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* Regisztrációs igény a meghosszabbított 2-3
éves regisztrációért. Kérjük látogasson el
honlapunkra a vásárlástól számított 30 napon
belül , a részletes garanciális feltételekért és a
kiterjesztett garanciáért.
Önök mindenből többet akarnak. Éppen ezt biztosítja a Ryobi. Most osztályában
a legjobb technológiának és innovációnak köszönhetően, a Ryobi történelmében
először három éves garanciát biztosít az összes elektromos, ill. akkus gépéhez,
beleértve a 18V ONE+ rendszert és a 36 V gépek választékát.

Általános Feltételek és további információk vonatkozásában, látogassa meg a
ryobitools.eu honlapot.
* A regisztrációnak a vásárlás napjától számított 30 napon belül meg kell történnie. A 3 éves
www.ryobitools.eu
európai jótállás meghosszabbításához regisztráció szükséges.
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Kérjük
látogasson
el
honlapunkra a vásárlástól számított 30 napon
3 ,év
szavatosságot
kínálunk és
- aa természetes,
belül
a részletes
garanciális feltételekért
kiterjesztett garanciáért.

ÉVES
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ill. normál kopásnak és elhasználódásnak
kitett tartozékok és komponensek
kivételével. A komplett szavatossági feltételek
vonatkozásában kérjük, tekintse meg
felhasználói kézikönyvben lévő szavatossági
www.ryobitools.eu
feltételeket.

Minden termékünk megfelelnek a vonatkozó európai rendeleteknek (melyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés).
Figyelem: A garancia országtól/régiótól függő. Például azok az Egyesült Államokban vagy az interneten megvásárolt,
és Európába importált termékek, amelyeken nincs CE-jóváhagyás, nemcsak megsértik az EU törvényeit, de ennek
eredményeképpen a Ryobi® európai képviselete nem is vállalja ezek technikai támogatását/szervizelését. Az európai
garancia kizárólag azokra az Európai Unió területén (ideértve Svájcot is) vásárolt gépekre és szerszámokra vonatkozik,
amelyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés. A Ryobi® fenntartja a termékek műszaki jellemzőinek előzetes
figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát.

* Akkus táplálású és elektromos gépek esetén a szavatosság 2 évről 3 évre történő kiterjesztéséhez regisztráció szükséges. Szavatossági feltételekkel és kiterjesztési regisztrációval kapcsolatos részletes
információ vonatkozásában kérjük, látogassa meg www.ryobitools.eu weblapunkat a vásárlástól számított 30 napon belül. Ez a szavatosság az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein,
Törökország, Oroszország fogyasztóira érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más szavatosság.
**Az összes benzines gépre a fogyasztói 2 éves jótállás vonatkozik. A benzines gépek nem regisztrálhatóak a 3 éves kiterjesztett jótállásra.
AZ EURÓPAI GARANCIA NEM BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT. AZ ÖSSZES TÖRVÉNYES GARANCIA A VONATKOZÓ TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ ESIK.
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MINDEN ERŐ
AMIRE VALAHA
SZÜKSÉGE LESZ
A Ryobi® MAX POWER rendszer magában foglalja a legfejlettebb
motortechnikát, elektronikát és akkumulátor teljesítményt, ami
MINDEN kültéri feladathoz szükséges. A Ryobi® vezeték nélküli
MAX POWER kevesebb vibrációt, kevesebb zajt és károsanyag
kibocsátást biztosít miközben MAX POWER teljesítményt nyújt
még a nehéz kerti alkalmazásokhoz is, mint, a fák kivágásához,
nagy területeken történő nyíráshoz, míg a könnyű, kompakt
akkumulátor rendszernek köszönhetően a hosszabb ideig tartó
sövényvágás vagy szegélynyírés is kényelmes marad.

HASZNÁLAT KÖZBEN NINCS
KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS
KISEBB ZAJ
& VIBRÁCIÓ.

36 V
AKKUMULÁTOROS
FŰNYÍRÓ, 40 CM
VÁGÓSZÉLESSÉGGEL
(1X4.0AH)
RLM36X41H40

IntelliCell™ akkumulátor technológia
Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális
teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+
géphez és alkalmazáshoz.
* Összehasonlítva a Ryobi benzinüzemű termékeivel
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CSATLAKOZZON A
RENDSZERHEZ.

AKÁR

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
51 CM, MULCSOZÓ
FŰNYÍRÓ (1X4.0AH)

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
51 CM, FŰNYÍRÓ (1X6.0AH)

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
FŰNYÍRÓ, TELJESÍTMÉNY
RÁSEGÍTÉSSEL, 46 CM,
(1X5.0AH)

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
FŰNYÍRÓ, 46 CM, (1X5.0AH)

RY36LMMX51A-140

RY36LMX51A-160

RLM36X46H5P

RLM36X46S5

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
FŰNYÍRÓ, TELJESÍTMÉNY
RÁSEGÍTÉSSEL, 40 CM,
(1X5.0AH)

36 V 28-33 CM
SZEGÉLYNYÍRÓ

36 V KÉTKAROS
FŰKASZA

36 V EXPAND-IT
FŰKASZA

RLM36X41H50P

RY36LT33A-0

RBC36B26B

RY36ELTX33A-0

36 V SÖVÉNYVÁGÓ,
60 CM

36 V SÖVÉNYVÁGÓ,
60 CM

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
LÁNCFŰRÉSZ, 35 CM

36 V NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
LOMBSZÍVÓ-FÚVÓ

RHT36B60R

RHT36B61R

RY36CSX35A-0

RBL36JB

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
LOMBSZÍVÓ-FÚVÓ

36 V HÁTI LOMBFÚVÓ

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
LÁNCFŰRÉSZ, 35 CM

36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ

RBV36B

RY36BPXA-0

RST36B51

RPW36120HI

3X

HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

RY36B12A

RY36B90A

+ Nagy teljesítményű akkumulátor cellák
+ INTELLICELL Technológia
+ Megnövelt energia áramlás

RY36B60A
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36 V gyep ápolása

RY36LMMX51A-140

36 V szénkefe nélküli mulcsozó fűnyíró, 51 cm vágási
szélességgel (1 x 4.0 Ah)

ÚJ
Erő

•• 51 cm vágási szélesség, kiváló a nagy kertekhez
•• Szénkefe nélküli motor, a benzines motor teljesítményével
•• Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében
minden magasságban
•• Könnyen egy ponton, őt pozícióban állítható magasság
•• Nagy elülső kerekek a még jobb írányíthatóságért

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Töltési idő

140

Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

51
Nem önjáró
Igen
40.7kg
5133004591
4892210185648

Szállítás terjedelme (RY36LMMX51A-140)
-

RY36LMX51A-160

36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 51 cm vágási
szélességgel (1 x 6.0 Ah)

ÚJ

•• 51 cm vágási szélesség, kiváló a nagy kertekhez
•• Szénkefe nélküli motor, a benzines motor teljesítményével
•• Változtatható sebesség önjáró mechanizmus a könnyű nyírás
érdekében
•• Teleszkópos ergonomikus fogantyú és 70 L összecsukható fűgyűjtő
kosár a kompakt tarolás érdekében
•• Nagy elülső kerekek a még jobb írányíthatóságért
•• Könnyen egy ponton, hét pozícióban állítható magasság
•• Tárolóport a 2. akkumulátor számára, hogy meghosszabbítsa a futási
időt nagy kertekben
•• LED világítás

Erő

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Töltési idő
Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

1
6.0Ah
200
51
Önjáró
Igen
22.7
5133004589
4892210184917

Szállítás terjedelme (RY36LMX51A-160)
Mulcsozó feltét

Rendelhető még
36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 51 cmes vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)

36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 51 cmes vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)

Típus:

Típus:

Cikkszám:

RY36LMX51A-140 5133004645
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Cikkszám:

RY36LMX51A-150 5133004646

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

36 V gyep ápolása
RLM36X46H5P

36 V szénkefe nélküli fűnyíró, rásegítő funkcióval, 46 cm
vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)
•• A nagy nyomatékú 36 V szénkefe nélküli motor kiváló teljesítményt és
működési időt biztosít
•• A teljesítmény rásegítő funkció extra lendületet ad az emelkedőn vagy a
sűrű, vastag füvön keresztül
•• 46 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
•• Egy ponton, őt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
•• Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak
köszönhetően
•• Teleszkópos ergonómikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében
minden magasságban
•• Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz

Erő

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Töltővel együtt?

Igen

Töltési idő

65

Vágási szélesség (cm)

46
Teljesítmény –
rásegítés

Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció

Igen

Súly akkumulátorral (kg)

19.9

Cikkszám
EAN kód

5133002811
4892210147646

Szállítás terjedelme (RLM36X46H5P)
Zárólemez mulcsozáshoz, 55 L-es fűgyűjtő
tartály

RLM36X46S5

36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel
(1 x 5.0 Ah)
•• Nagy nyomatékú 36 V szénkefe nélküli motor elegendő erőt biztosít a
teljesítmény optimalizálásához még a legnehezebb vágási munkákhoz is
•• 46 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért még a nagyobb
területek vágása során is
•• Erőteljes egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mmig
•• Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
•• Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében
minden magasságban
•• Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt
tárolásért
•• Mulcsozó feltéttel, 55 L fűgyűjtővel szállítva

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Töltési idő

180

Vágási szélesség (cm)

46

Hajtómű mechanizmus

Nem önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly akkumulátorral (kg)

19.9

Cikkszám
EAN kód

5133003831
4892210162496

Szállítás terjedelme (RLM36X46S5)

Rendelhető még
36 V szénkefe nélküli fűnyíró, 46 cm
vágási szélességgel (2 x 4.0 Ah)
Típus:

Erő

Mulcsozó feltét, 55 L fűgyűjtő

Cikkszám:

RLM36X46S240 5133004468

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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36 V gyep ápolása

RLM36X41H40

36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)
••
••
••
••

A nagy nyomatékú motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
40 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak
köszönhetően
•• Teleszkópos ergonómikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében
minden magasságban
•• Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt
tárolásért

Erő

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás
(Ah)

4.0

Töltési idő

130

Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus

40
Nem önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

19.9
5133002806
4892210147608

Szállítás terjedelme (RLM36X41H40)
Mulcsozó feltét , 50 l fűgyűjtő tartály

RLM36X41H50P

36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel, rásegítő
funkcióval (1 x 5.0 Ah)
••
••
••
••

A nagy nyomatékú motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
40 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak
köszönhetően
•• Teleszkópos ergonómikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében
minden magasságban
•• Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt
tárolásért

Erő

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Töltővel együtt?
Töltési idő
Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció
Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

1
5.0
Igen
150
40
Teljesítmény –
rásegítés
Igen
18.5
5133002809
4892210147912

Szállítás terjedelme (RLM36X41H50P)
Zárólemez mulcsozáshoz, 50 L-es fűgyűjtő
tartály
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

36 V gyep ápolása
RY36LT33A-0

36 V 28/33 cm szegélynyíró

ÚJ

•• Állítható vágási szélesség 28-33 cm a legjobb teljesítményért és
működési időért
•• Változtatható sebesség szabályozó gomb, teljes kontrol a használat
közben
•• Ergonomikus fogantyú a klnyelmesebb munkavégzésért a hosszabb
használat során
•• Teljesen fém ütköző a tartósság érdekében

Erő

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

Töltővel együtt?

Nem

Töltési idő

-

Vágószélesség (cm)

28-33cm

Vágóhuzal átmérő (mm)

2.0

Damil adagoló rendszer

Automatikus
adagolás

Súly akkumulátorral (kg)

3.7

Cikkszám
EAN kód

5133004544
4892210181855

Szállítás terjedelme (RY36LT33A-0)
Rendelhető még

Automatikus adagolású orsó

36 V 28/33 cm szegélynyíró (1 x
2.0 Ah)
Típus:

Cikkszám:

RY36LT33A-120 5133004545

RBC36B26B

36 V kétkaros fűkasza
Erő

•• 36 V 2 az 1-ben fűkasza/szegélynyíró kisebb bokrok és aljnövényzet
eltávolításához
•• Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak
köszönhetően
•• 26 cm Tri-Arc™ edzett acél kés az erőteljesebb, precíz vágásért
•• Nagy 30 cm-es forgácsolási útvonal 1,6 mm-es sorral, hogy gyorsan
elvégezhesse a munkáját
•• A változtatható sebességkapcsoló hosszabb működési időt biztosít
•• Kétkaros fogantyú Vertebrae™ vállpánttal
•• Hátul elhelyezett akkumulátor a kiváló egyensúlyért és súlyeloszlásért

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

Töltővel együtt?

Nem

Töltési idő

-

Vágási szélesség Fűkasza
kés (cm)

26

Vágási szélesség
Szegélynyíró kés (cm)

30

Vágóhuzal átmérő (mm)

2.0

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

Rendelhető még

RBC36X26B

4892210821980

Szállítás terjedelme (RBC36B26B)

36 V kétkaros fűkasza (1x4.0Ah)
Típus:

4.6
5133002405

Tri-Arc+™ kés, ütköző fej, Vertebrae™
komfortos vállheveder

Cikkszám:

5133001813

RY36ELTX33A-0

36 V Expand-It fűkasza

ÚJ

•• 36 V nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, a nagy igénybevételű
kerti munkákhoz
•• Két sebesség fokozatú kapcsoló és 28-30 cm állítható vágási
szélesség, a jobb teljesítmény és a működési idő érdekében
•• Dupla, sodort 2.0 mm damil az erőteljes vágásért, akár 33 cm-es
vágási szélesség
•• Expand-it rendszer kompatibils
•• Vállhevederrel szállítva

Erő

Töltővel együtt?
Vágószélesség (cm)

28-33

Vágóhuzal átmérő (mm)

2.0

Damil adagoló rendszer

Ütköző fej

EAN kód

Típus:

Nem

Töltési idő

Cikkszám

36 V Expand-It fűkasza (1 x 4.0 Ah)

0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Súly akkumulátorral (kg)

Rendelhető még

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

4.7
5133004546
4892210181848

Szállítás terjedelme (RY36ELTX33A-0)
Ütköző fejes orsó

Cikkszám:

RY36ELTX33A-140 5133004547

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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Expand-it™
Tartozékok

Ha egy gépet vesz, akár hatot is használhat.

1. lépés

Válassza ki a kívánt
meghajtót
Keresse az Expand-it™
kompatibilitást jelző logót

Toldószár

Akkumulátoros

2. lépés

hu.ryobitools.eu
10

Benzines

Takarítson meg időt, pénzt és helyet.

Válasszon az adapterek
közül

Szegélyvágó

Elektromos

Fűkasza

Az Expand-it™ adapterekkel vághat, nyírhat,
formálhat, ápolhatja kertjét, csak válasszon egy új
kiegészítőt.

Sövényvágó

Ágvágó

Hó eltakarító

Seprő

36 V fa és sövény gondozás
RHT36B60R

36 V sövényvágó, 60 cm késsel
Erő

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

•• Innovatív kétsebességes kialakítás, magas fordulatszám a mindennapi
vágásért és nyírásért, vagy magas nyomaték a vastag és sűrű sövény
vágásához
•• Az 60 cm-es precíz, lézervágott, gyémánt köszörülésű fűrészlapnak
köszönhetően a vágás rendkívül éles és tiszta
•• 5 fokozatban elfordítható fogantyú a bármley szögben történő
kényelmes vágásért
•• Hi-Torque kialakítás 3,5 - szeres vágási teljesítmény
•• Erőteljes 36 V sövényvágó Lithium+ akkumulátorral , a hosszabb
működési időért, nagyobb teljesítményért
•• HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

0

Töltővel együtt?

Nem

Vágási kapacitás (mm)

26

Fűrészlap hossza (cm)

60

Nagy fordulat (rpm)

1350

Nagy nyomaték (rpm)

380

Súly akkumulátor nélkül
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

3.3
Karton
5133002572
4892210139344

Szállítás terjedelme (RHT36B60R)
HedgeSweep™, késvédő

RHT36B61R

36 V sövényvágó, 60 cm késsel
•• 36 V motor erejével még a legkeményebb sövényeket és ágakat is
átvágja
•• Kiváló vágási minőség a precíz, 60 cm-es, lézervágott, gyémánt
köszörült késnek köszönhetően
•• A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően
nagyméretű ágak vágására is képes
•• Öt pozícióban állítható, gumírozott fő fogantyú a különböző szögben
történő kényelmes vágásért
•• HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Erő

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Töltővel együtt?

Nem

Vágási kapacitás (mm)

26

Fűrészlap hossza (cm)

60

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)
Vágópenge típusa

1600
Lézer vágott,
gyémánt
köszörült

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

Rendelhető még

4892210172808

Szállítás terjedelme (RHT36B61R)

36 V sövényvágó, 60 cm késsel
(1x2.0Ah)
Típus:

3.7
5133004318

HedgeSweep™, késvédó

Cikkszám:

RHT36C61R20S 5133004661

RY36CSX35A-0

36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli
motorral

ÚJ

•• Szénkefe nélküli motor, nagy nyomatékot és könnyű vágást biztosít
•• 35 cm Oregon® késvédő és lánc nagy fatörzsek vágásához
•• Erőteljes 21 m/s láncsebességgel kimagasló vágási teljesítményt
biztosít
•• Gyors mechanikus láncfék és elektromos motorfék
•• Gyors és szerszám nélküli láncfeszesség állítás
•• A lánc és a láncvezető automatikus kenése a folyamatos vágás
érdekében
•• Soft grip vibráció csökkentett fogantyú a kényelmes hosszan tartó
munkavégzésért
•• Robosztus kialakítás, kiváló súlyelosztás a középre helyezett
akkumulátornak köszönhetően

Erő

Töltővel együtt?

Típus:

Cikkszám:

RY36CSX35A-160 5133004623

Nem

Láncvezető hossza (cm)

35

Lánc sebesség (m/s)

21

Szerszámnélküli
láncfeszesség állítás

Igen

Súly akkumulátorral (kg)
EAN kód

36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel,
szénkefe nélküli motorral (1 x 6.0 Ah)

0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

Cikkszám

Rendelhető még

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

5.2
5133004595
4892210182159

36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel,
szénkefe nélküli motorral (1 x 5.0 Ah)

Szállítás terjedelme (RY36CSX35A-0)

Típus:

Láncvezető tok

Cikkszám:

RY36CSX35A-150 5133004596

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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36 V kert ápolás

RBL36JB

36 V lombfúvó
•• Nagy teljesítményű lombfúvó 36 V-os akkumulátorral üzemeltetve a
gyors munkavégzésért
•• ’’Jet-turbina’’ kialakítású axiális ventilator maximális hatékonyságot
biztosít a működési idő növelése érdekében
•• Akár 7.8 m³/perc légmennyiség és 160 km/h levegőáramlás lombfúvás
közben biztosítja a nehéz és nedves falevelek eltávolítását
•• Változtatható sebesség kapcsoló bármely feladat elvégzéséhez
•• Jól kiegyensúlyozott kialakítás soft-grip fogantyúval biztosítja a
kényelmes munkavégzést még a hosszú használat során is

Erő

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

160

Levegő mennyisége
(m³/perc)

7.8

Súly akkumulátorral (kg)

3.4

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

2.5
5133002342
4892210822697

Szállítás terjedelme (RBL36JB)
Fúvócső

RBV36B

36 V lombfúvó- és szívó

•• 36 V szénkefe nélküli motor hatékonyan működik, akár lombszívás
vagy elfújás gyors elvégzéséhez
•• Erőteljes 12,9 m³/perc levegőáramlási sebesség , 238 km/óra
sebességgel a falevelek könnyed tisztításáért
•• 3 az 1-ben kialakítás fújó és szívó funkció lehetővé teszi, hogy a gépet
csak lombszívóként vagy csak lombfújóként használja vagy mind két
csővel egyidejüleg
•• Változtatható sebesség
•• Puha bevonatú fogantyú a kényelmesebb munkavégzésért, akár
hosszabb ideig tartó használat során is
•• A tárcsa kerekek segítik a szerszámot és csökkentik a fáradtságot

Erő

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Levegő sebessége
(km/óra)

238

Levegő mennyisége
(m³/perc)

12.9

Súly akkumulátorral (kg)

5.3

Súly akkumulátor nélkül

4.38

Cikkszám
EAN kód

5133002524
4892210138538

Szállítás terjedelme (RBV36B)
Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák,
vállheveder, kerekek

RY36BPXA-0

36 V háti lombfúvó

ÚJ

•• Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor és hatékony kialakítású fújó
cső biztosítja a maximális teljesítményt
•• Kimagasló áramlási sebesség akér 240 km/óra teljesítménnyel
•• Sebesség tartó kar lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását és
fenntartártását a hosszabb ideig történő használatért a felhasználó
fáradtságának csökkentése érdekében
•• Két akkumulátor csatlakozó, második akkumulátor a működési idő
növeléséhez
•• Kimagasló szívókapacitás akár 17.7 m3/perc a kiváló eredményért

Erő

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

240

Levegő mennyisége
(m³/perc)

17.7

Súly akkumulátorral (kg)

9.6

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

8.4
5133004577
4892210181404

Szállítás terjedelme (RY36BPXA-0)
-
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

36 V kert ápolás
RST36B51
36 V hómaró

•• 36 V nagyteljesítményű szénkefe nélküli motor hatékonyan és gyorsan
kitisztítja a mély havat
•• 51 cm munka szélesség, a beállók és járdák gyors tisztításáért
•• 180 fokban elfordítható kidobócső és állítható kiürítési szög, hogy a
havat a kívánt irányba dobja
•• Dupla LED világítás
•• Gyorsan rögzíthető összecsukható fogantyú, a kényelmes tárolásért

Erő

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Töltővel együtt?

Nem

Munka szélesség (cm)

51

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

17.8
5133002520
4892210138972

Szállítás terjedelme (RST36B51)
-

Rendelhető még
36 V szénkefe nélküli hómaró (1 x
4,0 Ah)
Típus:

RST36X5140

Cikkszám:

5133004331

RPW36120HI

36 V szénkefe nélküli magasnyomású mosó
•• 36 V erőteljes szénkefe nélküli motor technológia a maximális 1500 W
teljesítményért, akár 120 BAR nyomáson és 320 L/óra
•• Extrem kompakt kialakítás beépített fém kerettel a tartósságért
•• 5 az 1-ben fúvókája garantálja a könnyű funkciók közötti váltást választhat a magas és alacsony hatékonyságú tisztítók között, 40°, 25°
és 0° fokban állítható vízsugár
•• Beépített 1 L mosószeradagoló tartály a szórófejtől könnyen
hozzáférhető igény szerinti mosószer funkcióval
•• Víztől védett, kettős akkumulátor tartó biztosítja a hosszú élettartamot
•• Nagyon halk üzemmód, csupán 80 dB maximális teljesítménynél
•• A gép felületén elhelyezett tömlő, szórópisztoly és permetező szár
tároló
•• Alumínium teleszkópos fogantyú és kerekek a könnyű szállításhoz a
kert körül
Rendelhető még

Erő

36V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Töltővel együtt?
Lándzsa csatlakozás

Nem
Gyors
csatlakozás

Max. nyomás (bar)

120

Súly akkumulátorral (kg)

13.4

Cikkszám
EAN kód

5133002832
4892210148148

Szállítás terjedelme (RPW36120HI)
5 az 1-ben fúvóka (40°, 25° , 0° fúvóka),
turbo fúvóka, tömlő, szórópisztoly, mosószár

36 V szénkefe nélküli magasnyomású
mosó (1 x 4,0 Ah)
Típus:

Cikkszám:

RPW36X120HI40 5133004298

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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BPL3620D

RY36B60A

•• 2.0 Ah Lithium+ akkumulátor kimagasló teljesítményt és működési időt
biztosít
•• Kiváló szegélynyírók és sövényvágók üzemeltetéséhez
•• Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat
a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
•• 4 fokozatú LED-es jelző mutatja a hátralévő üzemidőt

•• Erőteljes HIGH ENERGY™ 6.0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb
teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a standard 36 V
Ryobi akkumulátorok
•• Kiváló nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint a hosszabb fű
nyírása, nagyobb fa rönk vágására
•• Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban
tartja az egyes cellákat a hosszabb
működési időért, élettartamért és
biztonságért

Cikkszám

Cikkszám

36 V (2.0 Ah) Lithium+ akkumulátor

EAN kód

36 V (6.0 Ah) HIGH ENERGY akkumulátor

5133004621

EAN kód

4892210179197

5133004458
4892210178855

BPL3626D2

RY36B90A

•• Erőteljes MAX POWER™ 2.6 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb,
hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion
rendszerek
•• Akkumulátoros kényelem, a benzines gépek erejét nyújtja
•• Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a
hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

•• Erőteljes HIGH ENERGY™ 9.0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb
teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a megelőző
lítium-ion technológiák
•• 9.0 Ah akkumulátor kiterjesztett futási időt és energiát biztosít a
legnehezebb és legigényesebb alkalmazásokhoz
•• Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban
tartja az egyes cellákat a hosszabb mű
ködési időért, élettartamért és biztonságért

Cikkszám

Cikkszám

36 V MAX POWER™ (2.6 Ah) Lithium+ akkumulátor

EAN kód

36 V (9.0 Ah) HIGH ENERGY akkumulátor

5133004386
4892210174437

EAN kód

5133003271
4892210150370

BPL3650D2

RY36B12A

•• Erőteljes MAX POWER™ 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb,
hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion
rendszerek
•• Akkumulátoros kényelem, a benzines gépek erejét nyújtja
•• Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat
a hosszabb működési időért,
élettartamért és biztonságért

•• Erőteljes HIGH ENERGY™ 12.0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb
teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít, mint a megelőző
lítium-ion technológiá
•• 12.0 Ah akkumulátor kiterjesztett futási időt és energiát biztosít a
legnehezebb és legigényesebb alkalmazásokhoz
•• Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban
tartja az egyes cellákat a hosszabb
működési időért, élettartamért és
biztonságért

Cikkszám

Cikkszám

36 V MAX POWER™ (5.0 Ah) Lithium+ akkumulátor

EAN kód

5133004387
4892210174451

36 V (12.0 Ah) HIGH ENERGY akkumulátor

EAN kód

5133004554
4892210183446

RY36C17A

RY36C60A

•• 36 V töltő az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral használható
•• LED-es jelző mutatja az akkumulátor és a töltés állapotát
•• 1.7 Ah ütemben tölt

•• A jelenleg ellérhető legerősebb 36 V töltő, akár 1 óra alatt képes
teljesen feltölteni az 5.0 Ah akkumulátort
•• 36 V töltő az összes 36 V Ryobi® akkumulátorral használható
•• LED-es jelző mutatja az akkumulátor és a
töltés állapotát
•• Ventilátoros hűtés a töltő maximális
teljesítményének fenntartása érdekében
•• 6.0 Ah ütemben tölt

Cikkszám

Cikkszám

36 V akkumulátor töltő

EAN kód

14

5133004557
4892210179425

36 V gyors töltő

EAN kód

5133004555
4892210183354

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
AKKUMULÁTOR CELLÁK

INTELLICELL

TECHNOLÓGIA

AKÁR

MEGNÖVELT ENERGIA
HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

ÁRAMLÁS

RY36B12A

RY36B60A

RY36B90A

Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban
tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért,
élettartamért és biztonságért
15
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ONE+ Választék
ONE+ Kerti gépek
ONE+ gyep ápolás

21 – 25

ONE+ fa és sövény gondozás

26 – 28

ONE+ kert ápolás

29 – 33

ONE+ egyéb gépek	 31 – 33

ONE+ Akkumulátorok és Töltők
Akkumulátorok
Töltők

38 – 39
40

VÁSÁROLJA MEG AZOKAT A GÉPEKET,
AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN….
AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN….
…és ne fizessen feleslegesen újabb
akkumulátorokért és töltőkért. Kezdve a fúrótól
a rádióig, a szegélynyíróktól a festékszóró
berendezésekig, az Ön választásán múlik hogyan
és milyen irányba növeli eszközeinek számát.

16

GÉPEK

OTTHONÁHOZ ÉS
KERTJÉHEZ

EGY

akkumulátorral

VÁLASSZON KÉSZLETET...
Vegyen egy szerszámot/gépet + egy
akkumulátor és tötlő szettet, és később
bővítsen olcsóbban.

VAGY
VAGY VÁLASSZON EGY GÉPET...
Bővítse a gépcsaládját kevesebbért tartozék nélküli alapgépek, akkumulátorok
vagy töltők vásárlásával.

17
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A gondolkodó
akkumulátor

AKÁR

HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ

Töltésszintjelző

Védelmi elektronika

Nagy teljesítményű cellák

A legegyszerűbb módja annak, hogy
figyelemmel kísérje az akkumulátor
élettartamát és megtervezze
munkafolyamatát.

Az intelligens elektronika az
akkumulétor túlterhelése, illteve anak
túlmelegedése esetén automatikus
leállítja a gépet.

Nagy teljesítményű cellák
Első a barkács piacon! A megnövelt
teljesítmény érdekében az energia
könnyen áramlik a cellákon keresztül.

IntelliCell™ akkumulátor technológia
Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális
teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+
géphez és alkalmazáshoz.
18

MÉGTÖBB
ERŐ
HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ
MÉG
KOMPAKTABB

Erő
Súrlódásmentes
BRUSHLESS™ motor az akár
25 000 percenkénti fordulattal
az erőteljesebb gépekért.

Intelligens
teljesítmény

Az önmagáról
gondoskodó
akkumulátor

Mikroprocesszor
folyamatosan figyeli és
szabályozza a motort a
még hosszabb működési
idő érdekében.

Egyedülálló módon vezérli
önmagát az optimális teljesítmény
biztosítása érdekében
bármely ONE+ géphez vagy
alkalmazáshoz.

19
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Soha nem fogy
ki az energiából.

Kapcsoljon át gond nélkül akkus vagy vezetékes táplálás között.

Keresse a Hibrid
logót gépén.
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18 V Hibrid
Fűnyíró

18 V Hibrid
Fűkasza

18 V Hibrid
Lombfúvó

18 V HIbrid
Sövényvágó

18 V Hibrid
Térmegvilágító

Cikkszám:
5133004583

Cikkszám:
5133003710

Cikkszám:
5133002340

Cikkszám:
5133003657

Cikkszám:
5133002339

ONE+ gyep ápolás
RY18LMH37A-250

18 V Hibrid fűnyíró 37 cm vágási
szélességgel (2 x 5.0 Ah)

RLT1831H20F

18 V Hibrid szegélynyíró, vágási
szélesség 25/30 cm (1 x 2.0 Ah)

ÚJ

•• 18 V hibrid fűnyíró, 37 cm-es vágószélességgel, az akkumulátoros
gépek előnyeivel, de a vezeték hasznlatának lehetőségével
•• 37 cm-es vágási szélesség a könnyű mozgatásért a kertben
•• Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság
25 mm - 70 mm-ig
•• Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak
köszönhetően
•• Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és
kompakt tároláshoz

•• Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó
számára kínál zökkenőmentes váltást az
akkumulátoros és vezetékes gépek ereje
között
•• Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm
a sokoldalúságért és az optimális működési
időért
•• EasyEdge™ technológia, melynek segítségével
a vágófejet szegélynyírás üzemmódból
szegélyező üzemmódba lehet állítani

Rendelhető még

Rendelhető még

18 V Hibrid fűnyíró 37 cm vágási
szélességgel
Típus:

18 V Hibrid szegélynyíró, 25/30 cm
vágási szélességgel (1 x 2,5 Ah)

Cikkszám:

RY18LMH37A-225 5133004671

Típus:

RLT1831H25F
Erő

Cikkszám:

5133003711

18V

Akkumulátorral együtt szállítva

2

Akkumulátor kapacitás (Ah)
Töltővel együtt?

5.0
Igen

Töltési idő

150

Vágási szélesség (cm)

37

Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám

18V

Akkumulátorral együtt szállítva
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Töltési idő

1
2.0
60

Vágószélesség (cm)

25/30

Nem önjáró

Vágóhuzal átmérő (mm)

1.6

Igen

Damil adagoló rendszer

Automatikus adagolás

16.6

Súly akkumulátorral (kg)

5133004583

EAN kód

Erő

4892210182784

3.2

Cikkszám

5133003710

EAN kód

RHT1850H25HS

4892210160072

OBL1820H

18 V Hibrid sövényvágó, 50 cm késsel
(1 x 2.5 Ah)

18 V Hibrid lombfúvó

•• Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál
zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje
között
•• Könnyű kialakítás a hosszantartó komfortos használatért
•• A nagy sebességű fúvóka 250 km/óra légáramlási sebességet bíztosít

•• Az innovatív 18 V hibrid teljesítmény vezeték nélküli kényelmet vagy
korlátlan működési időt biztosít annak érdekében, hogy a lehető
legjobban megfeleljen az összes sövényvágással kapcsolatos
elvárásnak.
•• Kiváló vágási minőség a 50 cm-es gyémántköszörülésű pengékkel.
•• A 22 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak
köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes

Rendelhető még
18 V Hibrid sövényvágó,
50 cm késsel
Típus:

OHT1850H

Cikkszám:

5133003657

Erő
Akkumulátorral együtt szállítva
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Töltővel együtt?

18V
1
2.5
Igen

Erő

18V

Töltési idő

75

Akkumulátorral együtt szállítva

Vágási kapacitás (mm)

22

Töltővel együtt?

50

Levegő mennyisége (m³/perc)

2.5

Levegőáramlási sebesség (km/óra)

250

Fűrészlap hossza (cm)
Vágópenge típusa
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

Gyémánt köszörült
3.6
5133003660
4892210158017

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

0
Nem

2.1
5133002340
4892210822673
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ONE+ gyep ápolás

RY18LMX40A-240

18 V szénkefe nélküli fűnyíró 40 cm vágási
szélességgel (2 x 4.0 Ah)

ÚJ
Erő

•• Szénkefe nélküli motor a kiváló vágási és fű összegyűjtési
teljesítményért
•• Egy ONE+ akkumulátorral üzemeltetve, lehetőség van egy második
akkumulátor elhelyezésére, a teljesítmény és a működési idő növelése
érdekében
•• 40 cm vágási szélesség, fém késekkel a kiváló vágásért és
mulcsozásért
•• Teleszkópos, ergonomikus fogantyú kényelmes vágást biztosítva
minden magasságú felhasználó számára
•• Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz
•• 50 L fűgyűjtő tartály

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

2

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Töltővel együtt?

Igen

Töltési idő

120

Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus

40
Nem önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

22
5133004587
4892210182623

Szállítás terjedelme (RY18LMX40A-240)
Rendelhető még

Mulcsozó feltét, 50 L fűgyűjtő kosár

18 V szénkefe nélküli fűnyíró 40 cm
vágási szélességgel
Típus:

RY18LMX40A-0

Cikkszám:

5133004584

18 V szénkefe nélküli fűnyíró 40 cm
vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)
Típus:

Cikkszám:

RY18LMX40A-150 5133004585

RY18LMX37A-150

18 V szénkefe nélküli fűnyíró 37 cm
vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)

ÚJ

•• 37 cm vágási szélesség, fém késekkel a kiváló vágásért és
mulcsozásért
•• Szénkefe nélküli motor a kiváló vágási és fűgyűjtési teljesítményért
•• Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig
•• Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak
köszönhetően
•• Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

5.0

Töltővel együtt?

Igen

Töltési idő

150

Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus

37
Nem önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

Mulcsozó feltét, 45 L fűgyűjtő kosár

18 V 37 cm szénkefe nélküli fűnyíró
RY18LMX37A-0

4892210183033

Szállítás terjedelme (RY18LMX37A-150)

Rendelhető még

Típus:

15.9
5133004582

Cikkszám:

5133004597

RY18LM37A-140

18 V fűnyíró 37 cm vágási szélességgel (1 x 4.0 Ah)
•• 37 cm vágási szélesség a könnyű helyváltoztatásért a kertben
•• Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig
•• Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak
köszönhetően
•• Összecsukható fogantyúk és fűgyűjtő a könnyű és kompakt tároláshoz
•• 45 L fűgyűjtő kosár

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Töltővel együtt?

Igen

Töltési idő

120

Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus

37
Nem önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

15.9
5133004578
4892210182807

Szállítás terjedelme (RY18LM37A-140)
Mulcsozó feltét, 45 L fűgyűjtő kosár
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

18 V szénkefe nélküli
gyepszellőztető
RY18SFX35A-0

TELJESÍTMÉNY
Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, 2x
18 V ONE+ akkumulátorral üzemeltetve

SOKOLDALÚ
4 fokozatú munkamélység állítás az égészséges
gyep érdekében

RY18SFX35A-0

18 V szénkefe nélküli 35 cm gyepszellőztető/lazító
•• Nagy teljesítményű szénkefe mentes motor 2x ONE+ akkumulátorral
üzemeltetve az kiváműködési idő és teljesítményért
•• 4 munka mélység a könnyű fűmaradék és moha eltávolításért
•• Összecsukható fogantyú a könnyű tárolásért
•• Talajlazító henger 16 acél késsel
•• Fűgyűjtő és szellőztető külön rendelhető

ÚJ
Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus

35
Nem önjáró

Súly akkumulátorral (kg)

11

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

9
5133004548
4892210182203

Szállítás terjedelme (RY18SFX35A-0)
-

Rendelhető még
18 V szénkefe nélküli 35 cm
gyepszellőztető/lazító (2 x 4.0 Ah)
Típus:

Cikkszám:

RY18SFX35A-240 5133004549

RLM18X33B40

18 V fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel (1 x 4.0Ah)
•• 33 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kert minden
részében
•• Öt ponton állítható vágási magasság 25-65 mm
•• Ergonomikus fogantyú kialakítás, 3 pozícióban állítható magasság
minden felhasználó számára
•• Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak
köszönhetően
•• Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a
könnyű és kompakt tárolásért
•• 35 L-es fűgyüjtő kosár, mulcsozó feltét

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Töltővel együtt?

Igen

Töltési idő

120

Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus

33
Nem önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

Rendelhető még
18 V Fűnyíró, 33 cm vágási
szélességgel
Típus:

OLM1833B

8.7
5133004306
4892210172709

Szállítás terjedelme (RLM18X33B40)
35 L-es fűgyüjtő kosár, mulcsozó feltét

Cikkszám:

5133004305
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ONE+ gyep ápolás

RLT1825M13S

18 V szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel (1x1.3 Ah)
•• 25 cm-es vágószélesség a hatékony vágási tartományért
•• EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás
üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
•• Két fogantyús kialakítás a megnövelt kényelemért
•• Teljesen fém ütköző a tartósságért

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás
(Ah)

1.3

Töltővel együtt?

Igen

Töltési idő

50

Vágószélesség (cm)

25

Vágóhuzal átmérő (mm)

1.6

Damil adagoló rendszer

Automatikus
adagolás

Súly akkumulátorral (kg)

1.7

Cikkszám
EAN kód

Rendelhető még
18 V szegélynyíró, 25 cm vágási
szélességgel
Típus:

OLT1825M

Cikkszám:

5133002822

18 V szegélynyíró, 25 cm vágási
szélességgel (1x2.0 Ah)
Típus:

RLT1825M20S

5133003723
4892210160294

Szállítás terjedelme (RLT1825M13S)
Automatikus adagolású orsó

Cikkszám:

5133003731

OLT1832

18 V szegélynyíró, 25-30 cm vágási szélességgel
•• Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az
optimális működési időért
•• EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás
üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
•• Teleszkópos nyél és állítható fogantyú kényelmet nyújt minden
felhasználói magassághoz
•• Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

Töltővel együtt?

Nem

Vágószélesség (cm)

25/30

Vágóhuzal átmérő (mm)

1.6

Damil adagoló rendszer

Automatikus
adagolás

Súly akkumulátorral (kg)

2.7

Cikkszám
EAN kód

18 V szegélynyíró, vágási szélesség
25/30 cm (1x2.5 Ah)
RLT183225F

24

4892210147684

Szállítás terjedelme (OLT1832)

Rendelhető még

Típus:

5133002813

Automatikus adagolású orsó

Cikkszám:

5133003709

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

ONE+ gyep ápolás
OLT1833

18 V szénkefe nélküli szegélynyíró, 28/33 cm vágási szélességgel
•• A 18 V-os prémium, szénkefe nélküli motor kiváló vágási teljesítményt
biztosít a legnehezebb körülmények között is
•• A 28 vagy 33 cm-re állítható vágási szélesség nagy rugalmasságot tesz
lehetővé fűvágáskor és gyomírtáskor.
•• Két fokozatú fordulatszám állítás, optimális átmenetet biztosít a
teljesítmény és a működési idő maximalizálása között.
•• A termék a hosszantartó kényelmes használat érdekében puha fogású
ergonómikus markolattal van ellátva.

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Vágószélesség (cm)

28/33

Vágóhuzal átmérő (mm)

2.0

Damil adagoló rendszer

Ütköző fej

Súly akkumulátorral (kg)

3.7

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

3.3
5133003651
4892210159755

Szállítás terjedelme (OLT1833)
Ütközőfejes orsó

Rendelhető még
18 V szénkefe nélküli szegélynyíró, 28/33
cm vágási szélességgel (1 x 5.0 Ah)
Típus:

RLT18X3350

Cikkszám:

5133003652

RBC18X20B4F

18 V fűkasza kétkaros fogantyúval
Erő

•• A 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési
időt, jobb tartósságot, kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
•• Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a
hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
•• Nagy teljesítményű 18 V motor kiváló erőt biztosít a durva hosszú
gyomok vágáshoz
•• 2 az 1-ben, 20 cm edzett acél kés és cserélhető vágó fej
•• Nagy 30 cm vágási szélesség

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Töltővel együtt?

Igen

Töltési idő

120

Vágási szélesség Fűkasza
kés (cm)

20

Vágási szélesség
Szegélynyíró kés (cm)

30

Vágóhuzal átmérő (mm)

1.6

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

Rendelhető még

OBC1820B

4892210160102

Szállítás terjedelme (RBC18X20B4F)

18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval
Típus:

5.4
5133003713

Cikkszám:

Tri-Arc ™ kés, Vertebrae ™ kényelmes
heveder

5133002619

OGS1822

18 V kézi pázsit-és sövényvágó
••
••
••
••

Kettő az egyben pázsit és sövényvágó a sokoldalúságért a kertben
Kompakt és könnyű kialakítás
Szerszám nélküli késcsere
Tartós, edzett acél kések

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Vágópenge (mm)

120

Sövényvágó kés (mm)

200

Súly akkumulátorral (kg)

1.3

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

0.9
5133002830
4892210147837

Szállítás terjedelme (OGS1822)
1 x pázsitnyíró kés, 1 x sövényvágó kés

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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ONE+ fa és sövény gondozás

RY18HT40A-113

18 V sövényvágó, 40 cm késsel (1x1.3 Ah)
•• A Ryobi legkönnyebb és legkompaktabb sövényvágója, a könnyű és
kényelmes vágás érdekében
•• 40 cm kés és 16 mm klsávolsággal, kiváló a sövény ápolásához és
formázásához
•• Gyémánt köszörült kések a tiszta és precíz vágásokért

ÚJ
Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

1.3

Töltővel együtt?

Igen

Töltési idő

50

Fűrészlap hossza (cm)

40

Vágási kapacitás (mm)

16

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Cikkszám
EAN kód

5133004568
4892210182685

Szállítás terjedelme (RY18HT40A-113)
Késvédő tok

RHT184520

18 V sövényvágó, 45 cm késsel (1 x 2.0 Ah)
•• Könnyű és rendkívül kompakt sövényvágó, tökéletes sövények
formázásához és bokrok karbantartásához.
•• 45 cm-es gyémántköszörülésű penge 18 mm-es vágási vastagsággal
•• Kiváló minőségű gyémántköszörülésű pengék, melyek precíz vágást
tesznek lehetővé
•• Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Töltővel együtt?

Igen

Töltési idő

80

Fűrészlap hossza (cm)

45

Vágási kapacitás (mm)

18
Gyémánt
köszörült

Vágópenge típusa
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

2.9
5133003655
4892210156006

Rendelhető még
Szállítás terjedelme (RHT184520)

18 V sövényvágó, 45 cm késsel
Típus:

OHT1845

Pengevédő tok

Cikkszám:

5133003654

RHT1851R20F

18 V sövényvágó, 50 cm késsel (1x 2.0 Ah)
Erő

•• Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak
köszönhetően
•• Kiváló vágás a gyémánt köszörülésű 50 cm-es késnek köszönhetően
•• Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
•• Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
•• Forgatható elülső fogantyú puha bevonattal a könnyű használatét
minden pozícióban
•• HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.0

Töltővel együtt?

Igen

Töltési idő

60

Vágási kapacitás (mm)

22

Fűrészlap hossza (cm)

50

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)

1350
Gyémánt
köszörült

Vágópenge típusa
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám

Rendelhető még

EAN kód

18 V sövényvágó, 50 cm késsel
(1x 2,5 Ah)
Típus:

RHT1851R25F

26

Cikkszám:

5133003716

3.1
5133003714
4892210160119

Szállítás terjedelme (RHT1851R20F)
HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

ONE+ fa és sövény gondozás
RHT1855R25F

18 V sövényvágó, 55 cm késsel (1 x 2.5 Ah)
•• Nagy nyomatékú motor erőteljes vágási teljesítményt biztosít a bokrok
és sövények nyírásához
•• Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt
köszörült késnek köszönhetően
•• Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
•• Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
•• Puha bevonatú, forgatható fő fogantyú a könnyű használatért
•• HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah)

2.5

Töltővel együtt?

Igen

Töltési idő

75

Fűrészlap hossza (cm)

55

Vágási kapacitás (mm)
Vágópenge típusa

22
Lézer vágott,
gyémánt
köszörült

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

Rendelhető még
18 V sövényvágó, 55 cm késsel
Típus:

OHT1855R

Cikkszám:

5133002161

18 V sövényvágó, 55 cm kés
(1 x 4.0 Ah)
Típus:

RHT1855R40F

Cikkszám:

3.3
5133003832
4892210162595

Szállítás terjedelme (RHT1855R25F)
HedgeSweep™ feltét, késévédő tok

5133003717

OHT1850X

18 V magassági sövényvágó, 50 cm késsel
•• Magassági sövényvágó megkönnyíti a munkát a nehezen elérhető
bokrok és sövények nyírásánál
•• 50 cm-es kés 16 mm-es fűrészfogosztással
•• 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért
a különböző vágási alkalmazásoknál
•• Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden
alkalmazásban
•• Központi kapcsoló a könnyű használatért
•• HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik
a kések közül

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Vágási kapacitás (mm)

16

Fűrészlap hossza (cm)

50

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)

1200
Gyémánt
köszörült

Vágópenge típusa
Súly akkumulátorral (kg)

3.6

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

3.2
5133001249
4892210815439

Szállítás terjedelme (OHT1850X)
HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

OPT1845

18 V ágvágó, 45 cm késsel
••
••
••
••
••

Az erőteljes 18 V motor könnyen átvágja az ágakat és sövényeket
45 cm gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért
Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel
115° fokban elfordítható fej, 4 pozíció a különbözó vágásokért
Levehető, meghosszabbítható nyél, a teljes hossz 2,9 m, kompakt
tárolás

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Vágási kapacitás (mm)

18

Fűrészlap hossza (cm)

45

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)

1350
Gyémánt
köszörült

Vágópenge típusa
Súly akkumulátorral (kg)

4.6

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

4.2
5133002523
4892210138521

Szállítás terjedelme (OPT1845)
HedgeSweep™ feltét, késvédő tok,
vállheveder

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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ONE+ fa és sövény gondozás

OLP1832BX

18 V kézi ágvágó
•• Akkumulátoros ágvágó a könnyű metszésért még a nehezen elérhető
helyeken is
•• 18 V motor könnyedén vágja keresztül az akár 32 mm ágakat is
•• Magas minőségű bypass típusú kések 250 Nm nyomatékot
biztosítanak minden metszési feladat gyors elvégzéséhez
•• Soft-grip fogantyú nagyobb kényelem a hosszabb munka során

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Vágópenge típusa

Bypass

Vágási kapacitás (mm)
Vágási szög

32
Nem állítható

Hosszúság (m)

0.85

Súly akkumulátorral (kg)

2.4

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

1.9
5133004392
4892210174529

Szállítás terjedelme (OLP1832BX)
Horog formájú támasztó

RY18PSA-0

18 V kézi ágvágó fűrész
•• A Ryobi 18 V ONE+ kézi ágvágó fűrész megkönnyíti a fák és cserjék
nyírását
•• Nagy 80 mm vágási kapacitás kiváló kisebbtől egészen a közepes
méretű ágak vágásához
•• Beépített ágvágó pofa
•• A könnyű, kompakt kialakításnak köszönhetően kevésbé fárad el a
munka során, lehetővé teszi a hosszabb munkavégzést
•• (8 TPI) és (6 TPI) késekkel szállítva

ÚJ
Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Fűrészlap hossza (cm)

15

Vágási kapacitás (mm)

80

Súly akkumulátorral (kg)

1.3

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

0.9
5133004594
4892210183217

Szállítás terjedelme (RY18PSA-0)
2x 6 TPI (durva) és 1x 8 TPI (finom)
kialakítású kések

18 V kézi ágvágó
fűrész
RY18PSA-0

ÁGVÁGÓ POFA
Megkönnyíti az egy kézzel történő használatot

KÖNNYŰ
Kompakt kialakítás, fáradság mentes munkavégzés.
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ONE+ kert ápolás
OPP1820

18 V ágvágó, 20 cm hosszú láncvezetővel
••
••
••
••

20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető
Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
Kihúzható nyél az akár 4 méterre lévő ágak eléréséhez
30° fokban állítható vágófej a könnyű ágvágásért és a legjobb
irányításért
•• Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágáshoz

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Láncvezető hossza (cm)

20

Lánc sebesség (m/s)

5.5

Súly akkumulátorral (kg)

3.6

Súly akkumulátor nélkül

3.2

Cikkszám
EAN kód

5133001250
4892210815446

Szállítás terjedelme (OPP1820)
Láncvédő hüvely, vállheveder

OCS1830

18 V szénkefe nélküli láncfűrész 30 cm láncvezetővel
••
••
••
••
••
••

Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a kiváló vágásért
30 cm-es Oregon® lánc és láncvezető
Automatikus olajozó rendszer
Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
Puha, gumibevonatú fogantyú a kényelmes használatért
Mechanikus és elektromos láncfék a biztonságos használatért

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Láncvezető hossza (cm)

30

Lánc sebesség (m/s)

10

Szerszámnélküli
láncfeszesség állítás

Igen

Súly akkumulátorral (kg)

3.6

Súly akkumulátor nélkül

3.2

Cikkszám
EAN kód

5133002829
4892210147820

Szállítás terjedelme (OCS1830)
Láncvédő tok

OBV18

18 V szénkefe nélküli lombszívó és lombfúvó
•• Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a nagyobb
hatékonyságú fújás és szívás érdekében
•• A turbó üzemmód megnöveli a teljesítményt a legnehezebb munkák
végrehajtásához
•• A felső/alsó kombinációnak köszönhetően könnyű az üzemmódok
közötti váltás
•• Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében
•• Változtatható sebesség a kertészeti feladatok precíz ellátása végett
•• Nagyszerű kemény felületekhez, például kocsifelhajtókhoz, utakhoz és
járdákhoz

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

200

Levegő mennyisége
(m³/perc)

6.0

Súly akkumulátorral (kg)

4.1

Súly akkumulátor nélkül

3.7

Cikkszám
EAN kód

5133003661
4892210157904

Szállítás terjedelme (OBV18)
Rendelhető még

35 l gyűjtőzsák, vállpánt, kerék

18 V szénkefe nélküli lombszívó és
lombfúvó (1 x 5.0Ah)
Típus:

RBV1850

Cikkszám:

5133004641

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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ONE+ kert ápolás

OBL18JB

18 V nagyteljesítményű lombfúvó
•• A nagy hatásfokú jet-ventilátorok maximális teljesítményt nyújtanak
•• Változtatható sebesség-szabályozás a teljes mértékű sokoldalúság
érdekében
•• Beépített törmelék kaparó a makacs szennyeződések és levelek
fellazításához
•• Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

160

Levegő mennyisége
(m³/perc)

7.9

Súly akkumulátorral (kg)

2.5

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

2.1
5133003662
4892210157911

Szállítás terjedelme (OBL18JB)
-

OBL1820S

18 V lombfúvó
•• Kiváló a kemény felületek tisztítására, mint például a terasz és a
kocsibeálló
•• Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka, 245 km/óra légáramlási
sebességgel
•• Könnyű súly, kiváló akkumulátoros kényelemmel
•• Gumírozott csúszásmentes fogantyúval

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Töltővel együtt?

Nem

Levegő mennyisége
(m³/perc)

2.6

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

245

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

2
5133002663
4892210143488

Szállítás terjedelme (OBL1820S)
Nagy sebességű fúvóka

RY18BLXA-0

18 V szénkefe nélküli nagyteljesítményű lombfúvó
••
••
••
••

Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor maximális teljesítményt nyújt
Változtatható sebességszabályozás a sokoldalúság érdekében
Turbo erő a megnövelt tisztítási teljesítmény érdekében
Tartalmaz egy nagysebességű, levehető fúvókát a nedves levelek és a
kemény törmelék tisztításához
•• Sebességtartó automatika a kényelem érdekében, hosszabb használat
során

ÚJ
Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Levegő mennyisége
(m³/perc)

11.9

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

200

Súly akkumulátorral (kg)

2.8

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

2.1
5133004536
4892210181428

Szállítás terjedelme (RY18BLXA-0)
Rendelhető még

Leszerelhető nagy sebességű fúvóka

18 V nagy teljesítményű lombfúvó
(1 x 4.0Ah)
Típus:

RY18BLXA-140

30

Cikkszám:

5133004537

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

ONE+ egyéb gépek
OSS1800

18 V magszóró
•• Szárazanyag szórásához, többek között vetőmag, műtrágya és
takarmány
•• Változtatható áramlási sebesség és 0 m-től 2 m-ig szabályozható
szórási terület
•• Az eltömődésgátló biztosítja az anyag folyamatos áramlását
•• Akár 4 liter szárazanyag tárolására képes

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Kapacitás (l)

4

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

1.4
5133003729
4892210160201

Szállítás terjedelme (OSS1800)
-

OWS1880

18 V permetező, 3,5 L
•• Gombnyomásra helyezhető nyomás alá, megkönnyítve a kézi
szivattyúzást
•• 3,5 literes tartály beépített mérőedénnyel
•• Beépített permetező szár az egykézzel történő munkavégzéshez
•• Állítható szórófej a változtatható permetezéshez

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Áramlási sebesség (l/óra)

30

Tartály kapacitása (l)

3.5

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

1.5
5133002676
4892210144447

Szállítás terjedelme (OWS1880)
-

RY18BPSA-0

18 V háti permetező

ÚJ

•• Erőteljes permetező, gond és fáradság nélkül pumpálhatja a permetező
anyagot
•• Kényelmes kialakítás a komfortos használatért
•• 15 L tank, hogy nagy mennyiségű oldatot permetezzen a kertbe
•• Könnyű fém keret
•• Indító gomb rögzítése az állandó permetezéshez, nem szükséges a
ravaszt lenyomva tartani
•• Lapos permetező fúvóka és állítható permetező fúvóka különféle
alkalmazásokhoz

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Áramlási sebesség (l/óra)

88

Tartály kapacitása (l)

15

Súly akkumulátorral (kg)

6.7

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám
EAN kód

6.3
5133004573
4892210182678

Szállítás terjedelme (RY18BPSA-0)
Permetező szár, lapos permetszóró, állítható
permetszóró, csatlakozó

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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ONE+ egyéb gépek

RY18PCA-0

18 V fugatisztító drótkefével

ÚJ

•• Könnyen eltávolíthatja a gyomokat és a füvet a téglák, a burkolólapok
és más burkolatok között
•• Nem kell többé térdelni, a teleszkópos nyél bármilyen magasság
állítására alkalmas, nem kell többé hajolni
•• Gumibevonatú fogantyú

Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám

3.3
5133004727

Szállítás terjedelme (RY18PCA-0)
Drótkefe

Rendelhető még
18 V fugatisztító drótkefével
(1 x 2.0 Ah)
Típus:

RY18PCA-120

32

Cikkszám:

5133004728

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

ONE+ egyéb gépek
RY18PCB-0

18 V járólap és térkő tisztító suroló kefével
•• Tisztítson különféle felületeket a kert körül, akár padlót és a teraszokat
is
•• Nem kell többé térdelnie, a teleszkópos nyél bármilyen magasság
állítására alkalmas, nem kell többé hajonli
•• Gumírozott fogantyú
•• Szerszámnélküli tartozék csere

ÚJ
Erő

18V

Akkumulátorral együtt
szállítva
Szállítási terjedelem

0
Súrolókefe

Súly akkumulátorral (kg)

3.9

Súly akkumulátor nélkül
Cikkszám

3.5
5133004729

Szállítás terjedelme (RY18PCB-0)
Súrolókefe

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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ONE+ tisztítás / életmód

R18SW3-0

18 V seprőgép

R18TP-0

18 V transzfer pumpa

ÚJ

•• Akkumulátoros seprőgép a műhely, garázs vagy utak könnyed
tisztításához
•• Két oldalkefe és az 53 cm szélesség biztosítja a szélek mentén
törétnő tisztítást, széles gyűjtési munkaterületet
•• 17 literes áttetsző gyűjtőtartály, megkönnyíti a tartály üritését

•• Akkumulátoros vízszivattyú ideális számos vízátviteli alkalmazáshoz,
például a víz eltávolításához az elárasztott területektől, eldugult
kádokból vagy vízgyűjtőkből
•• Gyors áramlási sebesség: 1500 liter óránként, egy teljes kád alig
3 perc alatt ürül ki
•• A nagy teljesítményű motor akár a 14 méter magasságig képes
szivattyúzni a vizet

Erő
Erő

18V

18V

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Max. szívási magasság (m)

Munkaszélesség (cm)

53

Max. emelési magasság (m)

Tartály kapacitás (l)

17

Áramlási sebesség (l/óra)

Akkumulátorral együtt szállítva

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

140

IPX osztály

Súly akkumulátorral (kg)

8.7

Súly akkumulátorral (kg)

Cikkszám

5133004365

EAN kód

4892210170972

Akkumulátorral együtt szállítva
Spirálfej átmérő (mm)
Kábel átmérő (mm)

4
1.8
5133003934

EAN kód

4892210163004

R18RH-0

18 V sztereó rádió Bluetooth® -al

ÚJ

•• Akkumulátoros csőtisztító, kiváló az eldugult lefolyók tisztításához
•• Könnyen tisztítja az akár 50 mm átmerőjű csatornákat a 16 mm
tisztítófejjel
•• Erőteljes hatékony tisztítás

Erő

•• Sztereó hangzás, két darab premium minőségű 7 W-os hangszoró,
tiszta hangzás
•• Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár
10 méter távolságban is
•• Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása

18V
0
16
6

Kábel hossza (m)

7.6

Erő

Üresjárati fordulatszám (ford/perc)

600

Akkumulátorral együtt szállítva

Súly akkumulátorral (kg)

3.2

Súly akkumulátorral (kg)

Cikkszám
EAN kód

34

14
1500

Cikkszám

R18DA-0

18 V csőtisztító

0
2.5

5133004642
4892210182913

Cikkszám
EAN kód

18V
0
2.3
5133002734
4892210145390

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

ONE+ Életmód
R18R-0

R18USB-0

18 V rádió Bluetooth® -al

18 V USB adapter

•• Prémium hangszóró tiszta hangot biztosít
•• Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár
10 méter távolságban is
•• Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása

Erő

•• Hordozható USB-adapter az USB-eszközök töltéséhez bárhol, ideális,
ha útközben van
•• A 2.1A és 1.0A portok gyors töltést biztosítanak, hogy minimálisra
csökkentsék az eszközök töltési idejét

18V

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Hangszóró átmérője (mm)

90

Hangszóró teljesítmény (W)

3

Súly akkumulátorral (kg)

1.1

Cikkszám

5133002455

EAN kód

4892210135476

Erő

18V

Akkumulátorral együtt szállítva

5

Töltési idő

2.1A / 1.0A

Súly akkumulátorral (kg)

0.5

Cikkszám

5133004381

EAN kód

R18F-0

4892210154576

R18F5-0

18 V ventilátor

18 V padló ventilátor

•• Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő
használatra, kompakt és hordozható a beépített fogantyúnak
köszönhetően
•• 8 állítható pozíció
•• Több módon függeszthető a sokoldalúságért

Akkumulátorral együtt szállítva
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

ÚJ

•• Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő
használatra, akár a kertben, garázsban, műhelyben
•• 45 cm-es keret a maximális légáramlás és tartósság érdekében
•• 220 fokban elfordítható a közvetlen és célzott légáramláshoz

Erő
Erő

0

Output Voltage [V]

18V
0
2100/1400
1.6
5133002612
4892210140678

18V

Akkumulátorral együtt szállítva
Dob átmérő (cm)
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

0
45
550/800/1050
7.2
5133004712
4892210184481
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ONE+ Világítás

R18ALH-0

R18ALF-0

18 V hibrid térmegvilágító lámpa

18 V összecsukható térmegvilágító
lámpa

•• Váltson hálózati és akkumulátoros áram között az innovatív hibrid
technológiának köszönhetően. Dolgozzon bármelyik Lithium+
akkumulátor vagy elektromos árammal
•• 20 W LED, mely akár 1800 Lumen fénymennyiséget bocsát ki
•• 360°-ban elfordítható lencsék, többféleképpen függeszthető

Erő

•• 20 nagy teljesítményű LED 850 lumen fénymennyiséget bocsát ki
•• Bárhol állítható, összecsukható, függeszthető, így minden feladatot
elvégezhet két kézzel, jól megvilágított környezetben
•• 2 elkülönített LED sor, így akár az izzók felét is használhatja a
kevesebb fényhez, vagy mind a 20 LED-et a teljes fényhez

18V

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Erő

18V

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Lumen

1800

Lumen

850

Súly akkumulátorral (kg)

1.9

Cikkszám

5133002339

EAN kód

4892210117311

Súly akkumulátorral (kg)

R18ALU-0

4892210130525

R18ALP

18 V térmegvilágító lámpa

ÚJ

•• Kompakt és rendkívül sokoldalú, minden irányban világító fény. Ideális
általános barkácsprojektekhez, autószerelési munkákhoz
•• 18 nagy teljesítményű LED akár 900 lument bocsát ki, akár 6 méter
távolságra is
•• Állítható, hajtható vagy függeszthető szinte bármilyen formában
használható, így mindkét kezével jól megvilágított környezetben
dolgozhat

•• Ideális rövid- és középtávra (0–3 méter); a homályos lencséknek
köszönhetően nincs vakító fénye
•• Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell
többé égőt cserélnie
•• USB-töltőaljzat, mellyel útközben töltheti a telefonját

Akkumulátorral együtt szállítva

5133002304

EAN kód

18 V LED-es térmegvilágító lámpa

Erő

1.3

Cikkszám

18V
0

Erő
Akkumulátorral együtt szállítva

18V
0

Fényforrás típusa

LED

Fényforrás típusa

LED

Lumen

330

Lumen

900

Súly akkumulátorral (kg)

0.9

Súly akkumulátorral (kg)

Cikkszám
EAN kód

36

5133003371
4892210152565

Cikkszám
EAN kód

0.9
5133004424
4892210176165

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

ONE+ Világítás
RFL180M

R18SPL-0

18 V lámpa

18 V LED nagy teljesítményű reflektor

•• Forgatható fej a kiváló megvilágításért
•• Multifunkciós kialakítás, egyenes talprész a még nagyobb stabilitásért
•• Könnyű és tartós, mindennapi használatra

•• Ideális közép- és hosszútávra; ajánlott hatótávolsága akár 600 méter
•• Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell
többé égőt cserélnie
•• Használható a Ryobi ONE+ 18 V-os akkumulátorral vagy a 12 V-os
autós adapterrel (része a csomagnak)

Erő
Erő

18V

Akkumulátorral együtt szállítva
Fényforrás típusa

0
Halogén

Súly akkumulátorral (kg)

0.7

Cikkszám

5133001636

EAN kód

4892210120182

18V

Akkumulátorral együtt szállítva

0

Fényforrás típusa

LED

Lumen

2300

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

1
5133003372
4892210152572

R18T-0

18 V LED lámpa
•• Ideális rövid- és középtávra; ajánlott hatótávolsága akár 20 méter
•• Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell
többé égőt cserélnie
•• A forgatható fejjel a szükséges pontba irányíthatja a fényt, ha
munkalámpaként használja

Erő
Akkumulátorral együtt szállítva

18V
0

Fényforrás típusa

LED

Lumen

140

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

0.7
5133003373
4892210152589

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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ONE+ Akkumulátorok

RB18L90

18 V 9,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor
•• Erőteljes 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb
munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a korábbi
lítiumtechnológiák
•• Nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25% -kal kevesebb hőt
termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a
működési időt
•• Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia
áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.
•• Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat
a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása
érdekében
•• 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt (100 %,
75 %, 50 %, 25 %)

Cikkszám
EAN kód

5133002865
4892210149381

RB18L50

18 V 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor
•• Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb
működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző
lítium-ion akkumulátor technológiák
•• 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
•• Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a
hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
•• Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb
tartósságért
•• Fúrjon akár 1550 4x32 mm furatokat az R18DD3 fúrócsavarozóval
•• Vágjon akár 100 métert 13 mm préselt fába R18CS körfűrésszel
•• A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és
alkalmazástól függően

Cikkszám
EAN kód

5133002433
4892210135940

RB18L40

18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor
•• Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb
működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző
lítium-ion akkumulátor technológiák
•• 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
•• IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes
cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
•• Robosztus akkumulátor kialakítás, ütés elleni védelemmel a kimagasló
tartósságért
•• Akár 1322 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
•• 211 (50*150mm) vágás fenyőbe R18CS körfűrésszel
•• A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és
alkalmazástól függően

Cikkszám
EAN kód

5133001907
4892210124104

RB18L30

18 V 3,0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor

•• A nagy teljesítményű 3,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY akkumulátor
3-szor hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt,
mint a korábbi lítiumtechnológiák
•• A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25 % -kal kevesebb hőt
termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a
működési időt
•• Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia
áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.
•• Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat
a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása
érdekében

38

Cikkszám
EAN kód

5133002867
4892210149343

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

ONE+ Akkumulátorok
RB18L25

18 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor
•• Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb
működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző
lítium-ion rendszerek
•• 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
•• Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a
hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
•• Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb
tartósságért
•• Akár 749 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
•• 115 (50*150mm) vágás fenyőbe R18CS körfűrésszel
•• A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és
alkalmazástól függően

Cikkszám
EAN kód

5133002237
4892210129062

RB18L20

18 V 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor
•• Erőteljes 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb
működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző
lítium-ion rendszerek
•• Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb
tartósságért
•• Fúrjon akár 600 4x32 mm furatokat az R18DD3 fúrócsavarozóval
•• Vágjon akár 34 métert 13 mm préselt fába R18CS körfűrésszel
•• A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és
alkalmazástól függően

Cikkszám
EAN kód

5133002737
4892210145093

RB18L15

18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor
•• Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb
működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző
lítium-ion akkumulátor technológiák
•• 4 fokozatú tötlésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
•• IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes
cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
•• Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb
tartósságért
•• Akár 528 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
•• 72 (50*150mm) vágás R18CS
•• A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és
alkalmazástól függően

Cikkszám
EAN kód

5133001905
4892210124081

RB18L13

18 V 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor
•• Erőteljes 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor
•• Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb
tartósságért
•• Hajtson be akár 380 4x32mm-es csavart R18DD3 csavarbehajtóval
•• Vágjon fel akár 24 méter 13 mm-es rétegelt lemezeket az R18CS
körfűrésszel
•• A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és
alkalmazástól függően

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Cikkszám
EAN kód

5133001904
4892210124074
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ONE+ Töltők

RC18150

RC18120

18 V ONE+ Gyors töltő

18 V ONE+ Kompakt töltő

•• A valaha leggyorsabb ONE+ töltő. Töltési sebesség 5.0Amp/h. 5,0 Ah
akkumulátor töltési ideje 1 óra
•• ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
•• Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát

•• Kompakt gyors töltő. 2.0Amp/h ütemben tölt, vagyis 1 óra alatt tölti a
2,0 Ah akkumulátort
•• ONE+ töltő, az összes ONE+ 18 V lítiuim-ion akkumulátorral
kompatibilis
•• Jelzőfény mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

Cikkszám

Cikkszám

5133002638

EAN kód

5133002891

EAN kód

4892210141873

4892210150103

RC18627

RC18118C

18 V 6 soros akkumulátortöltő

18 V Autós töltő

•• Teljesítmény igény szerint - 6 töltő állomás kiváló az Ön összes ONE+
akkumulátorának tárolására
•• Töltési sebesség 2,7 Amp/h. 2,5 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
•• ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis

•• 12 V autós aljzatba történő csatlakoztatás, rugalmas akkumulátor
töltést tesz lehetővé akár vezetés közben is
•• ONE+ töltő az összes 18 V akkumulátorral kompatibilis
•• Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát

Cikkszám

Cikkszám

5133002630

EAN kód

5133002893

EAN kód

4892210140906

4892210150134

Hozzávetőleges töltési idő (perc)

40

Töltési tartomány
(Amps/Hour)

1.3Ah

1.5Ah

2.0Ah

2.5Ah

3.0Ah

4.0Ah

5.0Ah

9.0Ah

RC18115

1.5

50

60

80

100

120

160

200

360

RC18120

2.0

39

45

60

75

90

120

150

270

RC18150

5.0

20

25

30

40

45

50

60

120

RC18627

2.7

30

35

45

60

70

90

120

200

RC18118C

1.8

44

50

67

84

100

134

167

300

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

EGY akkumulátor minden géphez
RB18L13

RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

FŰNYÍRÓK
GYEPSZELLŐZTETŐ

SZEGÉLYNYÍRÓK
FŰKASZA

SÖVÉNYVÁGÓK

OLM1833B

Lefedettség (m²)

150

200

200

250

525

RY18LM37A

Lefedettség (m²)

150

200

225

275

600

RY18LMX37A

Lefedettség (m²)

200

300

300

375

800

RY18LMH37A

Lefedettség (m²)

275

425

450

575

1200

RY18LMX40A

Lefedettség (m²)

300

450

500

600

1300

RY18SFX35A

Lefedettség (m²)

250

400

425

525

1100

OLT1825M

Működési idő könnyű - közepes igénybevételű
szegélynyíráshoz (perc)

15

18

24

30

45

48

60

RY18LT25A

Működési idő könnyű - közepes igénybevételű
szegélynyíráshoz (perc)

15

18

24

30

45

48

60

OLT1832

Működési idő közepes igénybevételű szegélynyíráshoz
(perc)

15

18

24

30

45

48

60

RLT1831H

Működési idő közepes igénybevételű szegélynyíráshoz
(perc)

15

18

24

30

45

48

60

OLT1833

Működési idő nehéz igénybevételű szegélynyíráshoz
(perc)

12

18

19

23

48

OBC1820B

Működési idő nehéz igénybevételű fűkaszáláshoz
(perc)

11

14

21

22

28

59

RY18HT40A

Működési idő akár 16 mm sövények nyírásához (perc)

20

23

30

38

57

OHT1845

Működési idő akár 18 mm sövények nyírásához (perc)

18

21

27

34

51

OHT1851R

Működési idő akár 22 mm sövények nyírásához (perc)

16

18

24

30

45

48

60

OHT1850H

Működési idő akár 22 mm sövények nyírásához (perc)

17

20

26

33

50

52

65

OHT1855R

Működési idő akár 22 mm sövények nyírásához (perc)

18

21

28

35

53

55

69

OHT1850X

Működési idő akár 16 mm sövények nyírásához (perc)

21

24

32

40

60

64

80

OPT1845

Működési idő akár 18 mm sövények nyírásához (perc)

18

22

33

36

45

95
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RB18L13

RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

LÁNCFŰRÉSZEK
EGYÉB VÁGÁSOK
LOMBSZÍVÓK ÉS FÚVÓK
TISZTÍTÁS
EGYÉB KERTI GÉPEK

OCS1825

80 mm átmérőjű vágások száma

18

30

33

40

90

OCS1830

130 mm átmérőjű vágások száma

18

30

33

40

90

RY18PSA

40 mm átmérőjű vágások száma

40

46

60

75

110

120

150

230

OGS1822

Működési idő 10mm-es ágak vágására (perc)

39

46

61

76

114

OPP1820

50 mm átmérőjű vágások száma

20

25

40

50

80

75

100

150

OLP1832BX

28 mm átmérőjű vágások száma

200

230

300

400

600

OBL1820S

Működési idő könnyű - közepes súlyú levélfúváshoz
(m3)

100

150

150

200

400

OBL18JB

Működési idő közepes súlyú levélfúváshoz (m3)

200

300

300

400

825

OBL1820H

Működési idő könnyű - közepes súlyú levélfúváshoz
(m3)

200

300

300

400

825

OBV18

Futási idő a közepes súlyú levelek fújásához /
szívásához (m3)

200

300

300

400

825

RY18PCA

Működési idő (perc)

21

24

32

40

60

64

80

168

RY18PCB

Működési idő (perc)

13

15

20

26

39

41

51

107

OWS1880

Működési idő (óra)

3,5

4,5

5,5

7,0

10,5

RY18BPSA

Működési idő (óra)

1,5

1,5

2,0

2,5

4,0

4,0

5,0

11,0

OSS1800

Működési idő (óra)

1,5

1,5

2,0

2,5

4,0

=Nem ajánlott
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ELEKTROMOS ÉS BENZINES KERTI GÉPEK
Fűnyírók /Gyepszellőztető
Fűkasza, szegélynyírók
Expand-it™
Sövénynyíró
Ágvágók
Láncfűrészek
Lombszívók
Nagynyomású mosók
Aprítók

44 – 47
48 – 53
54 – 55
56 – 58
59
60 – 61
62 – 63
64 – 65
66
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Fűnyírók

RLM13E33S

1300 W fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel
•• Erőteljes 1300 W-os motor, 33 cm-es vágási szélességgel
•• Több ponton állítható fogantyú magasság
•• A szélek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak
köszönhetően
•• Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 60 mm-ig
•• Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a
könnyű és kompakt tárolásért
•• 35 L-es fűgyűjtő

Erő

1300W

Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus

33
Nem önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

9
5133002343
4892210822581

Szállítás terjedelme (RLM13E33S)
Zárólemez mulcsozáshoz

RLM15E36H

1500 W fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel
•• 1500 W-os erőteljes motor 36 cm vágási szélességgel
•• Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak
köszönhetően
•• Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
•• Több ponton állítható fogantyú magasság
•• Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes
fogantyú állítás
•• Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a
könnyű és kompakt tárolásért
•• 45 L-es fűgyűjtő

Erő

1500W

Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus

36
Nem önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

11.5
5133002345
4892210822567

Szállítás terjedelme (RLM15E36H)
Zárólemez mulcsozáshoz

RLM18E40H

1800 W fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel
•• 1800 W-os erőteljes motor 40 cm-es vágási szélességgel
•• Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak
köszönhetően
•• Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
•• Több fokozatú magasságállítása, alkalmazkodva az összes
felhasználóhoz
•• Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes
fogantyú állítás
•• Összecsukható fogantyú és összehajtható fűgyűjtő a könnyű és
kompakt tárolásért
•• 50 L-es fűgyűjtőtartály
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Erő

1800W

Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus

40
Nem önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

13
5133002347
4892210822604

Szállítás terjedelme (RLM18E40H)
Zárólemez mulcsozáshoz

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Gyepszellőztető
RY1400SF35A

1400 W, 35 cm gyepszellőztető
••
••
••
••
••

4 munka mélység a könnyű fűmaradék és moha eltávolításért
Nagy 35 cm munka szélesség
Összecsukható fogantyú a könnyű tárolásért
Talajlazító henger 16 acél késsel
55 L fűgyűjtő és szellőztető külön rendelhető

Erő

1400W

Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus

35
Ékszíjas

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

14
5133004566
4892210182555

Szállítás terjedelme (RY1400SF35A)
-

Gyepszellőztető
RY1400SF35B

NAGY KAPACITÁS
Nagy, 55 literes gyűjtő kosár a ritkább ürítéshez

SOKOLDALÚ
Négy munkamélység az egészséges gyep
érdekében
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Fűnyírók

RLM46175YL

175 cm³ OHC benzines fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel
•• 175 cm³-es OHC lánchajtású motor, amely mindig könnyen indítható
•• A 7 fokozatú, egypontos magasságállítás 24 mm-76 mm-es vágási
tartományt biztosít
•• Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása,
ami időt és energiát takarít meg
•• 3 az 1-ben: Fűzsák, hátsó fűkidobás, mulcsozás (mulcsozó betétet
nem tartalmaz)
•• Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz

Erő

175cm3

Vágási szélesség (cm)

46

Hajtómű mechanizmus

Önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

36
5133003673
4892210158819

Szállítás terjedelme (RLM46175YL)
-

RLM46175Y

175 cm³ OHC benzines fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel
•• 175 cm³-es OHC lánchajtású motor, amely mindig könnyen beindul.
•• A 7 fokozatú, egypontos magasságállítás 25mm - 75mm-es vágási
tartományt biztosít
•• Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró
tolása, ami időt és energiát takarít meg
•• 4 az 1-ben: Fűzsák, mulcsozás, oldalsó fűkidobás, hátsó fűkidobás
•• A mulcsozó funkció finoman felaprítja és újra elosztja a talajban a
levágott fűszálakat, ezzel természetes műtrágyát képezve
•• Az oldalsó fűkidobás lehetővé teszi hosszabb fű vagy nagyobb
mennyiségű fű vágását anélkül, hogy a tartályt üríteni kellene
•• Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz
•• Gyorskioldó fogantyúk és kemény felső/puha oldalsó részek a
kompakt tárolás érdekében
•• Tömlőcsatlakozás a ház alsó részének gyors és egyszerű
tisztításához

Erő

175cm3

Vágási szélesség (cm)

46

Hajtómű mechanizmus

Önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

31.1
5133003671
4892210158796

Szállítás terjedelme (RLM46175Y)
Mulcsozó betét, oldalsó fűkidobás

RLM53190YV

190 cm³ OHC benzines fűnyíró, 53 cm vágási szélességgel
•• 190 cm³-es OHC lánchajtású motor. Könnyű beindítás, minden
alkalommal. Hidegben és melegben egyaránt. Extrém nagy teljesítmény
magas vagy nedves fűben
•• Változtatható sebesség + fordulatszám-szabályozás
•• Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása,
ami időt és energiát takarít meg
•• 4 az 1-ben: Fűzsák, mulcsozás, oldalsó fűkidobás, hátsó fűkidobás
•• Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz
•• Gyorskioldó fogantyúk és kemény felső/puha oldalsó részek a kompakt
tárolás érdekében
•• Tömlőcsatlakozás a ház alsó részének gyors és egyszerű tisztításához
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Erő

190cm3

Vágási szélesség (cm)

53

Hajtómű mechanizmus

Önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

36
5133003672
4892210158802

Szállítás terjedelme (RLM53190YV)
Mulcsozó betét, oldalsó fűkidobás

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Fűnyírók
RLM46160S

160 cm³ önjáró fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel
••
••
••
••

160 cm³-es OHV motortechnológia, amely mindig könnyen beindul.
Környezetkímélő technológia
2 az1-ben: Fú gyűjtés, mulcsozás
Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása,
ami időt és energiát takarít meg
•• A 7 fokozatú, egypontos magasságállítás 24 mm-76 mm-es vágási
tartományt biztosít
•• 46 cm vágószélesség, nagy kertekhez ajánljuk
•• 55 L-es fűgyűjtő kosár

Erő

160cm3

Vágási szélesség (cm)

46

Hajtómű mechanizmus

Önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

30
5133004344
4892210173331

Szállítás terjedelme (RLM46160S)
Mulcsozó feltét, 55 L fűgyűjtő kosár

RLM4114

140 cm³ benzines fűnyíró, 41 cm vágási szélességgel
••
••
••
••

140 cm³-es OHV motortechnológia, amely mindig könnyen beindul.
2 az1-ben: Fű gyűjtés, a nyesedék hátra kivetése
Mulcsozásra alkalmas (mulcsozó feltétet nem tartalmazza)
Az önjáró megoldásnak köszönhetően nem szükséges a fűnyíró tolása,
ami időt és energiát takarít
•• Nagy hátsó kerekek a sima és könnyű mozgatáshoz
•• A 7 fokozatú, egypontos magasságállítás 25 mm-75 mm-es vágási
tartományt biztosít

Erő

140cm3

Vágási szélesség (cm)

41

Hajtómű mechanizmus

Önjáró

Mulcsozó funkció

Igen

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

27
5133002884
4892210150578

Szállítás terjedelme (RLM4114)
-

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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Szegélynyírók és fűkaszák

RLT2925

290 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel
•• Könnyű és erős, 290 W-os nagy teljesítményű motor
•• 25 cm vágási kapacitás a gyors gyom- és fűtisztításhoz
•• EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó
üzemmódok között
•• Továbbfejlesztett ergonomikus fogantyú
•• Fém nyél a hosszú élettartamért és a tartósságért

Erő

290W

Vágószélesség (cm)

25
Automatikus
adagolás

Damil adagoló rendszer
Súly (kg)

1.9

Cikkszám
EAN kód

5133002924
4892210151711

Szállítás terjedelme (RLT2925)
Automatikus adagolású orsó

RLT3525

350 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel
•• Könnyű és erőteljes 350 W-os nagy teljesítményű motor
•• 25 cm-es vágási szélesség a gyors gyom és fű ritkitásért
•• EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó
üzemmódok között
•• Továbbfejlesztett ergonómikus fogantyú
•• Fémnyél a hosszú élettartam és tartósság érdekben

Erő

350W

Vágószélesség (cm)

25

Damil adagoló rendszer

Ütköző fej

Súly (kg)

1.9

Cikkszám
EAN kód

5133002789
4892210147042

Szállítás terjedelme (RLT3525)
Ütköző fejes damilorsó

RLT4125

400 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel
••
••
••
••

Könnyű és erőteljes 400 W-os nagy teljesítményű motor
25 cm-es vágási kapacitás a gyors a gyom és fa ritkitásához
Könnyen kezelhető teleszkópos nyél
EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó
üzemmódok között
•• Továbbfejlesztett ergonómikus, állítható fogantyú

Erő

400W

Vágószélesség (cm)

25
Automatikus
adagolás

Damil adagoló rendszer
Súly (kg)

1.9

Cikkszám
EAN kód

5133002791
4892210147028

Szállítás terjedelme (RLT4125)
Automatikus adagolású orsó
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Szegélynyírók és fűkaszák
RLT5127

500 W szegélynyíró, 27 cm vágási szélességgel
•• Könnyű és erős, 500 W-os nagy teljesítményű motor
•• Nagy, 27 cm-es vágási út, amellyel minden feladat gyorsan elvégezhető
•• EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó
üzemmódok között
•• A kihúzható ütkoző és az állítható fogantyú kényelmes vágást biztosít
különböző magasságú felhasználók számára
•• Könnyű tárolást biztosító beépített akasztóhorog

Erő

500W

Vágószélesség (cm)

27
Automatikus
adagolás

Damil adagoló rendszer
Súly (kg)

2.8

Cikkszám
EAN kód

5133003639
4892210157713

Szállítás terjedelme (RLT5127)
Automatikus adagolású orsó

RLT6130

600 W szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel
•• Erőteljes 600 W-os nagy teljesítményű motor a hatékony vágás
érdekében
•• A kihúzható ütköző és az állítható fogantyú kényelmes vágást biztosít
különböző magasságú felhasználók számára
•• Nagy, 30 cm-es vágási szélesség, amellyel minden feladat gyorsan
elvégezhető
•• EasyEdge™ a szegélyező és vágó üzemmódok közötti gyors váltáshoz
•• Könnyű tárolást biztosító beépített akasztóhorog

Erő

600W

Vágószélesség (cm)

30
Automatikus
adagolás

Damil adagoló rendszer
Súly (kg)

2.9

Cikkszám
EAN kód

5133003641
4892210157737

Szállítás terjedelme (RLT6130)
Automatikus adagolású orsó

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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Szegélynyírók és fűkaszák

RLT1238I

1200 W szegélynyíró, 38 cm vágási szélességgel
•• Erőteljes 1200 W-os motor kiváló teljesítményt nyújt
•• SmartTool technológia még több sebességet közvetít az Expand-it™
tartozékokhoz
•• Nagy, 38 cm-es vágási szélesség, a gyors munkavégzésért
•• Gyors kioldó mechanizmus az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó,
toldószár, sövényvágó, lombfújó intelligens tartozékok gyors
csatlakoztatása
•• Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás és kényelmes használat

Erő

1200W

Vágószélesség (cm)

38

Damil adagoló rendszer

Ütköző fej

Súly (kg)

4.9

Cikkszám
EAN kód

5133002504
4892210137999

Szállítás terjedelme (RLT1238I)
Vállheveder

RBC1226I

1200 W sövényvágó, 26 cm vágási szélességgel
•• Erőteljes 1200 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
•• SmartTool technológia még nagyobb teljesítményt biztosít az Expandit™ kiegészítőkhöz
•• 2 az 1-ben 26 cm-es Tri-Arc™ edzett acél kés a precíz vágásokért
•• 2 az 1-ben: 38 cm-es vágási szélesség a még gyorsabb
munkavégzésért
•• Gyors kioldó mechanizmus könnyű váltás az Expand-It™ szegélynyíró,
ágvágó, bozótvágó, toldószár, sövényvágó, lombfújó intelligens
kiegészítőkkel
•• Ergonómikus kialakításnak köszönhetően jól kiegyensúlyozott eszköz

Erő

1200W

Vágási szélesség Fűkasza
kés (cm)

26

Vágási szélesség
Szegélynyíró kés (cm)

38

Damil adagoló rendszer

Ütköző fej

Súly (kg)

5.1

Cikkszám
EAN kód

5133002506
4892210138033

Szállítás terjedelme (RBC1226I)
Vállheveder, ütkoző fejes orsó
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Szegélynyírók és fűkaszák
RLT254CDSO

25,4 cm³ benzinüzemű szegélynyíró ergo fogantyúval
••
••
••
••

POWR XT™ erős motor, tartós és megbízható
Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
43 cm vágószélesség dupla 2,4 mm-es damillal
ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott ‘Thread and load’ rendszerrel
a gyors vágóhuzal adagolásért
•• Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 73%-kal, a
HC+Nox kibocsátás pedig 28%-kal a CE határérték alatt van.

Erő

25.4cm3

Tartály kapacitása (l)

0.58

Vágószélesség (cm)

43

Damil átmérő (mm)

2.4

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.9
5133002535
4892210138309

Szállítás terjedelme (RLT254CDSO)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs,
ergo fogantyú

RLT26C

26 cm³ szegélynyíró, 43 cm vágási szélességgel
•• POWR LT2™ 26 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
•• Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 57%-kal, a
HC+Nox kibocsátás pedig 24%-kal a CE határérték alatt van.
•• Nagy, 43 cm-es vágási szélesség gyors munkavégzésért
•• ReelEasy™ ütközőfej a gyors vágóhuzal cseréért
•• Állítható fogantyú a kényelmes munkavégzésért

Erő

26cm3

Tartály kapacitása (l)

0.25

Vágószélesség (cm)

43

Damil átmérő (mm)

2.4

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.6
5133002354
4892210131805

Szállítás terjedelme (RLT26C)
ProCut™ vágófej, kulcs, ergo fogantyú

RBC254SESO

25,4 cm³ fűkasza ergo fogantyúval
••
••
••
••

POWR XT™ könnyű kialakítású erős motor, tartós és megbízható
ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz
vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott ‘Thread and load’
rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
•• 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damil 46 cm-es
vágó szélességgel
•• Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 73%-kal, a
HC+Nox kibocsátás pedig 28%-kal a CE határérték alatt van.

Erő
Tartály kapacitása (l)

25.4cm3
0.58

Vágási szélesség
Fűkasza kés (cm)

26

Damil átmérő (mm)

2.4

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

6.1
5133002536
4892210138316

Szállítás terjedelme (RBC254SESO)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo
fogantyú, Tri-Arc+™ kés, vállhevder

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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Szegélynyírók és fűkaszák

RBC430SBD

30 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecsukható
kétkaros fogantyúval
•• POWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb
kertigép, akár 30%-kal megnövelt nyomatékkal
•• Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz
45%-kal kevesebb energia szükséges
•• Környezetkímélő motor technológia
•• Négyütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
•• Tömör nyél, kiváló erőátvitel a motortól a vágófejig
•• 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz
vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott ‘Thread and load’
rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
•• 26 cm-es TriArc+™ edzett fém kés, 2,4 mm-es damil 46 cm-es
vágószélességgel
•• A Vertebrae+™ vállheveder és a kétkaros fogantyú kiváló egyensúlyt
biztosít

Erő

30cm3

Tartály kapacitása (l)

0.35

Vágási szélesség
Fűkasza kés (cm)

26

Damil átmérő (mm)

2.4

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

6.4
5133002923
4892210151506

Szállítás terjedelme (RBC430SBD)
Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej
6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és
Vertebrae+™ vállheveder

RBC31SESO

31 cm³ benzinüzemű fűkasza ergo fogantyúval
•• POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot
szolgáltat
•• ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
•• Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
•• 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz
vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load”
rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
•• 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damil 46 cm-es
vágószélességgel
•• Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 82%-kal, a
HC+Nox kibocsátás pedig 35%-kal a CE határérték alatt van.

Erő

31cm3

Tartály kapacitása (l)

0.7

Vágási szélesség
Fűkasza kés (cm)

26

Damil átmérő (mm)

2.4

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

7.1
5133002540
4892210146724

Szállítás terjedelme (RBC31SESO)
Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m
damillal, kulcs, Vertebrae+™ vállheveder

RBC31SBO

31 cm³ benzinüzemű fűkasza kétkaros fogantyúval
•• POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot
szolgáltat
•• ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
•• 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz
vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load”
rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
•• 26 cm-es Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm-es damil 46 cm
vágószélességgel
•• Vertebrae+™ vállheveder és kétkaros fogantyú az egyensúlyért,
kényelemért és a jó megtámasztásért
•• Tömör nyél kialakítás, kiváló erő átvitel a motor és a fej között
•• Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 82%-kal, a
HC+Nox kibocsátás pedig 35%-kal a CE határérték alatt van.
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Erő

31cm3

Tartály kapacitása (l)

0.7

Vágási szélesség
Fűkasza kés (cm)

26

Damil átmérő (mm)

2.4

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

7.1
5133002541
4892210146731

Szállítás terjedelme (RBC31SBO)
Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej
6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és
Vertebrae+™ vállheveder

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Szegélynyírók és fűkaszák
RBC42FSBO

42 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró
összecsukható kétkaros fogantyúval
•• POWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
kiemelkedő nyomatékkal
•• ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
•• Környezetkímélő motor technológia
•• Nagy vágási kapacitás (43 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors
munkavégzésért
•• 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz
vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott ‘Thread and load’
rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
•• Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
•• Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
•• Összecsukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű
szállításért

Erő

42cm3

Tartály kapacitása (l)

1.1

Vágási szélesség
Fűkasza kés (cm)

26

Damil átmérő (mm)

2.4

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

9.2
5133002543
4892210138101

Szállítás terjedelme (RBC42FSBO)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs,
kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™ kés,
Vertebrae+ vállheveder

RBC52FSBO

52 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecsukható
kétkaros fogantyúval
•• POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
kiemelkedő nyomatékkal
•• ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
•• Környezetkímélő motor technológia
•• Nagy vágási kapacitás (46 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors
munkavégzésért
•• 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz
vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott ‘Thread and load’
rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
•• Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
•• Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
•• Összecsukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű
szállításért

Erő

52cm3

Tartály kapacitása (l)

1.1

Vágási szélesség
Fűkasza kés (cm)

26

Vágóhuzal átmérő (mm)

2.4

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

9.2
5133002544
4892210138118

Szállítás terjedelme (RBC52FSBO)
Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m
damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlap, kétkaros
fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

RBC52FSBOS

52 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecsukható
kétkaros fogantyúval és fűrészlappal
•• POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor, kiváló erő-súly arányt biztosít nagy
nyomatékkal
•• ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
•• Környezetkímélő motor technológia
•• Nagy vágószélesség (46 cm damillal, 20 cm késsel) a gyorsabb
munkavégzésért
•• 3 az 1-ben, nagy vágási teljesítmény és rugalmasság a Tri-Arc+™
késnek, fűrészlapnak és a Reel-Easy™ vágófejnek köszönhetően
•• Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
•• Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly, kényelem és támogatás
•• 20 cm fűrészlap nagyobb bokrok és kisebb fák vágásához

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Erő

52cm3

Tartály kapacitása (l)
Vágási szélesség
Fűkasza kés (cm)

1.1
20 cm

Vágóhuzal átmérő (mm)

2.4

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

9.2
5133002545
4892210138125

Szállítás terjedelme (RBC52FSBOS)
Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m
damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlap, kétkaros
fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder
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Expand-it

RXAHT01

Expand-It™ Sövényvágó
•• Intelligens SmartTool technológia, optimalizálja a kés sebességét a
sövény vágásához
•• Kimagasló teljesítmény 4670 percenkénti löketszámmal benzinüzemű
motor által hajtva
•• Maximum teljesítmény 3916 percenkénti löketszámmal 1200 W-os
motor által hajtva
•• 90° fokban elfordítható fűrészlap a kényelmes bármely szögben törénő
vágásért
•• 44 cm-es kettős mozgású gyémánt köszörült fűrészlap a tiszta
vágásokért
•• Nagyobb ágak vágására is alkamas a 28 mm-es pengének
köszönhetően
•• 2,4 kg

Cikkszám
EAN kód

5132002796
4892210140265

RXPR01

Expand-It™ Ágvágó
•• Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a lánc sebességét
•• Kimagasló teljesítmény 30 cm/másodpercenkénti sebességgel
benzinüzemű motor által hajtva
•• Max. teljesítmény 15 m/másodpercenkénti láncsebességel 1200 W-os
motor által hajtva
•• 15° fokban döntött vágóél a komfortos és biztonságos vágásért
•• Automatikus lánckenés és áttetsző olajtartály

Cikkszám
EAN kód

5132002797
4892210140142

RXBC01

Expand-It™ SmartTool Fűkasza
•• SmartTool technológia optimalizálja a kés sebességét a tiszta
vágásokért
•• Kimagasló teljesítmény 8100 percenkénti fordulattal benzinüzemű
motorral hajtva
•• Max. teljesítmény 7080 percenkénti fordulattal 1200 W-os motorral
hajtva
•• 20 cm vágási szélesség a gyorsabb munkavégzésrt
•• Tri-Arc™ edzett acél kés
•• 1.4 kg
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Cikkszám
EAN kód

5132002795
4892210140258

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Expand-it
RXAB01

Expand-It™ Lombfúvó
•• Expand-It™ Lombfúvó
•• Kimagasló teljesítmény 225 km/óra lálgáramlási sebességgel

Cikkszám
EAN kód

5132004631
4892210185068

RXSN01

Expand-It™ hóelfúvó adapter
•• Expand-It™ hóelfúvó adapter
•• Kompatibilis a benzin, vezetékes és vezeték nélküli Expand-It fejekkel
•• 30 cm tisztítási szélesség és 15 cm marási mélység tökéletes a járdák
beállók tisztításához

Cikkszám
EAN kód

5132004629
4892210185051

RXEX01

Expand-It™ Toldószár
•• Kiváló az ágvágó és sövényvágó meghosszabbítására
•• Hossz: 62 cm
•• 0,6 kg

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Cikkszám
EAN kód

5132002793
4892210140272
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Sövényvágók

RHT4550

450 W sövényvágó, 50 cm késsel, 20 mm vágási
szélességgel
••
••
••
••
••

Erőteljes és könnyű 450 W-os motor
Kettős mozgású, gyémántköszörülésű kés a tiszta és precíz vágásokért
50 cm-es fűrészlap az akár 20 mm-es átmérőjű ágakhoz
Puhabevonatú elülső fogantyú a megnövelt kényelemért
HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors
eltávolításáért

Erő

450W

Fűrészlap hossza (cm)

50

Vágási kapacitás (mm)
Vágópenge típusa

20
Gyémántköszörült

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

2.9
5133002793
4892210147004

Szállítás terjedelme (RHT4550)
Késvédő

RHT5150

500 W sövényvágó, 50 cm késsel, 22 mm vágási
szélességgel
••
••
••
••
••

Erőteljes és könnyű 500 W-os motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
Kettős mozgású, gyémántköszörülésű kés a tiszta és precíz vágásokért
50 cm-es fűrészlap az akár 20 mm átmérőjű ágakhoz
Puhabevonatú elülső fogantyú a megnövelt kényelemért
HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors
eltávolításáért

Erő

500W

Fűrészlap hossza (cm)

50

Vágási kapacitás (mm)

22
Gyémánt
köszörült

Vágópenge típusa
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

2.9
5133002795
4892210146984

Szállítás terjedelme (RHT5150)
Késvédő

RHT5655RS

550 W sövényvágó, 55 cm késsel, 26 mm vágási
szélességgel
•• A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 550 W-os motor kiváló
teljesítményt nyújt
•• Egyszerű vágás az 55 cm-es, precíziós, gyémántköszörülésű
pengéknek köszönhetően
•• A 26 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően
nagyméretű ágak vágására képes
•• A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb
és apuha bevponat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
•• Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és
kényelmes használat érdekében
•• HedgeSweep™ kompatibilitás a levágott
maradványok egyszerű tisztítása
érdekében
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Erő

550W

Fűrészlap hossza (cm)

55

Vágási kapacitás (mm)
Vágópenge típusa

26
Gyémántköszörült

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

3.6
5133003643
4892210157829

Szállítás terjedelme (RHT5655RS)
Késvédő tok

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Sövényvágók
RHT6160RS

600 W sövényvágó, 60 cm késsel, 28 mm vágási
szélességgel
•• 600 W-os teljesítmény a sövények egyszerű átvágásához
•• A 60 cm-es gyémántköszörülésű pengék biztosítják a pontos vágást
•• A 28 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően
nagyméretű ágak vágására képes
•• A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a meghosszabbított nyomógomb és a
puha bevonat minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
•• Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus kialakítás a hosszantartó és
kényelmes használat érdekében
•• HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors
eltávolításáért

Erő

600W

Fűrészlap hossza (cm)

60

Vágási kapacitás (mm)
Vágópenge típusa

28
Gyémántköszörült

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

3.7
5133003645
4892210157805

Szállítás terjedelme (RHT6160RS)
Pengevédő tok

RHT6760RL

650 W sövényvágó, 60 cm késsel, 30 mm vágási
szélességgel
•• A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 650 W-os motor kiváló vágási
teljesítményt nyújt
•• A 60 cm-es, precíziós lézervágással készült gyémántköszörülésű
pengék rendkívül pontos és tiszta vágást biztosítanak
•• A 30 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően
nagyméretű ágak vágására képes
•• Az új elektronikus rendszer megakadályozza a
véletlen beszorulást az egyszerű vágás érdekében
•• A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a
meghosszabbított nyomógomb és a puha bevonat
minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
•• Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus
kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat
érdekében
•• HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors
eltávolításáért

Erő

650W

Fűrészlap hossza (cm)

60

Vágási kapacitás (mm)
Vágópenge típusa

30
Gyémántköszörült

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.0
5133003647
4892210157782

Szállítás terjedelme (RHT6760RL)
HedgeSweep™ feltét, késvédő tok

RHT8165RL

800 W sövényvágó, 65 cm késsel, 34 mm vágási
szélességgel
•• A nagy teljesítményű és nagy nyomatékú 800 W-os motor kiváló vágási
teljesítményt nyújt
•• A 65 cm-es, precí lézervágott gyémántköszörülésű pengék rendkívül
pontos és tiszta vágást biztosítanak
•• A 34 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak köszönhetően
nagyméretű ágak vágására képes
•• Az új elektronikus rendszer megakadályozza a
véletlen beszorulást az egyszerű vágás érdekében
•• A forgatható, 5 állású hátsó fogantyú, a
meghosszabbított nyomógomb és puha bevonat
minden szögben kényelmes vágást biztosítanak
•• Kiegyensúlyozott és könnyű, ergonomikus
kialakítás a hosszantartó és kényelmes használat
érdekében
•• HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors
eltávolításáért

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Erő

800W

Fűrészlap hossza (cm)

65

Vágási kapacitás (mm)
Vágópenge típusa

34
Gyémántköszörült

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.0
5133003649
4892210157768

Szállítás terjedelme (RHT8165RL)
HedgeSweep™; feltét, pengevédő tok
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Sövényvágók/nyeles ágvágók

RHT25X55R

25,4 cm³ sövényvágó, 55 cm késsel, 32 cm vágási
szélességgel
•• POWR XT™:Kompakt, könnyű kialakítású motor erős, tartós és
megbízható
•• Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden
alkalmazásban
•• Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt
köszörült késnek köszönhetően
•• 32 mm-es vágási kapacitás a nagyobb sövények gyors és hatékony
vágásához
•• Kompakt kialakítás az egyensúly és a könnyű manőverezés
érdekében.

Erő

25.4cm3

Fűrészlap hossza (cm)

55

Vágási kapacitás (mm)

32
Gyémánt
köszörült

Vágópenge típusa
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

5.1
5133003670
4892210157942

Szállítás terjedelme (RHT25X55R)
-

RPT4545E

450 W elektromos nyeles sövényvágó, 45 cm késsel
••
••
••
••

Erőteljes 450 W-os motor teljesítmény
45 cm-es lézer vágott, nagyon precíz kés a tiszta vágásokért
20 mm-es kések nagy ágak vágását teszik lehetővé
135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú
vágásért
•• Levehető nyél a hosszú elérésért és a praktikus tárolásért
•• 2,6 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek

Erő

450W

Fűrészlap hossza (cm)

45

Vágási kapacitás (mm)
Vágópenge típusa

20
Lézerrel vágott,
gyémánt
köszörült

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.1
5133002226
4892210821393

Szállítás terjedelme (RPT4545E)
Késvédő, Vertebrae™ vállheveder
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Nyeles ágvágók
RPP755E

750 W nyeles ágvágó 25 cm láncvezetővel
••
••
••
••

Erőteljes 750 W-os beépített motor
25 cm-es láncvezető és lánc, automatikus lánc- és láncvezető kenés
2,7 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek
15° fokban elfordítható fej a könnyű vágásért, még a szűk és nehezen
elérhető helyeken is
•• Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
•• Új ergonomikus hevederrel a fáradság csökkentése érdekében a
hosszabb használat során

Erő

750 W

Láncvezető hossza (cm)

25

Lánc sebesség (m/s)

10

Súly (kg)

3.9

Cikkszám
EAN kód

5133002321
4892210117243

Szállítás terjedelme (RPP755E)
Kulcs, ergonomikus vállheveder

RP750450

Nyeles sövényvágó és ágvágó szett
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Ágvágó: 750 W motor teljesítménnyel
Ágvágó: 20 cm-es Oregon® típusú láncvédő és lánc
Ágvágó: Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
Ágvágó: 2,7 m-ig kihúzható középen osztott nyéllel az akár 4 m-re lévő
ágak eléréséhez
Ágvágó: 15° dönthető vágófej a könnyű metszésért és a kiváló
irányításért
Nyeles sövényvágó: 450 W motor teljesítménnyel
Nyeles sövényvágó: 45 cm-es, lézerrel vágott nagy pontosságú kés a
tiszta vágásért
Nyeles sövényvágó: 20 mm-es késnek köszönhetően nagy ágak
vágására ajánlott
Nyeles sövényvágó: 135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható
vágófej a sokoldalú vágásért
Nyeles sövényvágó: Eltávolítható nyél a magasabban lévő ágak
eléréséhez és a praktikus tárolásért

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Felvett teljesítmény (W)

750W

Fűrészlap hossza (cm)

20 / 45

Láncvezető hossza (cm)

20

Lánc sebesség (m/s)

10

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

3.8 / 4.1
5133002315
4892210822765

Szállítás terjedelme (RP750450)
Kulcs, ergonomikus vállheveder, késvédő
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Láncfűrészek

RCS1935B

1900 W elektromos láncfűrész 35 cm láncvezetővel

ÚJ

••
••
••
••
••
••
••

Erőteljes 1900 W motor
35 cm Oregon® lánc és láncvezető
15 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít
Gyors mechanikus láncfék rendszer
Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
Anti-vibrációs rendszer a kevesebb fáradságért
Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágás
érdekében
•• Innovatív forgácselvezetés
•• Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás az egyszerű kezelésért

Erő

1900W

Láncvezető hossza (cm)

35

Lánc sebesség (m/s)

15

Szerszámnélküli
láncfeszesség állítás

Igen

Olajtartály kapacitása (l)

0.15

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.7
5133004338
4892210170545

Szállítás terjedelme (RCS1935B)
Késvédő

RCS2340B

2300 W láncfűrész, 40 cm láncvezetővel
••
••
••
••
••
••

Erőteljes 2300 W motor
40 cm Oregon® lánc és láncvezető
16 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít
Gyors mechanikus lánc és láncfék rendszer
Gyors és megbízható szerszám nélküli láncfeszesítő rendszer
Anti-vibrációs rendszer csökkenti a fáradság érzését használat
közben
•• Automatikus lánc és láncfeszesítő kenés a folyamatos vágás
érdekében
•• Az innovatív forgácselvezetés a faforgácsot távol tartja a
felhasználótól
•• Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás a könnyű
kezelhetőségért
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ÚJ
Erő

2300W

Láncvezető hossza (cm)

40

Lánc sebesség (m/s)

16

Szerszámnélküli
láncfeszesség állítás

Igen

Olajtartály kapacitása (l)

0.15

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.8
5133004340
4892210170569

Szállítás terjedelme (RCS2340B)
Késvédő

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Láncfűrészek
RCS3835T

37,2 cm³ POWR™ láncfűrész 35 cm láncvezetővel
•• Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral
(1.3 kW / 1.8 LE)
•• 35 cm-es láncvezető
•• 3 ponton történő rezgéscsillapítás
•• Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
•• Nagy láncsebesség: 23,8 m/s
•• Automatikus lánckenés
•• Szerszámnélkül eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors
hozzáférésért
•• Kettős láncfék
•• Szerszámnélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
•• Szerszám tárolása a gépen

Erő

37.2cm3

Láncvezető hossza (cm)

35

Lánc sebesség (m/s)

22.2

Üzemanyag tartály
kapacitás (l)

0.3

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.6
5133002386
4892210132710

Szállítás terjedelme (RCS3835T)
Csavarkulcs

RCS3840T

37,2 cm³ POWR XT™ láncfűrész 40 cm láncvezetővel
•• Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral
(1.3 kW / 1.8 LE)
•• 40 cm-es láncvezető
•• 3 ponton történő rezgéscsillapítás
•• Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
•• Nagy láncsebesség 23,8 m/s
•• Automatikus lánckenés
•• Szerszám nélkül eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors
hozzáférésért
•• Kettős láncfék
•• Szerszám nélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
•• Szerszám tárolása a gépen
•• Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 87%-kal, a
HC+Nox kibocsátás pedig 38%-kal a CE határérték alatt van.

Erő

37.2cm3

Láncvezető hossza (cm)

40

Lánc sebesség (m/s)

23.8

Üzemanyag tartály
kapacitás (l)

0.3

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.6
5133002387
4892210132727

Szállítás terjedelme (RCS3840T)
Csavarkulcs

RCS5145B

51 cm³ POWR XT™ láncfűrész 45 cm láncvezetővel
•• PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt
szolgáltat nagy nyomatékkal
•• Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 43%-kal, a
HC+Nox kibocsátás pedig 36%-kal a CE határérték alatt van
•• 45 cm-es Oregon® lánc és láncvezető
•• Gyors, 22 m/s láncsebesség a gyors és erőteljes vágásért
•• Gyorsan ható mechanikai fék a megnövelt biztonság érdekében
•• Praktikus és robosztus láncfeszítő
•• 3 pontos anti-vibrációs védelem a kezelő kényelméért és a
fáradtságérzet csökkentéséért a hosszan tartó munka során
•• Szerszám nélkül hozzáférhető levegőszűrő

Erő

51cm3

Láncvezető hossza (cm)

45

Lánc sebesség (m/s)

22.2

Üzemanyag tartály
kapacitás (l)

0.575

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

5.3
5133001858
4892210819215

Szállítás terjedelme (RCS5145B)
Csavarkulcs

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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Lombfúvók

RBV3000CSV

3000 W lombfúvó- és szívó
•• Erőteljes 3000 W-os motor
•• Átváltás lombfújó és szívó funkció között , könnyű eltávolítása az
orrésznek, gyors váltás a szívó és fújó mód között
•• Két sebesség fokozat maximális áramlást biztosít 375 km/óra,
csendes üzemmód
•• Kiváló szívó kapacitás 14 m³ /perc
•• A fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™
aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
•• Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a felhasználó
számára, és kiegyensúlyozza a gépet

Erő

3000W

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

375

Levegő mennyisége
(m³/perc)

14

Mulcsozó arány

16:1

Gyűjtő zsák mérete (l)

45

Változtatható sebesség

Nem

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.2
5133002188
4892210821423

Szállítás terjedelme (RBV3000CSV)
Fúvóka, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™
vállheveder

RBV3000CESV

3000 W lombfúvó- és szívó
•• Erőteljes 3000 W-os motor
•• Új 3 az 1-ben kialakítás, lombfújó és szívó, a gép használható
csak lombfújóként, vagy csak lombszívóként vagy mindkét
csővel
•• Fordulatszám előválasztó, max. légáramlási sebesség
375 km/óra csendes üzemmóddal
•• Kiváló szívó kapacitás 16 m³/perc
•• Fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™
aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
•• Könnyű átváltás a szívó és fújó mód között
•• Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a
felhasználó számára, és kiegyensúlyozza a gépet

Erő

3000W

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

375

Levegő mennyisége
(m³/perc)

16

Mulcsozó arány

16:1

Gyűjtő zsák mérete (l)

45

Változtatható sebesség

Igen

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

5.1
5133002190
4892210821447

Szállítás terjedelme (RBV3000CESV)
Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák,
Vertebrae™ vállheveder

RBV26B

26 cm³ POWR LT2™ lombfúvó- és szívó
•• POWR LT2™ 2 ütemű 26 cm³ motor, kiváló teljesítmény-súly arány
•• Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási
értéke 62% CE határértéken 31% belül van
•• Nagy levegőáramlás, akár 325 km/óra automatikus sebességtartással
•• Nagy sebességű fúvóka, akár 12,8 m³/perc
•• Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség
beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
•• 16:1 aprítási arány
•• Integrált kulcs tárolása
•• Fém aprítókés

Erő

26cm3

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

325

Levegő mennyisége
(l/perc)

12.8

Mulcsozó arány

16:1

Gyűjtő zsák mérete (l)

40

Súly (kg)

4.3

Cikkszám
EAN kód

5133002353
4892210117335

Szállítás terjedelme (RBV26B)
Gyűjtőzsák, csavarkulcs, szívócső, fúvócső
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Lombfúvók / rotációs kapa
RBL26BP

26 cm³ POWR LT2™ hátravehető lombfúvó
•• PoWR LT2™ kétütemű 26 cm³-es motor, kiváló teljesítmény-súly arány
•• Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás 65%-kal, a
HC+Nox kibocsátás pedig 34%-kal a CE határérték alatt van.
•• Nagy légáramlási sebesség 290 km/óra állandó sebesség tartással
•• Nagy levegőmennyiség, akár 11 l/perc
•• Hátra vehető kialakítás lélegző béléssel a kiváló kényelemért

Erő

26cm3

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

290

Levegő mennyisége
(l/perc)

11

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

5.5
5133001815
4892210818096

Szállítás terjedelme (RBL26BP)
-

RBL42BP

42 cm³ POWR XT™ hátravehető motoros lombfúvó
•• PoWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor, kiváló teljesítménysúly arány nagy nyomatékkal
•• Környezetkímélő motor technológia. A CO kibocsátás
71%-kal, a HC+Nox kibocsátás pedig 29%-kal a CE
határérték alatt van.
•• Nagy légáramlási sebesség: 298 km/óra, sebesség tartó
karral
•• Osztályában a legjobb szívókapacitással, akár 14,4 cm³/
perc
•• Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt
sebesség beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
•• Ergonomikus Vertebrae™ hátra vehető keret lélegző
béléssel a kiváló kényelemért

Erő

42cm3

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

298

Levegő mennyisége
(m³/perc)

14.4

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

8.2
5133001879
4892210818874

Szállítás terjedelme (RBL42BP)
-

RCP1225

1150 W elektromos rotációs kapa 25 cm vágási szélességgel
••
••
••
••
••
••

Erőteljes 1150 W-os motor biztosítja a folyamatos művelést
4 fém borona a jó keverő hatás és talajlazítás érdekében
20 cm borona átmérő
25 cm vágási szélesség
Állítható vágási mélység a jobb irányításért
Összecsukható fogantyú a kompakt tárolásért

Erő

1150W

Max. vágási mélység (cm)

20

Borona átmérő (cm)

20

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

13.6
5133002388
4892210132796

Szállítás terjedelme (RCP1225)
Tárcsa

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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Magasnyomású mosók

RPW150XRB

150 bar magasnyomású mosó
•• A nagy teljesítményű 2200 W-os motor max. 150 BAR maximális
nyomást és 420 /h maximális áramlást biztosít
•• A tartós és rugalmas tömlő ellenáll a törésnek, könnyű tisztítás
érdekében
•• A nyomás alatt lévő tömlődob megakadályozza a tömlő
megcsavarodását használat közben, lehetővé téve a maximális
mobilitást a kertben
•• Beépített 1 literes mosószer-tartály
•• A tartozékok gépen történő tárolása
•• Körkefével és 30 cm terasztisztítóval, mosószer adagoló tankkal
•• Kompakt, kerekes kialakítás a konnyű szállításért

Erő
Lándzsa csatlakozás

2200W
Rögzített

Max. nyomás (bar)

150

Tömlő hossza (m)
Tömlő típusa
A szivattyú anyaga

8
Acélszövetes
Aluminíum

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

13.4
5133003749
4892210160539

Szállítás terjedelme (RPW150XRB)
8 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka,
forgókefe, 30 cm terasztisztító

RPW130XRBB

130 bar magasnyomású mosó
•• A nagy teljesítményű 1800 W-os motor 130 BAR maximális nyomást és
380 l/h maximális áramlást biztosít
•• A tartós és rugalmas tömlő ellenáll a törésnek, könnyű tisztítás
érdekében
•• Tömlődob a tömlő gyors és könnyű tárolásáért használat közben
•• Beépített 1-literes tisztítószer tartály detergens funkcióval
•• A tartozékok gépen történő tárolása
•• Körkefével és 25 cm terasztisztítóval, mosószer adagoló tankkal
•• Kompakt, kerekes kialakítás a könnyű szállításért

Erő
Lándzsa csatlakozás
Max. nyomás (bar)

1800W
Rögzített
130

Tömlő hossza (m)
Tömlő típusa
A szivattyú anyaga

6
Acélszövetes
Alumínum

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

8.9
5133003748
4892210160522

Szállítás terjedelme (RPW130XRBB)
6 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka,
25 cm terasztisztít, multifunkciós kefe
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Magasnyomású mosók
RPW120B

120 bar magasnyomású mosó
•• A nagy teljesítményű 1800 W-os motor max. 120 BAR maximális
nyomást és 380 l /óra maximális áramlást biztosít
•• A tartós és rugalmas tömlő ellenáll a törésnek, könnyű tisztítás
érdekében
•• Kompakt, kerekes kialakítás a könnyű szállításért
•• Beépített 1 literes mosószer-tartály detergens funcióval
•• A tartozékok gépen történő tárolása

Erő

1800W

Lándzsa csatlakozás

Rögzített

Max. nyomás (bar)

120

Tömlő hossza (m)
Tömlő típusa

5
Acélszövetes

A szivattyú anyaga

Alumínium

Súly (kg)

7.7

Cikkszám
EAN kód

5133004600
4058546321826

Szállítás terjedelme (RPW120B)
5 m-es tömlő, szórópisztoly, turbo fúvóka

RPW110B

110 bar magasnyomású mosó
•• A nagy teljesítményű 1500 W-os motor 110 BAR maximális nyomást és
360 l/h maximális áramlást biztosít
•• Rendkívül kompakt kialakítás beépített hordozó fogantyúval
•• Integrált nyomógomb, szórópisztoly és tömlőtartó megoldások
•• Tisztítószer tartállyal szállítva

Erő

1500W

Lándzsa csatlakozás

Rögzített

Max. nyomás (bar)

110

Tömlő hossza (m)

5

Tömlő típusa

PVC

A szivattyú anyaga

Alumínium

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

5.1
5133003747
4892210160515

Szállítás terjedelme (RPW110B)
5 m-es tömlő, tisztítószer tartály,
szórópisztoly, turbo fúvóka

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu
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Komposztaprítók

RSH2545B

2500 W komposztaprító, 45 mm vágási kapacitással
•• Erőteljes 2500 W-os komposztaprító
•• Két megfordítható edzett acél kés foszlány ágak, bozótok és cserjék
finom aprításához
•• Az ágak adagolása egy toló dugó segítségével történik, távol tartja az
ujakat a vágókésektől
•• Beépített fogantyú és nagyméretű kerekek a könnyű mozgásért az
egész kertben
•• Nagy méretű gyüjtő tartály akár 40 L nyesedék összegyüjtéséhez

Erő

2500W

Vágórendszer

Késes

Max. vágási átmérő (mm)

45

Gyűjtő tartály kapacitása (L)

40

Súly (kg)

13.4

Cikkszám
EAN kód

5133002512
4892210137951

Szállítás terjedelme (RSH2545B)
Adapter az anyag lenyomására,
40 L gyűjtőláda

RSH3045U

3000 W csendes működésű komposztaprító,
45 mm vágási kapacitással
•• 3000 W csendes működésű komposztaprító akár 45 mm-es ágak
aprításához
•• Hajtómű dobbal kialakítva a csendes és pontos vágásért
•• Automatikusan behúzza az ágakat
•• Tartós fém keret és nagy kerekek a könnyű kezelésért
•• Egyszerű feloldó rendszer
•• Akár 55 l aprított anyag tárolása

ÚJ
Erő
Vágórendszer

3000W
Aprító dob

Max. vágási átmérő (mm)

45

Gyűjtő tartály kapacitása (L)

55

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

21
5133004335
4892210170859

Szállítás terjedelme (RSH3045U)
Adapter az anyag lenyomására, gyűjtőláda
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További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: hu.ryobitools.eu

Kerti tartozékok

Még több információ a
tartozékokról:

hu.ryobitools.eu/tartozékok

Térkő tisztító

Multi kefe

RAC719

RAC722

Cikkszám:
5132003861

Cikkszám:
5132003863

TIMBERWOLF premium
minősegű, kerti bőrkesztyű

Power kerti kesztyűk

RAC742

RAC810

RAC811

Cikkszám:
5132004788

Cikkszám:
5132002994

Cikkszám:
5132002991

Turbo lándzsa

Méretek: S, M, L, XL

Méretek: S, M, L, XL

Toldószár
mosóhoz

Univerzális
HEDGESWEEP™

RAC743

RAC305

Cikkszám:
5132004789

Cikkszám:
5132002437
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Techtronic Industries Eastern Europe
Komitetu Obrony Robotnikow 45A
02-146 Warszawa
Tel:
Fax:
Email:
Web:

+36 1 999 6795
+44(0) 1628 894 401
iroda@tti-emea.com
https://hu.ryobitools.eu/

* Regisztrációs igény a meghosszabbított 2-3
éves regisztrációért. Kérjük látogasson el
honlapunkra a vásárlástól számított 30 napon
belül , a részletes garanciális feltételekért és a
kiterjesztett garanciáért.

Az Ön kereskedője:

ÉVES

GARANCIA

www.ryobitools.eu

A katalógus tartalma a nyomtatás időpontjában helyes. A Ryobi
fenntartja a képek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának
jogát. A RYOBI védjegy a Ryobi Limited által kiadott engedély alapján
használható.

