2 x
HEX4 / 2 x HEX5 / 1 x HEX6 /
1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 /
1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 2 x PZ3 /
1 x SL4 / 1 x SL5 a 1 x 60 mm
magnetický držák bitů

10dílná sada šroubovacích bitů Torx

Objednací číslo
EAN Kód

Sada 16 ks šroubovacích bitů

5132002788
4892210139016

Objednací číslo
EAN Kód

RAK17SD

RAK17SDC

•• 16 x 25 mm šroubovací bit a
1 x 60 mm magnetický držák
bitů

•• 16× barevně odlišené šroubovací
bity 25 mm a 1× 60mm magnetický
držák bitů

Sada 17 ks šroubovacích bitů

Objednací číslo
EAN Kód

5132002549
4892210119308

5132002679
4892210126849

Sada 17 ks šroubovacích bitů

5132002550
4892210119315

Objednací číslo
EAN Kód

5132002682
4892210127198
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Příslušenství

Příslušenství

RAK28SD

RAK31SDI

Sada 28 ks šroubovacích bitů
••

31dílná šroubovací sada

Příslušenství pro vrtání a šroubování

Šroubovací bity: 18× 25 mm,
8× 50 mm, 1× 89 mm. 1× 60mm
magnetický držák bitů a 2× nástrčkový
adaptér

Objednací číslo
EAN Kód

5132002250
4892210113382

Objednací číslo
EAN Kód

5132002700
4892210128973

RAK32TSD

RAK32MSD

RAK46MIX

RAK69MIX

•• 7x T20, T25 a 4 x T15 obyčejné Torx bity
•• Magnetický držák bitů s rychloupínáním pro bezpečné upevnění
•• Praktická spona na opasek pro snadný přístup k šroubovacím
bitům

•• Magnetický držák bitů s rychloupínáním pro bezpečné upevnění
•• Praktická spona na opasek pro snadný přístup k šroubovacím
bitům

•• Příruční rozkládací sada, která
obsahuje příslušenství pro veškeré
šroubování, stejně jako vrtání kovu,
plastů a zdiva

•• Příruční rozkládací sada, která
obsahuje příslušenství pro
veškeré šroubování, stejně jako
vrtání dřeva, kovu, plastů a zdiva
•• Zahrnuje vrtáky do dřeva 3–10
mm se zavrtávacím hrotem

32dílná sada šroubovacích bitů Torx

Objednací číslo
EAN Kód

Sada 46 ks vrtáků a šroubovacích bitů

32dílná šroubovací sada

5132002792
4892210140180

Objednací číslo
EAN Kód

Objednací číslo
EAN Kód

5132002798
4892210140418

Sada 69 ks vrtáků a šroubovacích bitů

5132002686
4892210127464

Objednací číslo
EAN Kód

RAK40SD

RAK59SD

RAK86MIX

RAK60DDF

•• 7× šroubovací bity
50 mm. 2× Philips
(PH1–PH2). 2× Pozidrive
(PZ1–PZ2). 3× Torx®
(TX10–TX20), 1× 60mm
magnetický držák bitů.

•• Šroubovák na matice:
5, 5,5, 6, 8, 10 mm. Malá
šroubovací ráčna. 39×
šroubovací bity 25 mm,
15× šroubovací bity 50 mm
a magnetický držák bitů

•• Příruční rozkládací sada, která
obsahuje příslušenství pro
veškeré šroubování, stejně jako
vrtání dřeva, kovu, plastů a zdiva
•• Zahrnuje vrtáky 3–10 mm se
zavrtávacím hrotem a ploché
vrtáky 16/22 mm pro použití do
dřeva

••

Sada 59 ks šroubovacích bitů s ráčnou šroubovákem

Sada 40 ks šroubovacích bitů

Objednací číslo
EAN Kód

02
64

5132002257
4892210113337

Objednací číslo
EAN Kód

5132002251
4892210113399

5132002687
4892210127471

Sada 60 ks vrtáků a šroubovacích bitů

Sada 86 ks vrtáků a šroubovacích bitů

NOT IN PIM

Objednací číslo
EAN Kód

5132002688
4892210127488

Objednací číslo
EAN Kód

5132002248
4892210112941
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Příslušenství

Příslušenství

RAK95DDF

Příslušenství pro řezání

Sada 95 ks vrtáků a šroubovacích bitů
•• 95 dílná skládací sada, která zahrnuje
příslušenství pro veškeré šroubování,
stejně jako vrtání do dřeva, kovů, plastů
a zdiva
•• Zahrnuje sadu nástrčných šroubováků
pro práci s maticemi, šrouby a
upevňovacími prvky se šestihrannou
hlavou

Objednací číslo
EAN Kód

SB216T48A1

SB254T48A1

•• Zuby z karbidu wolframu pro
ostřejší a rychlejší řezy
•• 48 zubů zajišťuje při použití
hladší povrch
•• Pro model EMS216L a ostatní
pily

•• Zuby z karbidu wolframu pro
ostřejší a rychlejší řezy
•• 48 zubů zajišťuje při použití
hladší povrch
•• Pro model EMS254L,
RTS1800, RTMAS1800 a
ostatní pily

216mm pilový kotouč pro pokosové pily

5132002240
4892210115843

Objednací číslo
EAN Kód

CSB165A1

CSB150A1

RAK10JSB

•• Zuby z karbidu wolframu pro
ostřejší a rychlejší řezy
•• 40 zubů zajišťuje při použití hladší
povrch
•• Navržený a optimalizovaný pro
akumulátorové nářadí: zvlášť tenký
kotouč s šířkou řezu 1,6 mm
•• Pro modely: R18CS

•• Pro modely: LCS180, RWSL1801

•• Univerzální upevnění dříku umožňuje
použití s jakoukoliv přímočarou pilou
•• Ideální pro řezání dřeva, kovu a plastů
•• Zahrnuje celou řadu pilových plátků
(6–24 TPI) za účelem dosažení různé
kvality řezu podle použití
••

Kotouč pro akumulátorové okružní pily 165mm

Objednací číslo
EAN Kód

150mm pilový kotouč pro okružní pily

5132002774
4892210135599

Objednací číslo
EAN Kód

CSB190A1

RAK03SR

•• Pro modely:
RWS1250/1400/1600,
EWS1266/1366

•• Pro modely: RWS1250, RWS1400, RWS1600
•• Celková délka: 1220mm

190mm pilový kotouč pro okružní pily

Objednací číslo
EAN Kód

02
66

5132002620
4892210121752

5132002579
4892210120465

Objednací číslo
EAN Kód

5132002622
4892210121776

Objednací číslo
EAN Kód

5132002418
4892210115942

5132002702
4892210129420

Příslušenství pro broušení

Objednací číslo
EAN Kód

Objednací číslo
EAN Kód

10dílná sada pilových plátku pro přímočarou pilu

Sada 3 ks vodicí lišty

5132002580
4892210120472

254mm pilový kotouč pro pokosové pily

SPS20A

20x brusný papír
•• pro EPS80RS

5132002674
4892210125071
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Příslušenství

Příslušenství

SCS10A

RO125A10

TSB180A1

RAK05MT

•• pro modely ECS1214N, CCC1801M

•• pro ROS300

•• Pro WS721S

•• 28mm výřezový list, 20mm
dvoukovový výřezový list,
list pro odstraňování omítky,
karbidová rašple 30G, 26mm
škrabka
•• Zahrnuje brašnu pro uložení
listů po použití

10x brusný papír k broušení v koutech

Objednací číslo
EAN Kód

10 ks sada 125mm brusných papírů

5132002675
4892210125422

Objednací číslo
EAN Kód

BSS76A2

BSS100A2

•• pro modely EBS800V, EBS800,
EBS9576VFHG

•• pro modely EBS1310VFHG

2x 76mm brusný pás

Řezný kotouč na dlaždice 178mm

5132002608
4892210121257

Objednací číslo
EAN Kód

5132002596
4892210120847

Příslušenství pro obkládání

Objednací číslo
EAN Kód

Objednací číslo
EAN Kód

5132002787
4892210138460

5132002601
4892210120854

AGDD125A1

AGDD230A1

•• Kompatibilní s EAG950RB,
EAG8512RHG, EAG750RB

•• pro model: EAG2000RS

125mm diamantový kotouč pro úhlové brusky

Objednací číslo
EAN Kód

02
68

5132002694
4892210128645

Příslušenství pro broušení a leštění

2x 100mm brusný pás

Objednací číslo
EAN Kód

Zahrnuje brašnu pro uložení listů po použití

5132002530
4892210117762

230mm diamantový řezný kotouč

Objednací číslo
EAN Kód

5132002581
4892210120489
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Příslušenství

Zahradní nářadí

RAK2BB

Sada talířů pro běžné leštění a leštění do vysokého
lesku

Ryobi

•• Ideální sada pro leštění a odstraňování
vosku, čištění a vysoušení povrchů
•• 1× talíř pro leštění do vysokého lesku,
1× talíř pro běžné leštění

Objednací číslo
EAN Kód

5132002786
4892210138262
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Name:

6X26E

RBC3

RHT36B55

36

Voltage (V)
(Ah)
Battery pack capacity
Charger supplied
(mm)
Max. cutting capacity
Blade length (mm)

2.6Ah
90 min
26
60
Stroke rate
(spm)
1400
400

Blade speed (rpm)
HiSpeed [rpm]
HiTorque [rpm]
Article Number
EAN Code

5133002527
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(RHT36C60R26)
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Battery pack capacity

No battery
supplied
−
24
55
2700

(Ah)

Charger supplied
Cutting capacity
Blade length (mm)
Blade speed (rpm)
Article Number
EAN Code

5133002406
4892210821997

(RHT36B55)

Standard equipment
HedgeSweep™ attachment
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For further technical

specifications, including

noise and vibration

data, please visit

our website: www.ryobitools.eu
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Řada zahradního nářadí pro
bezvadný vzhled každé zahrady
S Ryobi se můžete o svoji zahradu starat v každém ročním období,
od sekání a stříhání až po řezání dřeva a úklid zahrady. Vyberte si
akumulátorový, elektrický nebo benzínový pohon podle vlastních
potřeb.

JEDEN akumulátor
Více než 40 druhů nářadí
Nekonečné možnosti

@RyobiToolsEU

Techtronic Industries Czech s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
1740 00 Praha 4 - Nusle
Tel:
+420 244 402 531
Fax:
+420 244 402 536
Email: kancelar@tti-emea.com
Web: cz.ryobitools.eu

Razítko prodejce:

Pavel Harom
Fibichova 1420
51601 Rychnov n. Kn.
mobil
777 290 652
kancelář: 603 290 652
mail: p.harom@tiscali.cz
www.naradi-harom.cz

Obsah katalogu je správný v okamžiku předání do tisku.
Společnost Ryobi si vyhrazuje právo na změnu obrázků a cen
bez předchozího oznámení. Obchodní značku RYOBI® je možné
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