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Ünnepelje velünk a Ryobi
UHQGV]HUÒYIRUGXOöMÀW
Egy iparági áttörés, amely kiállta az idő
próbáját. A ONE+ azt jelentette, hogy több
különböző szerszámhoz ugyanazt az akkumulátort használhatta. És ez azóta sem
változott. Sőt, az akkoriban megvásárolt
ONE+ szerszámok nemcsak kompatibi-

lisek a mostanában gyártott legmodernebb
ONE+ akkumulátorokkal, de a Lithium+
technológiának köszönhetően minden
eddiginél jobban működnek. Úgyhogy
nyugodtan keresse elő a régi fúróját és
csiszológépét, vegyen bele egy új akku-

mulátort, és fedezze fel újra a ma már több
mint 40 otthoni szerszámot és kerti gépet
tartalmazó Ryobi ONE+ termékcsalád
hihetetlen erejét és sokoldalúságát.

Használja a #20yearsONEsystem címkét, és kívánjon boldog évfordulót a Ryobinak
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A bemutatott termékek kivétel nélkül 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.
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36 V-os akkumulátoros kerti gépek

Akkumulátoros gépek
választéka kifejezetten a kerti
munkákhoz.
$/LWKLXP9NHUWLJÒSHNWHUPÒNFVDOÀGMÀQDNWùEEPLQW
NđOùQEù]üJÒSHXJ\DQD]WD]DNNXPXOÀWRUWKDV]QÀOMDPHOO\HOD
benzines gépekéhez ténylegesen hasonló teljesítményre képes.
Legyen szó fűnyírásról, sövényvágásról, favágásról vagy a kert takarításáról, a Ryobi
36 V termékcsalád segítségével évszaktól függetlenül gondozhatja kertjét. És az összes
géphez mindössze egyetlen akkumulátorra lesz szüksége.

A
WHUPÒNFVDOÀGEDNL]ÀUöODJNHUWL
JÒSHNWDUWR]QDNÒVFVDNQùQPĎOLNKRJ\
PLNRUÒVPLYHOEüYâWLDJ\ĕMWHPÒQ\ÒW
Az IntelliCell™ technológiával készült legújabb Lithium+ 36V akkumulátorok
ğJ\HOLNÒVHJ\HQVĎO\EDQWDUWMÀND]HJ\HGLDNNXPXOÀWRUFHOOÀNDWDPD[LPÀOLV
đ]HPLGüÒOHWWDUWDPÒVEL]WRQVÀJÒUGHNÒEHQ5ÀDGÀVXONDOWùEEKDV]QRV
energiát biztosítanak.
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

RVĎMGRQVÀJ

Íme az
akkumulátoros
kerti gépek ÚJ
JHQHUÀFLöMD
Az energiát a
technológia biztosítja.
Innovatív motortechnológia.
$5\RELV]ÒQNHIHQÒONđOLWHFKQROöJLÀMDV]DEDGDOPD]WDWRWW
HOHNWURQLNDVHJâWVÒJÒYHOYH]ÒUOLD]ùVV]HWHWWGHQDJ\
WHOMHVâWPÒQ\ĕPRWRUW
A fejlett elektronika folyamatosan felügyeli és szabályozza a motor teljesítményét
az alkalmazástól függően. Nemcsak a motorját felügyeli, hanem az akkumulátor
energiafelhasználását is optimalizálja a hosszabb üzemidő érdekében.

Az energiát
akkumulátorok biztosítják.
Az eddigi legjobb technológia alapján készített, intelligens, 36 V-os
akkumulátorok a benzines gépekével megegyező teljesítményt
és üzemidőt biztosítanak. Így nagyobb teljesítménnyel tovább
dolgozhat.

ÚJ
ÚJ

ÚJ 36 V-os hófúvó

ÚJ 36 V-os lombfúvó
és -szívó

9RVIĕQ\âUö

9RVOÀQFIĕUÒV]

7RYÀEELUÒV]OHWHNÒUWWHNLQWVHPHJ9RVJÒSHLQNWHUPÒNFVDOÀGMÀW
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Akkumulátortechnológia

$EHQ]LQHVJÒSHNÒYHOPHJHJ\H]ü
teljesítmény vezeték nélkül.
$QDJ\WHOMHVâWPÒQ\ĕ9RV
Lithium+ akkumulátorokkal…
nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt élvezhet, mint a korábbi, lítiumon
alapuló technológiák esetén, és a benzines gépekével valóban megegyező
teljesítményt kap.

6üWDNÀU

97%-kal csökken
a zaj és a
rezgés.*

Nincs rossz
szagú benzin és
kifröccsenő olaj.

És, ami a legjobb, nincs
kipufogógáz használat
közben.*

*A Ryobi® benzines szabadtéri termékeivel összehasonlítva.

• Nem kell benzin és kétütemű motorhoz való olaj.
• Nem kell az üzemanyagot tárolni.
• Akár 50-szer olcsóbb is lehet az üzemeltetése.

Akkumulátortechnológia
Az IntelliCell™ technológiával készült, 36 V-os lítium-ion akkumulátor ﬁgyeli
és egyensúlyba tartja az egyedi akkumulátorcellákat a maximális üzemidő,
élettartam és biztonság érdekében, és 10%-kal több hasznos energiát
biztosít. A gépen lévő hasznos feszültségmérő pedig segít, hogy soha
ne felejtse el a munka befejezéséhez elegendő mértékben feltölteni az
akkumulátort.

MaxPower™
Nagy kihívást jelent valamelyik kerti munka? Akkor keresse
MaxPower™ akkumulátorainkat. A MaxPower™ automatikus
energiagazdálkodást biztosít, szükség esetén növeli a leadott
teljesítményt a jobb működés érdekében. Nagy terhelést jelentő
alkalmazásokhoz ideális.

Üzemidő Teljesítmény Energiagazdálkodás Tartósság
A lítium-ion akkumulátorok a benzines gépekéhez hasonló teljesítményt nyújtanak.
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36 V-os akkumulátoros kerti gépek
RLM36X46L5F
9IĕQ\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO [$K
•
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt nyújt,
2x nagyobb töltési kapacitás, hosszabb működési idő a korábbi lítium-ion akkumulátor
technológiával összehasonlítva. A benzinüzemű gépek teljesítményét nyújtja
Intellicell™ intelligens cellaﬁgyelő rendszer: a cellák egyedi ﬁgyelése a nagyobb kapacitásért
és nagyobb teljesítményért
A nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
Optimalizált vágási szélesség a 46 cm fém késsel a kiváló vágási, aprítási és fűgyűjtő
teljesítményért
5 pozíció, egypontos magasság állítás 20 mm-70 mm vágási tartományt biztosít
Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
Vertebrae™ vállheveder több fokozatban állítható fogantyúval és állítható
magassággal a megnövelt kémyelemért
LED akkumulátor indikátor

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

36
5.0

Akkumulátorral együtt
szállítva
Töltővel szállítva
Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

1
60 perc
46
nem önjáró
Igen
19.4
5133002171
4892210821140

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLM36X46L5F)
Zárólemez mulcsozáshoz

Kapható még
36 V fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RLM36X46L5H

5133002614

4892210140883

RLM36X40H50
9IĕQ\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHOHUJRQRPLNXVIRJDQW\ĎYDO [$K
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ akkumulátor erősebb,
hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion
rendszerek, a benzinüzemű gépek azonos teljesítményét nyújtja
Intellicell™ technológia ﬁgyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat
a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
A nagy nyomatékú 4 pólusú motor kiváló teljesítményt biztosít
Optimalizált vágási szélesség 40 cm-es késsel a kiváló vágási, aprítási
és fűgyűjtési teljesítményért
Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm-70 mm-ig
Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak
köszönhetően
Vertebrae™ fogantyú több pozícióban állítható fogantyú, állítható
magassággal

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

36
5.0

Akkumulátorral együtt
szállítva
Töltővel szállítva
Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

1
3 óra
46
nem önjáró
Igen
19.4
5133002100
4892210820822

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLM36X40H50)
Zárólemez mulcsozáshoz

Kapható még
36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel,
ergonomikus fogantyúval

36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel,
ergonomikus fogantyúval (1 x 4,0 Ah)

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RLM36B40H

5133002407

4892210822000

RLM36X40H40

5133002167

4892210821126

RLT36C3325
9V]HJÒO\Q\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO [$K
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 36 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb a
működési ideje, tartósabb, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
Intellicell™ technológiával ﬁgyeli és egyensúlyban tartja az egyes
cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
Állítható vágási szélesség 28 - 33 cm-ig, a sokoldalúságért és a
működési idő optimalizálásáért
A változtatható sebesség kapcsoló hosszabb működési időt és jobb
hozzáférést biztosít a nyírandó helyhez
Ergonomikus fogantyú csökkenti a vibrációt és javítja a komfortérzetet
Hátul elhelyezett akkumulátor a kiváló egyensúlyért és súlyelosztásért

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Töltővel szállítva

36
2.5
100 perc

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Vágószélesség (cm)
Damil átmérő (mm)

28-33
2

Damil adagoló rendszer

Automatikus
adagolás

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.1
5133002107
4892210821478

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT36C3325)
Automatikus adagolású vágóhuzal

Kapható még
36 V szegélynyíró, 33 cm vágási szélességgel (1 x
2,5 Ah)
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RLT36B33

5133002404

4892210134424

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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36 V-os akkumulátoros kerti gépek
RBC36X26B
9NÒWNDURVIĕNDV]D

•
•
•
•
•
•
•
•
•

36 V fűkasza fű, cserjék, aljnövényzet eltávolításához
Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor még több erőt, hosszabb működési időt és megbízhatóbb tartósságot nyújt, mint a megelőző lítium-ion
technológiák
Intellicell™ technológia ﬁgyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
2 az 1-ben 26 cm Tri-Arc™ edzett acél kés az erőteljesebb, precíz vágásért
Nagy, 30 cm vágási szélesség
A változtatható sebességkapcsoló hosszabb működési időt biztosít
Kétkaros fogantyú Vertebrae™ vállpánttal
Hátul elhelyezett akkumulátor a kiváló egyensúlyért és súlyeloszlásért

Kapható még
36 V Lítium-ion fűkasza ergo fogantyúval (1 x 4,0
Ah)
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RBC36X26E

5133001851

4892210819048

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Akkumulátorral együtt
szállítva
Töltővel szállítva
Vágószélesség tárcsával
(cm)
Damil átmérő (mm)
Fűrészlap sebessége
(ford/perc)
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

36
4.0
1
160 perc
26/30
1.6
9000
5.18
5133001813
4892210818492

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBC36X26B)
1x 36 V (4,0 Ah) lítium-ion akkumulátor,
Tri-Arc+™ edzett acél kés, damil
fej, 1,6 mm átmérőjű damil, kétkaros
fogantyú, vállheveder, töltő
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

36 V-os akkumulátoros kerti gépek
ÚJ
•
•
•
•
•
•
•

RHT36C60R26
36 V sövényvágó 60 cm késsel
Erőteljes 36 V sövényvágó Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb
a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
Intellicell™ technológiával ﬁgyeli és egyensúlyban tartja az egyes
cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
Innovatív kétsebességes kialakítás, magas fordulatszám a mindennapi
sövényvágásért, magas nyomaték a vastag ágak és sövények
vágásához
Hi-Torque kialakítás 3,5 - szeres vágási teljesítmény
Az 66 cm-es precíz, lézervágott, gyémánt köszörülésű fűrészlapnak
köszönhetően a vágás rendkívül éles és tiszta
5 fokozatban elfordítható fogantyú a bármley szögben történő
kényelmes vágásért
A HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések
közül

Kapható még
36 V sövényvágó 60 cm késsel (1 x 1,5 Ah )

36 V sövényvágó, 60 cm késsel

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RHT36C60R15

5133002570

4892210139320

RHT36B60R

5133002572

4892210139344

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Töltővel szállítva
Max. vágási kapacitás (mm)
Hossz (mm)

36
2.6
90 perc
26
60

Fűrészlap sebesség
(ford/perc)
Löketszám (löket/perc)
Cikkszám
EAN kód

1400
400
5133002527
4892210137913

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RHT36C60R26)
HedgeSweep™, késvédő

RHT36B55
36 V szegélynyíró 55 cm késsel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

36 V süvényvágó sövények és bokrok metszéséhez
Erőteljes 36 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor erősebb,
hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző
lítium-ion rendszerek
Intellicell™ technológiával ﬁgyeli és egyensúlyban tartja az
egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és
biztonságért
Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak
köszönhetően
Az 55 cm-es precíz, lézervágott, gyémánt köszörülésű
fűrészlapnak köszönhetően a vágás rendkívül éles és tiszta
Nagy ágak vágására alkalmas a 24 mm-es késeknek
köszönhetően
Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
A könnyű, jól kiegyensúlyozott és jól elhelyezett
akkumulátornak köszönhetően könnyen használható és
kényelmes a hosszan tartó használat során
A HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a
kések közül

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

Feszültség (V)

36

Akkumulátor kapacitás (Ah)

-

Töltővel szállítva
Vágási kapacitás
Hossz (mm)

−
24
55

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)
Cikkszám
EAN kód

2700
5133002406
4892210821997

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RHT36B55)
HedgeSweep™, késvédő

03
9

36 V-os akkumulátoros kerti gépek
RCS36X3550HI
9OÀQFIĕUÒV]FPOÀQFYH]HWüYHOV]ÒQNHIHQÒONđOLPRWRUUDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÚJ
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ akkumulátor erősebb,
2x kisütési kapacitás, hosszabb a működési idő, mint a megelőző
lítium-ion rendszerek
Intellicell™ technológia ﬁgyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat
a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
A szénkefe nélküli motor kiváló nyomatékot biztosít a vágáshoz
35 cm Oregon® lánc- és láncvezető
A legerőteljesebb láncfűrész 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

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

36
5.0

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Töltővel szállítva
Láncvezető hossza (cm)
Lánc sebesség (m/s)

3 óra
35
21

Szerszámnélküli
láncfeszesség állítás
Cikkszám
EAN kód

Igen
5133002180
4892210821577

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RCS36X3550HI)
Láncvezető tok

RST36B51
36 V hómaró
36 V nagyteljesítményű szénkefe nélküli motor, a hó mennyiségét
érzékelő technológia autómatikusan beállítja az optimális teljesítményt
51 cm marási szélesség, a gyors és hatékony tisztításért
180°elfordítható fúvó
A hó elvezetés szöge állítható
Dupla LED világítás
Gyorsan rögzíthetó összecsukható fogantyú, a kényelmes tárolásért
A 36 V rendszer tagja, ahol az akkumulátor és a töltő kompatibils a
kerti gépek teljes választékával

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Akkumulátorral együtt
szállítva

36
0

Töltővel szállítva
−
Munka szélesség (cm)
51
Súly akkumulátor nélkül (kg)
16.9
Cikkszám
5133002520
EAN kód
4892210138972

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RST36B51)
-

10
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

36 V-os akkumulátoros kerti gépek
ÚJ
•
•
•
•
•

RBV36B
36 V lombfúvó- és szívó
36 V szénkefe nélküli motor, kimagasló nyomaték, hatékony szívó és
fújó erő
Erőteljes 12,85 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 lombszívókét vagy csak lombfújóként használja vagy mind két
csővel egyidejüleg
Nagy igénybevételre tervezett aprító kés 10:1-hez aprítási arányt
biztosít
A 36 V rendszer tagja, ahol az akkumulátor és a töltő kompatibils a
kerti gépek teljes választékával

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Akkumulátorral együtt
szállítva

36
0

Töltővel szállítva
−
Levegő sebessége (km/óra)
238
Súly akkumulátor nélkül (kg)
2.38
Cikkszám
5133002524
EAN kód
4892210138538

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBV36B)
Nagy sebességű orrész, 45 l
gyűjtőzsák, vállheveder, fékező kerekek

RBL36B
36 V lítium-ion lombfújó
•
•
•
•
•
•

36 V lítium-ion akkumulátorral használható (az akkumulátort külön kell
megvásárolni)
A gép felső részén elhelyezett akkumulátor kiváló egyensúlyt és
súlyelosztást biztosít
Változtatható fújóerő kapcsoló csökkenti a zajkibocsájtást, növeli az
üzemidőt
A nagy sebességű orrész lehetővé teszi a nedves levelek könnyű
összegyűjtését
Gumírozott csúszásmentes fogantyúval a kényelmes munkavégzésért
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Akkumulátorral együtt
szállítva

36
0

Töltővel szállítva
−
Levegő sebessége (km/óra)
250
Súly akkumulátorral (kg)
3.1
Cikkszám
5133000676
EAN kód
4892210811769

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBL36B)
Nagy fújóerejű orrész

11
03

9RVDNNXPXOÀWRURNÒVWùOWüN
BPL3650D
9 $K OâWLXPLRQDNNXPXOÀWRU
•
•

Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb,
hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző
lítium-ion rendszerek
Intellicell™ technológiával ﬁgyeli és egyensúlyban tartja az
egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és
biztonságért

Cikkszám
EAN kód

5133002166
4892210127426

Cikkszám
EAN kód

5133000709
4892210812483

BPL3626
9 $K OâWLXPLRQDNNXPXOÀWRU
•
•

12
02

Erőteljes 2,6 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb
működési időt biztosít, és tartósabb, mint a megelőző lítiumion technológiák
Intellicell™ technológia ﬁgyeli és egyensúlyban tartja az
egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és
biztonságért

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

9RVDNNXPXOÀWRURNÒVWùOWüN
BPL3615
9 $K OâWLXPLRQDNNXPXOÀWRU
•
•

Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb
a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion
rendszerek
Intellicell™ technológia ﬁgyeli és egyensúlyban tartja az
egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és
biztonságért

Cikkszám
EAN kód

5133001875
4892210819413

Cikkszám
EAN kód

5133002417
4892210133458

BCL3650F
9OâWLXPLRQJ\RUVWùOWü
•
•
•

36 V töltő az összes 36 V Ryobi akkumulátorral kompatibilis
5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
LED töltésszint jelző

Kapható még
36 V Lithium+ 4,0 Ah MAX POWER akkumulátor
gyors töltővel
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RBPK3640D5A

5132002791

4892210139559

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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ONE+ kerti gépek

Biztosítsa a
szükséges energiát 40
NđOùQEù]üHOHNWURPRV
szerszámnak és kerti gépnek
ugyanazzal a Lithium+
DNNXPXOÀWRUUDO

&VLQÀOMDĎJ\DKRJ\QV]HUHWQÒ
Válasszon készletet...
Vegyen egy szerszámot/gépet + egy
akkumulátorkészletet, és később bővítsen olcsóbban.

14
02

Vagy

Válasszon egy gépet/
szerszámot...
Válassza ki külön-külön a gépet/szerszámot, az akkumulátort
és a töltőt a termékválasztékból. Bővítse ONE+ családját.

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

21(ĎMGRQVÀJRN

A
ĎMGRQVÀJDL
A barkácsolók népes táborának
V]ÀPĎDNNXPXOÀWRURVUHQGV]HUH
IRO\DPDWRVDQEüYđO

ÚJ

Íme a kerti gépek
FVDOÀGMÀQDNOHJĎMDEEWDJMDL
ÚJIĕQ\âUö
RLM18X33H40

Az első ONE+ akkumulátor által hajtott Ryobi 18 V
fűnyíró. Az akkumulátoros fűnyíróink általában Fusion
technológiát használnak és két Lithium+ akkumulátor
biztosítja az energiát számukra, de a Ryobinál szeretünk
innovatívak lenni.

i
Tovább t
ekér
részlet
e
tekints
meg
épeink
kerti g
MÀW
FVDOÀG
WHUPÒN

ÚJ sövényvágó

ÚJ teleszkópos sövényvágó

ÚJKLEULGIĕQ\âUö

RBC18X20B4

RPT184515

RLM18C36H225

Az első bozótvágó a
ONE+ rendszerben.
Ideális a hosszú fű
vágásához.

Az új teleszkópos
sövényvágó kihúzható,
így eléri a magas
sövényeket és
bokrokat is.

A hibrid gépeink választékának
legújabb tagja, mely kompatibilis
a ONE+ rendszerrel, és
elektromos zsinórról is
működtethető, így soha
nem merül le.

40 gép és szerszám (J\HWOHQ 21( DNNXPXOÀWRU 9ÒJWHOHQOHKHWüVÒJ
Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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Akkumulátortechnológia

Akkumulátortechnológia
A
rendszer: a legnagyobb lítium-ion
akkumulátor-választék segítségével hajtott
40 gép és szerszám.

Feszültségmérő

Védőelektronika

Az akkumulátortöltöttség
ﬁgyelésének és a munka
tervezésének legegyszerűbb
módja.

Az elektronika leállítja
a gépet, ha túl nagy az
akkumulátor terhelése vagy
a gép túlmelegszik, így
egyszerre védi a gépet és az
akkumulátort a károsodástól.

IntelliCell™
Figyeli és egyensúlyban tartja
a cellákat, hogy az energia
ne vesszen kárba. A lehető
leghosszabbra növeli az
üzemidőt, és akár 10%-kal is
javíthatja gépe teljesítményét!

Nagy teljesítményű cellák
Először a barkácstermékek
piacán! Szükség esetén,
nagy terhelésnél az energia
könnyedén áramlik a cellákon
át a nagyobb teljesítmény
érdekében.

Üzemidő Teljesítmény Energiagazdálkodás Tartósság
A Lithium akkumulátor azonnal jobbá teszi ONE gépét.
16
02

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

ONE+ kerti gépek
ÚJ

RLM18X33H40

•

A 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt,
jobb tartósságot és kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
Intellicell™ technológia ﬁgyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat
a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
33 cm-es vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben
5 pozícióban, 25 mm- 65 mm-ig állítható vágási magasság
Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak
köszönhetően
Ergonómikus fogantyú, 5 magasság fokozat állításával
Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a
könnyű és kompakt tárolásért
A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az
összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

•
•
•
•
•
•
•

9IĕQ\âUöFPYÀJÀVLV]ÀOHVVÒJJHO

Kapható még
18 V fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

OLM1833H

5133002616

4892210139351
Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

18
4.0

Akkumulátorral együtt
szállítva
Töltővel szállítva
Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

1
2 óra
33
nem önjáró
Igen
12
5133002526
4892210137876

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLM18X33H40)
Mulcsozó feltéttel, 35 literes fűgyűjtő
tartállyal

RLM18X40H240
9/LWKLXP)XVLRQIĕQ\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO21(DNNXPXOÀWRUUDO [$K 
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A 36 V akkumulátorok teljesítményét nyújtó Ryobi Lithium Fusion™ technológia. 2 db 18 V
Lithium+ 4,0 Ah-s akkumulátorral működik
A 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor még több erőt, hosszabb működési időt és tartósságot
biztosít, a benzin üzemmódú gépek teljesítményét nyújtja
Intellicell™ technológia ﬁgyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb
működési időért, élettartamért és biztonságért
40 cm-es fém késsel a kiváló vágási és aprítási teljesítményért
Öt pozícióban és egy ponton állítható vágási magasság, 20 mm-től - 70 mm-ig
Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
Gyorscsatlakozású, lehajtható fogantyú és a fűnyíró tetején tárolható
összecsukható fűgyüjtő tartály
Vertebrae™ fogantyú a folyamatos fáradságmentes munkavégzésért
A 18 V ONE+ család tagjaként, az akkumulátorokkal több, mint
40 különböző elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Kapható még

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

36
4.0

Akkumulátorral együtt
szállítva

2

Vágási szélesség (cm)

40

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)
Töltővel szállítva
Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

3550
2 óra
nem önjáró
Igen
19.2
5133002098
4892210820808

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLM18X40H240)
50 literes fűgyűjtő tartály, zárólemez
mulcsozáshoz

36 V Lithium Fusion™ fűnyíró, 40 cm vágási
szélességgel
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

OLM1840H

5133002160

4892210821218

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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ONE+ kerti gépek
RLM18C36H225

ÚJ

•
•
•
•
•
•
•

9KLEULGIĕQ\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO

A 36 V hibrid akkumulátoros és vezetékes fűnyíró akár 2x 18 V Lithium+ akkumulátorral vagy elektromos árammal is üzemeltethető
36 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben
Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
Összecsukható és leszerelhető fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
5 fokozatban állítható vágási magasság
45 L fűgyűjtő tartály
Vertabrae™ fogantyú kialakítás több fokozatú fogantyú állítással és állítható magassággal a megnövelt kényelemért

Kapható még
36 V hibrid fűnyíró, 36 cm vágási szélesség
(2x 4.0Ah)
Típus:

Cikkszám:

RLM18X36H240 5133002589

36 V hibrid fűnyíró, 34 cm vágási szélesség

EAN kód:

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

4892210140135

OLM1834H

5133002369

4892210132314

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Töltővel szállítva
Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

18
2.5
90 perc
36
nem önjáró
Igen
16.1
5133002587
4892210140111

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLM18C36H225)
Mulcsozó feltét, 45 L fűgyűjtő tartály

18
02

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

ONE+ kerti gépek

0LQGHQEüOD
legjobb.
$KLEULGJÒSHNVRKDQHPIRJ\QDNNL
D]HQHUJLÀEöOâJ\WRYÀEEGROJR]KDW
Kerti munkát kell elvégeznie? Élvezze a „vezeték
nélküli lét” előnyeit a Lithium+ akkumulátorral. Ha
az akkumulátor lemerül, váltson át hálózati áramra,
és folytassa a munkát. A hibrid a legnagyobb
rugalmasságot biztosítja, ha az áramforrások
kiválasztásáról van szó, hogy ne kelljen leállnia soha,
soha, soha...

7XGWDQ"
A Ryobi hibrid termékcsaládja is a ONE+ rendszer része, vagyis több mint 40
különböző elektromos szerszám és kerti gép energiáját biztosíthatja ugyanazzal
a Lithium+ akkumulátorral.
Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

Keresse a
feliratú logót gépeinken és
szerszámainkon.
19
03

ONE+ kerti gépek
RLT1830H13
9KLEULGV]HJÒO\Q\âUöFPYÀJÀVL
szélességgel
•
•
•
•
•
•

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást
az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
Állítható vágási szélesség 25 cm - 30 cm-ig a sokoldalúságért és az optimális
működési időért
18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens cellaﬁgyelő
rendszerrel: a cellák egyedi ﬁgyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb
teljesítményért
EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás
üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
Teleszkópos nyél és állítható fogantyú
A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes
elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

18
1.3

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Töltővel szállítva
Vágószélesség (cm)

45 perc
25-30

Damil adagoló rendszer

Automatikus
adagolás

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

3.2
5133002102
4892210820785

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT1830H13)
1 csomag automatikus adagolású orsó

Kapható még
18 V hibrid szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel
(1x 2,5 Ah)

18 V hibrid szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel
(1x 1,5 Ah)

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RLT1830H25

5133002224

4892210821638

RLT1830H15

5133002460

4892210136626

RLT183113
9OâWLXPLRQV]HJÒO\Q\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
•
•
•
•
•
•

Intellicell™ technológia intelligens cellaﬁgyelő rendszer: a cellák egyedi ﬁgyelése a
nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
25-30 cm között állítható vágási szélesség, a sokoldalúságért és a működési idő
optimalizálásáért
EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás
üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
Állítható fogantyú a kényelmesebb használatért
Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért
A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes
elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

18
1.3

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Töltővel szállítva
Vágószélesség (cm)
Vágóhuzal átmérő (mm)

45 perc
25-30
1.6

Damil adagoló rendszer

Automatikus
adagolás

Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

2.14
5133002104
4892210820662

Kapható még
6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT183113)
Automatikus adagolású orsó

18 V One Plus szegélynyíró
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

OLT1831S

5133002162

4892210821195

18 V szegélynyíró (1x 1.5 Ah)

18 V akkumulátoros szegélynyíró (1 x 2,5 )

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RLT183115

5133002459

4892210136619

RLT183125

5133002395

4892210133953

RLT1825LI
9(DV\(GJHŗV]HJÒO\Q\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
•
•
•
•
•

18 V szegélynyíró a hatékony fő és gyom vágásához
25 cm vágószélesség a hatékony vágási tartományért
EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet
szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
Kétkaros kivitel a megnövelt kényelemért
A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal
különböző elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

18
1.3

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Töltővel szállítva

3 óra

Damil adagoló rendszer

Automatikus
adagolás

Vágószélesség (cm)
Vágóhuzal átmérő (mm)
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

25cm
1.6
1.65
5133001806
4892210818423

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT1825LI)
Automatikus adagolású orsó

Kapható még
18 V EasyEdge™ szegélynyíró, 25 cm vágási
szélességgel

20
02

18 V akkumulátoros szegélynyíró, 25 cm vágási
szélességgel (2 x 1,3 Ah)

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

OLT1825

5133001808

4892210818447

RLT1825LL13

5133002168

4892210821270

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

ONE+ kerti gépek
RBC18X20B4

ÚJ

•
•
•
•
•
•
•

9IĕNDV]DNÒWNDURVIRJDQW\ĎYDO

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
Soft-grip kétkaros fogantyú kialakítás, változtatható sebességgel a hosszabb működési időért
Hátul elhelyezett akkumulátor és motor a jobb egyensúlyért

Kapható még
18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

OBC1820B

5133002619

4892210141033
Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Akkumulátorral együtt
szállítva
Töltővel szállítva
Vágószélesség tárcsával
(cm)
Damil átmérő (mm)
Fűrészlap sebessége
(ford/perc)
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

18
4.0
1
2 óra
Késsel 20 cm
Damillal 30 cm
1.6
8500
4.0
5133002528
4892210138279

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBC18X20B4)
1 x 18 V 4,0 Ah lítium-ion akkumulátor,
Tri-Arc kés, vágófej 1,6 mm damillal,
kétkaros fogantyú, vállheveder

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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ONE+ kerti gépek
RHT1855R40
9VùYÒQ\YÀJöFPNÒVVHO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor még több erőt, hosszabb működési
időt és megbízhatóbb tartósságot nyújt, mint a megelőző lítium-ion technológiák
Intellicell™ technológia intelligens cellaﬁgyelő rendszer: a cellák egyedi ﬁgyelése a
nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
Erőteljes vágási teljesítmény a magas nyomatéknak köszönhetően
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
Forgatható főfogantyú
HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül
A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az
összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Akkumulátor kapacitás (Ah)

4.0

Akkumulátorral együtt
szállítva

1

Max. vágási kapacitás (mm)

22

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)

2700

Fűrészlap hossza (cm)
Súly akkumulátor nélkül (kg)

55
3.42

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RHT1855R40)
Késvédő, HedgeSweep™

Kapható még
18 V sövényvágó 55 cm fűrészlappal
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

OHT1855R

5133002161

4892210821249

RHT1851R15
9VùYÒQ\YÀJöFPNÒVVHO
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak
köszönhetően
Kiváló vágás a gyémánt köszörülésű 50 cm-es késnek köszönhetően
Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel, fűrészelés funkció
Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
Forgatható elülső fogantyú
HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések
közül
A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az
összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

18
1.5

Akkumulátorral együtt
szállítva
Töltővel szállítva
Max. vágási kapacitás (mm)

1
60 perc
18

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)
Fűrészlap hossza (cm)
Akkumulátor típusa
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

2700
50
Li-ion
3.15
5133002109
4892210820747

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RHT1851R15)
HedgeSweep™ tartozék, késvédő

RHT1850XLI
9VùYÒQ\YÀJöQDJ\HOÒUÒVVHOFPNÒVVHO
•
•
•
•
•
•

18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ technológia
intelligens cellaﬁgyelő rendszernek köszönhetően: a cellák egyedi
ﬁgyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
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
A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az
összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Akkumulátorral együtt
szállítva

18
1.3
1

Töltővel szállítva
Max. vágási kapacitás (mm)

3 óra
16

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)

2400

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

50
3.73
5133001626
4892210816924

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH
HedgeSweep™ késvédő

Kapható még
18 V akkumulátoros sövényvágó nagy eléréssel,
50 cm késsel

22
02

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

OHT1850X

5133001249

4892210815439

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

ONE+ kerti gépek
RPT184515

ÚJ

•
•
•
•
•
•
•

9ÀJYÀJöFPNÒVVHO [$K

Az erőteljes 18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot és kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
Intellicell™ technológia intelligens cellaﬁgyelő rendszer: a cellák egyedi ﬁgyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
Erőteljes vágási teljesítmény a magas nyomatéknak köszönhetően
45 cm-es gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért
Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
135° fokban elfordítható fej, 4 pozíció a különbözó vágásokért
Levehető, meghosszabbítható nyél, a teljes hossz 2,3 m, kompakt tárolás

Kapható még
18 V ágvágó
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

OPT1845

5133002523

4892210138521
Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

18
1.5

Akkumulátorral együtt
szállítva
Töltővel szállítva
Vágási kapacitás
Hossz (mm)
Fűrészlap sebessége
(ford/perc)
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

1
60 perc
18mm
450
1500
4.6
5133002521
4892210138507

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RPT184515)
HedgeSweep, késvédő, vállheveder

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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ONE+ kerti gépek
RPP182015
9ÀJYÀJöFPOÀQFYH]HWüYHO
•
•
•
•
•
•

20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető
Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
Kihúzható nyél az akár 4 méterre lévő ágak eléréséhez
15° fokban állítható vágófej a könnyű ágvágásért és a legjobb
irányításért
Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágáshoz
A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az
összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

18
1.5

Akkumulátorral együtt
szállítva
Töltővel szállítva
Láncvezető hossza (cm)
Lánc sebesség (m/s)
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

1
4 óra
20
5
3.9
5133002575
4892210139382

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RPP182015)
Láncvédő hüvely, heveder

Kapható még
18 V ágvágó, 20 cm hosszú láncvezetővel
(1x 1,3 Ah)

18 V ágvágó, 20 cm hosszú láncvezetővel
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

OPP1820

5133001250

4892210815446

RPP1820LI

5133001628

4892210816948

OGS1821
18 V kézi pázsit és sövényvágó
•
•
•
•
•
•
•

Kompakt, erőteljes sövényvágó sövények és bokrok hatékony
metszéséhez köszönhetően az erőteljes 18 V motornak
Szerszám nélküli késcsere
Könnyű súly a könnyű irányításért
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű irányításért
18 V lítium-ion erejével a szabadalmaztatott IntelliCell™ technológiával
- a cellák egyedi ﬁgyelése és kiegyenlítése a maximális működési
időért, élettartamért és biztonságért
A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az
összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Akkumulátorral együtt
szállítva

18
0

Töltővel szállítva
−
Max. vágási kapacitás (mm)
8
Vágópenge (mm)
100
Sövényvágó kés (mm)
200
Súly akkumulátorral (kg)
1.4
Cikkszám
5133000732
EAN kód
4892210812568

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(OGS1821)
1 x pázsitnyíró kés, 1 x sövényvágó kés

24
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

ONE+ kerti gépek
OBL1802
18 V lombfújó
•
•
•
•

Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka, 193 km/óra légáramlási
sebességgel
Könnyű súly, kiváló akkumulátoros kényelemmel
GripZone™ gumírozott csúszásmentes fogantyúval
A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az
összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

18
-

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Töltővel szállítva

−

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

193
1.6
5133000731
4892210812605

Szállítás terjedelme (OBL1802)
1 x fúvóka

OBL1820H
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, kiváló vezeték nélküli kényelem
A nagy sebességű fúvóka 250 km/óra légáramlási sebességet bíztosít
Kiváló ergonómia és soft-grip fogantyú
Változtatható sebességkapcsoló
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva
Puha bevonatú fogantyú
18 V One+™ rendszer tagja, az akkumulátor több, mint 40 kézi és
kerti szerszámmal kompatibilis

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)

18
-

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Töltővel szállítva

−

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

250
2.1
5133002340
4892210822673

Szállítás terjedelme (OBL1820H)
1 x fúvóka

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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9RVDNNXPXOÀWRURNÒVWùOWüN
RB18L50

ÚJ
•
•
•
•
•
•
•

9$K/LWKLXPDNNXPXOÀWRU
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
Akár 1622 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
276 (50*150mm) vágás R18CS
A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és
alkalmazástól függően

Cikkszám
EAN kód

5133002433
4892210135940

Cikkszám
EAN kód

5133001907
4892210124104

Cikkszám
EAN kód

5133002237
4892210129062

Cikkszám
EAN kód

5133001905
4892210124081

RB18L40
9$K/LWKLXPDNNXPXOÀWRU
•
•
•
•
•
•

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 R18CS
1 x 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor és szuper töltő

2 x 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor és szuper töltő

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RBC18L40

5133001912

4892210124210

RBC18LL40

5133001916

4892210124234

RB18L25
9$K/LWKLXPDNNXPXOÀWRU
•
•
•
•
•
•
•

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 R18CS
A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és
alkalmazástól függően

RB18L15
9$K/LWKLXPDNNXPXOÀWRU
•
•
•
•
•
•

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 ngayobb
tartósságért
Akár 528 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
72 (50*150mm) vágás R18CS
1 x 18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor és szuper töltő

26
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Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RBC18L15

5133001910

4892210124173

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

9RVDNNXPXOÀWRURNÒVWùOWüN
RB18L13
18 V 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor
•
•
•
•
•

Erőteljes 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor
Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb
tartósságért
Akár 426 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
49 (50*150mm) vágás R18CS
A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és
alkalmazástól függően

Cikkszám
EAN kód

5133001904
4892210124074

Cikkszám
EAN kód

5133001127
4892210117991

Cikkszám
EAN kód

5132000042
4892210106346

2 x 18 V (1,3 Ah) lítium-ion akkumulátor és szuper
töltő

18 V akkumulátor és töltő szett (1 x 1,3 Ah)
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RBC18L13

5133001908

4892210124159

RBC18LL13

5133002000

4892210125835

BCL14181H
921(WùOWü
•
•
•
•
•

Univerzális töltő, az összes 18 V Ryobi géppel használható
LED töltésszintjelző
Szervíz mód - akkumulátorok tárolása a töltőn
Akkumulátorok töltése 0°C-tól 50°C-ig
1,3 Ah akkumulátort (RB18L13) töltési ideje 45 perc

BCS618
$NNXPXOÀWRUWùOWüOâWLXPLRQÒV1L&GDNNXPXOÀWRURNKR]
•
•
•
•
•

Többportos töltő az akkumulátor hatékony újratöltéséhez
Univerzális töltő az összes 18 V Ryobi géppel használható
LED töltésszintjelző
Szervíz mód - akkumulátorok tárolása a töltőn
Akkumulátorok töltése 0°C-tól 50°C-ig

)HGH]]HIHOPLWÒVKRJ\DQEDUNÀFVROKDWRWWKRQDÒVNHUWMHV]ÀPÀUD

HOSSZANTI SZÁLAS
FURNÉRLEMEZ
DOHÁNYZÓASZTAL

HELYREHOZOTT FA
VIRÁGLÁDA

KEDVENC KÉPÜNK
BEKERETEZÉSE

FALRA SZERELT
KERÉKPÁRTÁROLÓ

Kövesse az útmutatókat lépésről lépésre, barkácsoljon
otthon, és nyűgözze le a rokonait és a barátait.

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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KERTGONDOZÁS
Fűnyírók: elektromos és benzines
A benzines változat indításához EasyStart modul
Nyírás, vágás
Fűkaszák: elektromos és benzines
Expand-it tartozékok
Bozótvágók: elektromos és benzines
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29 – 33
34 – 35
36
37 – 47
40 – 41
42 – 47

)ĕQ\âUöN
RLM13E33S
:IĕQ\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
•
•
•
•
•
•

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

Felvett teljesítmény (W)
Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

1300
33
nem önjáró
Igen
9
5133002343
4892210822581

Szállítás terjedelme (RLM13E33S)
Zárólemez mulcsozáshoz

Kapható még
1250 W fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RLM12E33H

5133002590

4892210140227

RLM15E36H
:IĕQ\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
•
•
•
•
•
•
•

1500 W 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
Akár 3 különböző magasság állítása
Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes
fogantyú állítás
Összehajtható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a
könnyű és kompakt tárolásért
45 L fűgyüjtő

Felvett teljesítmény (W)
Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

1500
36
nem önjáró
Igen
11.5
5133002345
4892210822567

Szállítás terjedelme (RLM15E36H)
Zárólemez mulcsozáshoz

Kapható még
1600 W fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RLM16E36H

5133002346

4892210822574

RLM18E40H
:IĕQ\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
•
•
•
•
•
•
•

Er teljes 1800 wattos motor 40 cm-es vágási szélességgel
Szegélyek mentén történ nyírás az EasyEdge funkciónak
köszönhet en
Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
A fogantyú 3 fokozatú magasságállítása
Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függ leges és vízszintes
fogantyú állítás
Összehajtható fogantyú és összehajtható f gy jt a könny és kompakt
tárolásért
50 L f gy jt tartály

Felvett teljesítmény (W)
Vágási szélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Mulcsozó funkció
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

1800
40
nem önjáró
Igen
13
5133002347
4892210822604

Szállítás terjedelme (RLM18E40H)
Zárólemez mulcsozáshoz

Kapható még
1900 W fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RLM19E40H

5133002348

4892210822611

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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)ĕQ\âUöN
ÚJ
•
•
•
•
•
•
•

RLM4614
FPŢIĕQ\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
140 cm³ OHV motortechnológia
Tiszta motor technológia
2 az 1-ben: Fűgyüjtés és a nyesedék hátra kivetése
Önjáró mechanizmus, idő és energia megtakarítás
Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 24 mm - 76 mm-ig
Mulcsozáshoz kompatibilis, mulcsozó zárólemez külön rendelhető

Motor lökettérfogat (cm3)
Vágószélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus

140
46
önjáró

Zárólemez mulcsozáshoz a
géppel együtt szállítva
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

Nem
31
5133002550
4892210139245

Szállítás terjedelme (RLM4614)
Zárólemez mulcsozáshoz

ÚJ
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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RLM46140
FPŢIĕQ\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
140 cm³ OHV motortechnológia
Tiszta motor technológia
4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott füvet a nagyon apróra
vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a
területre
Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig
dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály üritése
nélkül
Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és
pénzt spórolhat
Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 24 mm - 76 mm-ig
Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság
a megnövelt kényelemért
Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a
kompakt tárolásért

Motor lökettérfogat (cm3)
Vágószélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

140
46
önjáró
35
5133002551
4892210138156

Szállítás terjedelme (RLM46140)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

7LSSHNÒVWDQÀFVRNIĕQ\âUÀVKR]

$IĕQ\âUÀV
WùNÒOHWHVPöGMD

$IĕQ\âUö
magassága és a
IĕQ\âUÀVJ\DNRULVÀJD
KDWÀUR]]DPHJ
hogy gyepe milyen
egészséges és
vonzó.

=ùOGHEEJ\HSHWV]HUHWQH"0LÒUWQHPSUöEÀOMD
NLKDV]QRVWDQÀFVDLQNDWDJ\HSPLQüVÒJ
MDYâWÀVDÒUGHNÒEHQ"

$VĕUĕEEJ\HSKH]
kicsire és gyakran nyírja
DIđYHW,GHÀOLVD
heti egy.

1\âUÀVHOüWWYÀUMD
PHJKRJ\DIĕ
PHJV]ÀUDGMRQ$QHGYHV
IĕHOWùPâWKHWLDIĕQ\âUöW
és egyenetlen vágást
HUHGPÒQ\H]KHW

0LO\HQWâSXVĎNHUWÒV]Q"
Innovatív
Akkumulátoros

Klasszikus

Megbízható

Benzines

Elektromos

Az innovatív kertészek nem
szeretik a kötöttségeket. Élvezik
a vezeték nélküli gépinnovációk
nyújtotta szabadságot, ahol
egy akkumulátor látja el
energiával a gépek
és szerszámok
széles választékát.

A klasszikus kertészek szeretik,
ha a kertjük a hagyományokat
követi. Ezért választják
mindig a benzines
gépeket.

A megbízható kertészek nem
szeretik, ha valami megzavarja
a kertészkedés örömét.
Szeretik, ha az energia
sosem fogy el, ezért
elektromos gépeket
és szerszámokat
választanak.

TEKINTSE MEG...
ÚJ9RV21(IĕQ\âUö

TEKINTSE MEG...
ÚJ (DV\6WDUWEHQ]LQHVIĕQ\âUö

TEKINTSE MEG...
$5\RELHOHNWURPRVIĕQ\âUöMD

RLM18X33H40

RLM46175SO

RLM15E36H

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

31
03

)ĕQ\âUöN
RLM46173

ÚJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FPŢIĕQ\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
173 cm³ OHV motor technológia
Környezetkímélő motor technológia
4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott füvet a nagyon apróra
vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a
területre
Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig
dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése
nélkül
Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és
pénzt spórolhat
Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 254 mm - 75 mm-ig
Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság
a megnövelt kényelemért
Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a
kompakt tárolásért

•
•
•
•
•
•
•

173
46
önjáró
32
5133002552
4892210138163

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLM46173)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

RLM46175SO

ÚJ
•
•
•
•
•

Motor lökettérfogat (cm3)
Vágószélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

6XEDUXŖFPŢ2+&EH]LQđ]HPĕIĕQ\âUö21((DV\6WDUWFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
Subaru® 175 cm³ láncmeghajtású motor technológia
Környezetkímélő motor technológia
ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás.
4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott füvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén
a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű
mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 24 mm - 76 mm-ig
Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság a megnövelt
kényelemért
Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért
Ütköző, hogy megvédje a fűnyírót a kemény felületekhez közeli vágástól

Kapható még
Subaru® 175 cm³ OHC bezinüzemű fűnyíró,
46 cm vágási szélességgel
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RLM46175S

5133002553

4892210138170

Motor lökettérfogat (cm3)
Vágószélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

175
46
önjáró
35
5133002554
4892210138187

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLM46175SO)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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RLM53175S

ÚJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6XEDUXŖFPŢEHQ]LQđ]HPĕIĕP\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
Subaru® 175 cm³ láncmeghajtású motor technológia
Környezetkímélő motor technológia
4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott füvet a nagyon apróra
vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a
területre
Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig
dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése
nélkül
Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és
pénzt spórolhat
Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 25 mm - 75 mm-ig
Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság
a megnövelt kényelemért
Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a
kompakt tárolásért
Ütköző, hogy mevégdje a fűnyírót a kemény felületekhez közeli
fűnyírásnál

Motor lökettérfogat (cm3)
Vágószélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

175
53
önjáró
34
5133002555
4892210138194

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLM53175S)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

RLM53190SV

ÚJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6XEDUXŖFPŢEHQ]LQđ]HPĕIĕQ\âUöOÒSÒVÀOOâWÀVVDOFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
Subaru® 190 cm³ láncmeghajtású motor technológia
Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 20%
a CE határértéken 25% belül van
Változó ütem technológia lehetővé teszi, hogy a felhasználó beállíthassa gyaloglási sebességét
4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott füvet a nagyon apróra vágott nyesedék
révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon
vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 25 mm - 75 mm-ig
Ergonómikus fogantyú és állítható magasság a megnövelt kényelemért
Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály
a kompakt tárolásért
Ütköző, hogy megvédje a fűnyírót a kemény felületekhez közeli fűnyírásnál

Motor lökettérfogat (cm3)
Vágószélesség (cm)
Hajtómű mechanizmus
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

190
53
önjáró
41
5133002556
4892210139085

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLM53190SV)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Kapható még
Subaru® 190 cm³ benzinüzemű fűnyíró, 53 cm
vágási szélességgel
Típus:

Cikkszám:

EAN kód:

RLM53190S

5133002596

4892210140241

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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EasyStart
Keresse az EasyStart
feliratú logót gépeinken és
V]HUV]ÀPDLQNRQ

1HKDJ\MDKRJ\D
EHQ]LQHVJÒSHNHOLQGâWÀVD
JRQGRWRNR]]RQ
,QGâWVDPLQGLJNùQQ\HQEHQ]LQHV
gépeit a ONE+ EasyStart technológia
segítségével.
Ennek az indítást segítő egyedi kiegészítőnek
köszönhetően nem kell újra és újra az
indítózsinórt rángatnia. Csak megnyom egy
gombot, és benzines gépe automatikusan
elindul, ezzel forradalmasítja a benzines gépek
használatát.

Csak
sa a
pattint ithieaL
helyér
ákumul
k
a
+
um
KHW
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$EHQ]LQHVJÒSHOLQGâWÀVÀQDN
HJ\V]HUĕPöGMD
EasyStart sövénynyíró

(DV\6WDUWIĕNDV]D

$](DV\6WDUWPRGXOùQPDJÀEDQÒV
akkumulátorral is kapható.
EasyStart technológiánkat az ÚJ
EasyStart fűnyírónkhoz is optimalizáltuk,
de nem szükséges külön megvennie a
modult, hiszen már beépítettük a gépbe.

EasyStart szegélyvágó

Egyszerűen dugja be a 18 V-os
akkumulátort, és az indításhoz
fordítsa el a kulcsot.

ÚJ EasyStart
IĕQ\âUö

Innováció a Ryobitól. Többre tervezték.
34
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EasyStart
OES18
21(ŗ(DV\6WDUWŗDEHQ]LQđ]HPĕJÒSHNJRPEQ\RPÀVUDWùUWÒQüLQGâWÀVÀKR]
•
•

A ONE+™ EasyStart™ segítségével a kompatibilis benzines gépek
elindítása többé nem okoz gondot. Többé nem kell a vezetéket
rángatnia.
A következő gépekkel használható: RLT254CDSO,
RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO,
RBC52FSBO,RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Cikkszám
EAN kód

5132002803
4892210140012

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(OES18)
-

OES1813
21(ŗ(DV\6WDUWŗÒVDEHQ]LQHVJÒSHNHJ\JRPEQ\RPÀVUDLQGXOQDN
WDUWDOPD]]DD]DNNXPXOÀWRUWÒVDWùOWüW
•
•

A ONE+™ EasyStart™ segítségével a kompatibilis benzines gépek
elindítása többé nem okoz gondot. Többé nem kell a vezetéket
rángatnia.
A következő gépekkel használható: RLT254CDSO,
RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO,
RBC52FSBO,RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Cikkszám
EAN kód

5132002804
4892210140029

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(OES1813)
ONE+™ 1,3 Ah akkumulátor és töltő

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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7LSSHNÒVWDQÀFVRNIĕNDV]ÀNKR]ÒVER]öWYÀJöNKR]

$IĕNDV]ÀNNLVHEEHN
és könnyebbek. Ezeket
DNHUWYDJ\XGYDUV]ÒOHLQÒO
OÒYüHOV]öUWIĕV]ÀODN
levágásához használjuk.
(KKH]YÒNRQ\PĕDQ\DJ
]VLQöUW ĎQV]ÀODW 
használnak.

A bozótvágók
robusztusabb
IHOÒSâWÒVĕHNÒVHUüVHEE
FVHUMÒNÒVER]öWRNPDJDVUD
QüWWIĕQHKÒ]JDOO\DNÒV
apróbb fák ellen használjuk.
A nehezebb vágás miatt
fémpengét
használnak.

A Ryobi bozótvágói
IĕNDV]DNÒQWLVKDV]QÀOKDWöN
Ha tehát Ryobi bozótvágót
YHV]YDOöMÀEDQNÒWJÒSHW
kap.

Bozótvágó vagy
IĕNDV]DŋPHO\LNHW
KDV]QÀOMDP"
0LO\HQWâSXVĎNHUWÒV]Q"
Innovatív
Akkumulátoros
Az innovatív kertészek nem szeretik
a kötöttségeket. Élvezik a zsinór
nélküli gépinnovációk nyújtotta
szabadságot, ahol egy
akkumulátor látja el energiával
a gépek és szerszámok
széles választékát.

Klasszikus
Benzines

Megbízható
Elektromos

A klasszikus kertészek
szeretik, ha a kertjük a
hagyományokat követi.
Ezért választják mindig a
benzines gépeket.

A megbízható kertészek nem
szeretik, ha valami megzavarja a
kertészkedés örömét. Kedvelik
a vég nélküli energiát és
üzemidőt. Ezért választanak
a Ryobi akkumulátoros kerti
gépek választékából.

9RVIĕNDV]D

TEKINTSE MEG...
ÚJ (DV\6WDUWEHQ]LQHVIĕNDV]D

TEKINTSE MEG...
ÚJHOHNWURPRV([SDQGLWIĕNDV]D

RBC36X26B

RBC254SESO

RBC1226I

TEKINTSE MEG...
9RVKLEULGV]HJÒO\YÀJö
RLT1830H13
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)ĕNDV]ÀNÒVER]öWYÀJöN
RLT3123
:V]HJÒO\Q\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
•
•
•

300 W motornak köszönhetően gyors és erőteljes vágás az 1,2 mm
ütközőfejes vágóhuzallal
23 cm vágási kapacitás a gyors befejezésért
Állítható elülső fogantyú a kényelmes használatért

Felvett teljesítmény (W)
Vágószélesség (cm)
Damil adagoló rendszer
Damil típusa
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

300
23
Ütköző fej
2 x 1,2 mm
1.4
5133002361
4892210132116

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT3123)
Ütköző fej

RLT3525S
:V]HJÒO\Q\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
•
•
•
•

Könnyű és erőteljes 350 W nagy teljesítményű motor
25 cm vágási kapacitás
EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból
szegélyező üzemmódba lehet állítani
Vertebrae™ fogantyú a fáradságmentes folyamatos munkavégzéshez

Felvett teljesítmény (W)
Vágószélesség (cm)
Damil adagoló rendszer
Damil típusa
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

350
25
Ütköző fej
2 x 1,2 mm sodort
1.8
5133002115
4892210820624

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT3525S)
Ütközőfejes orsó

RLT4025
:V]HJÒO\Q\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJ
•
•
•
•

Könnyű és erőteljes 400 W motor
Praktikus görgők és elfordítható fogantyú szegélyezéshez
Automata damil adagolás
Könnyen kezelhető teleszkópos nyél

Felvett teljesítmény (W)
Vágószélesség (cm)
Damil adagoló rendszer
Damil típusa
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

400
25
Automatikus
adagolás
2 x 1.5 mm sodort
2.3
5133001207
4892210815729

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT4025)
Automatikus adagolású orsó 1,5 mm
dupla damillal

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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)ĕNDV]ÀNÒVER]öWYÀJöN
RLT5027
:V]HJÒO\Q\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
•
•
•
•
•
•
•

Könnyű és erőteljes 500 W nagy teljesítményű motorral
Nagy, 27 cm vágási szélesség
EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból
szegélyező üzemmódba lehet állítani
Háromállású állítható fej a sokoldalú vágásért
Teleszkópos nyél és állítható fogantyú, kényelmet biztosít minden
felhasználó számára
Praktikus, beépített akasztóval falra akasztható
Beépített gyors kioldású kábeltartó

Felvett teljesítmény (W)
Vágószélesség (cm)
Damil adagoló rendszer
Damil típusa
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

500
27
Automatikus
adagolás
2 x 1,5 mm sodort
2.8
5133002117
4892210820600

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT5027)
Automatikus adagolású orsó

RLT6030
:V]HJÒO\Q\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
•
•
•
•
•
•

Erőteljes, nagy nyomatékú 600 W motor
Nagy, 30 cm vágási szélesség
EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból
szegélyező üzemmódba lehet állítani
Teleszkópos nyél és állítható fogantyú, kényelmet biztosít minden
felhasználó számára
Praktikus beépített akasztóval falra szerelhető
Beépített gyors kioldású kábeltartó

Felvett teljesítmény (W)
Vágószélesség (cm)
Damil adagoló rendszer
Damil típusa
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

600
30
Automatikus
adagolás
2 x 1,5 mm sodort
3.5
5133002119
4892210820648

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT6030)
Automatikus adagolású orsó

ÚJ
•
•
•
•

RLT8038
:V]HJÒO\Q\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
Erőteljes 800 W motor kiváló teljesítményt nyújt
Nagy, 38 cm vágási szélesség, a gyors munkavégzésért
Osztott nyél a könnyebb szállításért
Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás, kényelmes használat

Felvett teljesítmény (W)
Vágószélesség (cm)
Damil adagoló rendszer
Damil típusa
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

800
38
Ütköző fej
2 x 1,5 mm sodort
4.6
5133002502
4892210138019

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT8038)
Vállheveder
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)ĕNDV]ÀNÒVER]öWYÀJöN
ÚJ

•
•
•
•
•

RLT1238I
:V]HJÒO\Q\âUöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO

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

Felvett teljesítmény (W)
Vágószélesség (cm)
Damil adagoló rendszer
Damil típusa
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

1200
38
Ütköző fej
2 x 1,5 mm
sodort
4.9
5133002504
4892210137999

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT1238I)
Vállheveder

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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([SDQGLW™

([SDQGLW™
tartozékok.
&VLQÀOMRQHJ\NHUWLJÒSEüOùWùW

1. lépés

Válassza ki az
energiaellátást.
(J\V]HUĕHQNHUHVVHD]
ņ([SDQGLWŗDWWDFKPHQWVń
feliratú logót.

2. lépés

Válassza ki a tartozékokat.
7DNDUâWVRQPHJLGüWKHO\HWÒVSÒQ]W
Adjusting
Motor

Adaptor

Adaptor

Sövénynyíró

Lombfúvó Bozótvágó

Teleszkóp

Az Expand-it™ segítségével vághat, nyírhat,
alakíthat, tisztíthat és nyeshet.

Teleszkópos
IDQ\HVü

SmartTool.
+DJ\MDKRJ\DJÒS
JRQGRONR]]RQQ
helyett.

Optimális teljesítmény a használt tartozéktól
függetlenül. Nincs megalkuvás se erőben,
se teljesítményben.

7XGMRQPHJWùEEHWDhu.ryobitools.euROGDORQ
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([SDQGLW™
RXAHT01
Sövényvágó
Cikkszám: 5132002796

EAN kód: 4892210140265

•
•
•
•

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 motor által hajtva
44 cm kettős mozgású gyémánt köszörült fűrészlap a tiszta vágásokért

•

Nagyobb ágak vágására is alkamas a 28 mm pengénke köszönhetően

•
•

90° fokban elfordítható fűrészlap a kényelmes bármely szögben törénő vágásért
2,17 kg

RXPR01
Ágvágó
Cikkszám: 5132002797

EAN kód: 4892210140142

•

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 motor által hajtva

•

15° fokban döntött vágóél a komfortos és biztonságos vágásért

•

Automatikus lánckenés és áttetsző olajtartály

•

2,2 kg

RXEX01
7ROGöV]ÀU
Cikkszám: 5132002793

EAN kód: 4892210140272

•

Kiváló az ágvágó és sövényvágó meghosszabbítására

•
•

Hossz: 62 cm
0,61 kg

RXB01
Lombfújó
Cikkszám: 5132002794

EAN kód:4892210140159

•

Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a fújás teljesítményét

•

Kimagasló teljesítmény 240 km/óra légáramlási sebességgel és 8 m³/perc
áramoltatott levegő mennyisséggel benzinüzemű motorral hajtva

•

Kimagasló teljesítmény 240 km/óra légáramlási sebességgel és 8 m³/perc
áramoltatott levegő mennyisséggel 1200 W motorral hajtva
Leaf Guard™ technológia a nagyobb hatékonyságért
1,4 kg

•
•

RXBC01
)ĕNDV]D
Cikkszám: 5132002795

•

EAN kód:4892210140258

•

Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a kés sebességét a tiszta
vágásokért
Kimagasló teljesítmény 8100 percenkénti fordulattal benzinüzemű motorral hajtva

•
•

Max. teljesítmény 7080 percenkénti fordulattal 1200 W motorral hajtva
20 cm vágási szélesség a gyorsabb munkavégzésrt

•

Tri-Arc™ edzett acél kés

•

2,05 kg

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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)ĕNDV]ÀNÒVER]öWYÀJöN
ÚJ

•
•
•
•
•
•

RBC1226I
:VùYÒQ\YÀJöFPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO

Erőteljes 1200 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
SmartTool technológia még nagyobb teljesítményt biztosít az Expand-it™ kiegészítőkhöz
2 az 1-ben 26 cm Tri-Arc™ edzett acél kés a precíz vágásokért
2 az 1-ben: 38 cm 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

Felvett teljesítmény (W)

1200

Vágószélesség tárcsával
(cm)

26

Vágószélesség (vágófej)
(cm)

38

Damil adagoló rendszer
Damil típusa
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

Ütköző fej
2 x 1,5 mm
sodort
5.2
5133002506
4892210138033

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBC1226I)
Vállheveder, damil orsó

42
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)ĕNDV]ÀNÒVER]öWYÀJöN
ÚJ
•
•
•
•
•

RBC254SESO
FPŢEHQ]LQđ]HPĕIĕNDV]DHUJRIRJDQW\ĎYDO
POWR XT™ motor erős, tartós és megbízható
ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
2 az 1-ben: 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és
precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott ‘Thread
and load’ rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm
vágószéléességgel

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (LE)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Damil átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

PoWR XT™
25.4
1.0
0.42
46
2.4
5.5
5133002536
4892210138316

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

RFT254
FPŢ32:5;7ŗNHUHNHVV]HJÒO\Q\âUö
•
•
•
•
•
•

ÚJ
•
•
•
•
•

PoWR XT™ 25,4 cm³ kétütemű motor, kiemelkedő teljesítmény-súly
arány nagy nyomatékkal
Környezetkímélő motor technológia
Nagy, 38 cm-es vágási szélesség a hatékonyabb munkavégzésért
Nagyon erős 2,7 mm átmérőjű vágóhuzal az erőteljes vágásokért
Pro-Cut II fej kialakítás a gyors újratöltésért. Praktikus vágóhuzal
tárolás a gép felületén
Nagy 25,4 cm kerekek, kiegyensúlyozott a különböző terepeken
történő mozgásért

Motor lökettérfogat
(cm3)
Motor típusa
Teljesítmény (LE)
Vágószélesség (cm)
Damil átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

25.4
Kétütemű
0.9
38
2.7
9.7
5133002173
4892210821324

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RFT254)
Pro-Cut II™ vágófej

RLT254CDSO
FPŢEHQ]LQđ]HPĕV]HJÒO\Q\âUöHUJRIRJDQW\ĎYDO
POWR XT™ motor erős, tartós és megbízható
ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
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

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (LE)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

PoWR XT™
25.4
1.0
0.42
43
5.5
5133002535
4892210138309

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT254CDSO)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal,
kulcs, ergo fogantyú

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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)ĕNDV]ÀNÒVER]öWYÀJöN
RLT26C
26 cm³ PoWR LT2™ szegélynyíró ergo fogantyúval
•
•
•
•

PoWR LT2™ 26 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási
értéke a CE határértéken belül van (69% illetve 48%)
Nagy vágási kapacitás 43 cm a gyors munkavégzésért
ProCut™ vágófej a gyors damil utántöltéshez

PoWR LT2™
kétütemű

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (LE)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Damil átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

26
0.9
0.25
43
2.4
4
5133002354
4892210131805

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT26C)
ProCut™ vágófej, kulcs, D fogantyú

RLT30CESC
30 cm³ PoWR LT2™ szegélynyíró ergo fogantyúval
•
•
•
•
•

PoWR LT2™ 30 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
Környezetkímélő motor technológia
Nagy vágási kapacitás 43 cm a gyors munkavégzésért
Reel-Easy™ vágó fej – szabadalmaztatott „Thread and Load” rendszer
a gyors vágóhuzal adagolásért
Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához

PoWR LT2
kétütemű

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (LE)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Damil átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

30
1.0
0.42
43
2.4
5.3
5133002412
4892210134455

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT30CESC)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal,
kulcs, ergo fogantyú

RLT430CESD
FPŢEHQ]LQđ]HPĕV]HJÒO\Q\âUöHUJRIRJDQW\ĎYDO
•
•
•
•
•
•
•

POWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb
kertigép. Akár 30%-kal nagyobb nyomaték
Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz
45%-kal keveseb energia szükséges
Környezetkímélő motortechnológia
4 ütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
Osztott nyél Expand-it™ tartozékokkal kompatibilis
43 cm vágószélesség dupla 2,4 mm damillal
Reel-Easy™ vágófej - ‘Thread and Load innovatív rendszerrel a gyors
újratöltésért

PoWR LT4™
négyütemű

Motor típusa
3

Motor lökettérfogat (cm )
Teljesítmény (LE)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Damil átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

30
1.0
0.35
43
2.4
5.6
5133002546
4892210138477

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLT430CESD)
Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal,
kulcs, ergo fogantyú
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

)ĕNDV]ÀNÒVER]öWYÀJöN
ÚJ
•
•
•
•
•
•

RBC254SBSO
FPŢEHQ]LQđ]HPĕIĕNDV]DÒVV]HJÒO\Q\âUöIRUJDWKDWöNÒWNDURVIRJDQW\ĎYDO
POWR XT™ motor erős, 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™ vágófej a gyors damil utántöltésért
26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm
vágószélességgel
Vertebrae+™ vállheveder és kétkaros fogantyú a kényelemért és a
kiváló egyensúlyért

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Damil átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

POWR XT™
25.4
0.42
46
2.4
5.4
5133002537
4892210138323

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBC254SBSO)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal,
kulcs, kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™
kés, Vertebrae+ vállhevder

RBC30SESC
FPŢ32:5/7ŗIĕNDV]DHUJRIRJDQW\ĎYDO
•
•
•
•
•
•
•

PoWR LT2™ 30 cm³ kétütemű motor, kiváló erő-súly arány
Környezetkímélő motor technológia
Nagy vágási szélesség: 46 cm damillal/ 26 cm késsel
2 az 1-ben: RealEasy ütköző fej, szbadalmaztatott „Thread and Load”
rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
2 az 1-ben: 26 cm TriArc+™ edzett fém kés a tiszta, erőtejes pontos
vágásokért
Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
Ergonomikus fogantyú kényelmes vállhevederrel

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (lóerő)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Damil átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

PoWR LT2™
kétütemű
30
1
0.42
26 / 46
2.4
6
5133002411
4892210134448

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBC30SESC)
RealEasy™ vágófej 6 m damillal, kulcs,
ergonomikus fogantyú, Tri-Arc+ kés,
vállheveder

RBC30SBSC
FPŢ32:5/7ŗIĕNDV]DNÒWNDURVIRJDQW\ĎYDO
•
•
•
•
•
•
•
•

PoWR LT2™ 30 cm³ kétütemű motor, kiváló erő-súly arány
Környezetkímélő motor technológia
Nagy vágási szélesség: 46 cm damillal/ 26 cm késsel
2 az 1-ben: RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and
Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
2 az 1-ben: 26 cm TriArc+™ edzett fém kés a tiszta, erőtejes pontos
vágásokért
Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
Állítható kétkaros fogantyú
Szellőző Vertebrae™ vállheveder

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (lóerő)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Damil átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

PoWR LT2
kétütemű
30
1
0.42
26 / 46
2.4
7.1
5133002409
4892210134431

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBC30SBSC)
RealEasy™ vágőfej 6 m damillal, kulcs,
kétkaros fogantyúval, Tri-Arc+ kés,
vállheveder

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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)ĕNDV]ÀNÒVER]öWYÀJöN
ÚJ
•
•
•
•
•
•
•

RBC430SESD
FPŢEHQ]LQđ]HPĕIĕNDV]DÒVV]HJÒO\Q\âUöHUJRIRJDQW\ĎYDO
PoWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány,
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
Osztott nyél Expand-it™ tartozékokkal kompatibilis
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 Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm
vágószélességgel

PoWR LT4™
négyütemű

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (LE)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Damil átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

30
1.0
0.35
46
2.4
6
5133002547
4892210138484

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBC430SESD)
Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej
6 m damillal, kulcs ergo fogantyú,
vállheveder

ÚJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RBC430SBSD
FPŢIĕNDV]DÒVV]HJÒO\Q\âUöùVV]HFVXNKDWöNÒWNDURVIRJDQW\ĎYDO
POWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb
kertigép, akár 30%-kal nagyobb nyomaték
Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz
45%-kal kevesebb energia szükséges
Környezetkímélő motor technológia
Négyütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
Osztott nyél Expand-it™ tartozékokkal kompatibilis
2 az 1-ben: RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and
Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
26 cm TriArc+™ edzett fém kés, 2,4 mm damil 46 cm
vágószéléességgel
A Vertebrae+™ vállheveder és a kétkaros fogantyú kiváló egyensúlyt
biztosít
Összecsukható kétkaros fogantyú kompakt tárolásért és könnyű
szállításért

PoWR LT4™
négyütemű

Motor típusa
3

Motor lökettérfogat (cm )
Teljesítmény (lóerő)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Damil átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

30
1.0
0.35
46
2.4
6
5133002548
4892210138491

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBC430SBSD)
Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej
6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú
és Vertebrae+™ vállheveder

RBC42FSBO
FPŢEHQ]LQđ]HPĕIĕNDV]DÒVV]HJÒO\Q\âUöùVV]HFVXNKDWöNÒWNDURVIRJDQW\ĎYDO
•
•
•
•
•
•
•
•

46
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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

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (lóerő)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Damil átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

POWR XT™
42
1.7
1.1
43
2.4
8.3
5133002543
4892210138101

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBC42FSBO)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal,
kulcs, kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™
kés, Vertebrae+ vállhevder

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

)ĕNDV]ÀNÒVER]öWYÀJöN
RBC47SEO
FPŢEHQ]LQđ]HPĕIĕNDV]DHUJRIRJDQW\ĎYDO
•
•
•
•
•
•
•

POWR XT™ 47 cm3 kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
Környezetkímélő motor technológia
Nagy vágószélesség (43 cm damillal, 26 cm késsel)
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
Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
Vertebrae+™ vállheveder, kiváló súly elosztás, kényelmes használat

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (lóerő)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Vágóhuzal átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

PoWR XT™
47
1.7
1.1
43
2.4
7.9
5133002542
4892210138095

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBC47SEO)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal,
kulcs, D fogantyú, Tri-Arc+™ kés,
Vertebrae+ vállheveder

RBC52FSBO
FPŢIĕNDV]DÒVV]HJÒO\Q\âUöùVV]HFVXNKDWöNÒWNDURVIRJDQW\ĎYDO
•
•
•
•
•
•
•
•

POWR XT™ 52 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

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (lóerő)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Vágóhuzal átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

PoWR XT™
52
1.9
1.1
43
2.4
8.3
5133002544
4892210138118

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

RBC52FSBOS
FPŢIĕNDV]DÒVV]HJÒO\Q\âUöùVV]HFVXNKDWöNÒWNDURVIRJDQW\ĎYDOÒVIĕUÒV]ODSSDO
•
•
•
•
•
•
•
•

POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor, kétütemű motor kiváló
erő-súly arányt biztosít nagy nyomatékkal
ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
Környezetkímélő motor technológia
Nagy vágószélesség (46 cm damillal, 26 cm késsel) a gyorsab
munkavégzésért
3 az 1-ben, nagy vágási teljesítmény és rugalmasság a Tri-Arc+™
késnek, fűrészlapnak és a Reel-Easy™ vágófejnek köszönhetően
Tömör nyél kialakítás, kiváló erő átvitel a motor és a fej között
Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly, kényelem és támogatás
26 fogas fűrészlap a kissebb fák nyírásához

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (lóerő)
Tartály kapacitása (l)
Vágószélesség (cm)
Vágóhuzal átmérő (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

PoWR XT™
52
1.9
1.1
46
2.4
8.3
5133002545
4892210138125

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

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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FA- ÉS SÖVÉNYGONDOZÁS
Sövénynyírók
Teleszkópos ágvágók
Láncfűrészek

48
02

49 – 52
53
53 – 55

)DÒVVùYÒQ\JRQGR]ÀV
RHT7565RL
:HOHNWURPRVVùYÒQ\YÀJöFPNÒVVHOPPYÀJÀVLÀWPÒUüYHO
•
•
•
•
•
•

Erőteljes és nagy nyomatékú 750 W motor kiváló vágási
teljesítménnyel
65 cm gyémánt köszörülésű kések a tiszta vágásért
34 mm kés lehetővé teszi a nagy ágak vágását, fűrészelését
Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
Jól kiegyensúlyozott és könnyű forgatható hátsó fogantyúval, amely
lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések
közül

Felvett teljesítmény (W)
Fűrészlap hossza (cm)
Max. vágási kapacitás (mm)
Fűrészlap típusa

750
65
34
Lézerrel vágott,
gyémánt
köszörült

T blade rendszer a kés
védelméért
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

Igen
4.4
5133002125
4892210820587

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RHT7565RL)
HedgeSweep, késvédő

RHT6560RL
:VùYÒQ\YÀJöFPNÒVVHOPPYÀJÀVLÀWPÒUüYHO
•
•
•
•
•
•

Erőteljes és nagy nyomatékú 650 W motor kiváló vágási teljesítményt
nyújt
60 cm precíz gyémánt köszörült kések biztosítják a magas minőségű
vágási eredményt
30 mm kés lehetővé teszi a nagy ágak vágását
Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
Jól kiegyensúlyozott és könnyű forgatható hátsó fogantyúval, amely
lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések
közül

Felvett teljesítmény (W)
Fűrészlap hossza (cm)
Max. vágási kapacitás (mm)
Fűrészlap típusa

650
60
30
Lézervágott,
gyémánt
köszörült

T blade rendszer a kés
védelméért
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

Igen
4.3
5133002123
4892210820563

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RHT6560RL)
HedgeSweep™ , késvédő

RHT6060RS
:VùYÒQ\YÀJöFPNÒVVHOPPYÀJÀVLÀWPÒUüYHO
•
•
•
•
•
•

Erőteljes és nagy nyomatékú 600 W motor kiváló vágási teljesítményt
nyújt
60 cm precízen gyémánt köszörült kések biztosítják a magas
minőségű vágási eredményt
28 mm kés lehetővé teszi a nagy ágak vágását, fűrészelési funkció
Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
Jól kiegyensúlyozott, könnyű forgatható hátsó fogantyúval, amely
lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
HedgeSweep™ tartozékkén rendelhető

Felvett teljesítmény (W)
Fűrészlap hossza (cm)
Max. vágási kapacitás (mm)
Fűrészlap típusa

600
60
28
Gyémánttal
köszörült

T blade rendszer a kés
védelméért
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

Igen
4.2
5133002170
4892210821300

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RHT6060RS)
Késvédő

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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)DÒVVùYÒQ\JRQGR]ÀV
RHT5555RS
:VùYÒQ\YÀJöFPNÒVVHOPPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 550 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
55 cm kettős mozgású gyémánt köszörülésű kés a megnövelt vágó
teljesítményért
26 mm kések nagy ágak vágását teszik lehetővé
Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás forgatható hátsó
fogantyúval, amely lehetővé teszi a különböző szögben történő
sövényvágást
HedgeSweep™ tartozékként elérhető

Felvett teljesítmény (W)
Fűrészlap hossza (cm)
Max. vágási kapacitás (mm)
Fűrészlap típusa

550
55
26
Gyémántköszörűlt

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)

3000

T blade rendszer a kés
védelméért
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

Igen
4.1
5133002121
4892210820549

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RHT5555RS)
Fűrészlapvédő

RHT5050
:HOHNWURPRVVùYÒQ\YÀJöFPNÒVVHOPPYÀJÀVLV]ÒOHVVÒJJHO
•
•
•
•
•

Erőteljes 500 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
50 cm kettős mozgású gyémánt köszörülésű kés a megnövelt vágó
teljesítményért
20 mm kések nagy ágak vágását teszik lehetővé
A mellső kapcsoló egyben biztonsági kapcsoló
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért

Felvett teljesítmény (W)
Fűrészlap hossza (cm)
Vágási kapacitás
Fűrészlap típusa

500
50
20
Kettős mozgású

T blade rendszer a kés
védelméért

Nem

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)

3000

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

2.8
5133001811
4892210818478

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RHT5050)
Késvédő

RHT4245
420 W elektromos sövényvágó 45 cm késsel
•
•
•
•

Könnyű súlyú, kényelmes használni
Kettős mozgású kés a megnövelt vágó teljesítményért
45 cm gyémántköszörülésű kés a megnövelt tartósságért
A mellső kapcsoló egyben biztonsági kapcsoló

Felvett teljesítmény (W)
420
Fűrészlap hossza (cm)
45
Max. vágási kapacitás (mm)
18
Fűrészlap típusa
Kettős mozgású
T blade rendszer a kés
védelméért

Nem

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)

1500

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

2.7
5133001809
4892210818454

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RHT4245)
Késvédő hüvely

50
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

)DÒVVùYÒQ\JRQGR]ÀV

A hatékony sövényÒVIDJRQGR]ÀV
lépései

Sövényvágáskor
rétegenként nyírja meg
DVùYÒQ\WHJ\V]HUUH
PLQGLJFVDNNHYÒV
levélzetet levágva. Ez
EL]WRVâWMDKRJ\QHKRJ\
túlságosan belenyírjon
a sövénybe.

A vastag és
QHKH]HQHOÒUKHWü
ÀJDNHVHWÒQOHKHW
hogy könnyebbnek
találja a teleszkópos
sövénynyíró vagy ágvágó
használatát.

A formára nyírt
VùYÒQ\HNHWPLQGNÒW
ROGDORQNĎSRVUDNHOO
YÀJQLYDJ\LVD]DOMD
V]ÒOHVHEEOHJ\HQPLQW
DWHWHMHKRJ\DIÒQ\
a sövény aljára is
eljusson.

Van aki
YH]HWÒNYDJ\GUöW
segítségével megjelöli
DQ\âUÀVYRQDOÀW
âJ\YÒJHUHGPÒQ\EHQ
egyenletesen lapos
VùYÒQ\WNDSÒVSRQWRVDQ
RO\DQIRUPÀMĎWDPLO\HW
szeretne.

0LO\HQWâSXVĎNHUWÒV]Q"
Innovatív

Klasszikus

Akkumulátoros
Az innovatív kertészek nem szeretik
a kötöttségeket. Élvezik a zsinór
nélküli gépinnovációk nyújtotta
szabadságot, ahol egy
akkumulátor látja el energiával
a gépek és szerszámok
széles választékát.

Megbízható

Benzines
A klasszikus kertészek
szeretik, ha a kertjük a
hagyományokat követi.
Ezért választják mindig a
benzines gépeket.

TEKINTSE MEG...
ÚJ 18 V-os ONE+ teleszkópos sövénynyíró

Elektromos
A megbízható kertészek nem
szeretik, ha valami megzavarja a
kertészkedés örömét. Kedvelik
a vég nélküli energiát és
üzemidőt. Ezért választanak
a Ryobi akkumulátoros kerti
gépek választékából.

ÚJ 36 V-os sövénynyíró

TEKINTSE MEG...
ÚJ benzines EasyStart sövénynyíró

TEKINTSE MEG...
A Ryobi elektromos teleszkópos
sövénynyíró-ágvágó kombinációja

RHT36C60R

RHT25X60RO

RP750450

RPT184515

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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)DÒVVùYÒQ\JRQGR]ÀV
RHT2660R
FPŢ32:5/7ŗVùYÒQ\YÀJöFPNÒVVHOPPYÀJÀVLNDSDFLWÀVVDO
•
•
•
•
•
•
•

POWR LT2 26 cm³ 2 ütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
Környezetkímélő motor technológia
60 cm kettős mozgású gyémánt köszörült kések, csökkentik a
vibrációt a vágás közben
28 mm vágási kapacitás, az erős sövények vágásához
HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék könnyű eltávolításáért
5 pozícióban állítható fogantyú a nagyobb kényelemért
Nagyon könnyen indítható rendszer

Motor lökettérfogat (cm3)
26
Teljesítmény (lóerő)
0.8
Fűrészlap hossza (cm)
60
Max. vágási kapacitás (mm)
28
Fűrészlap típusa
Kettős mozgású
Súly (kg)
5.1
Cikkszám
5133001838
EAN kód
4892210818867

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RHT2660R)
Kulcs, HedgeSweep™

ÚJ
•
•
•
•
•
•
•

RHT25X60RO
FPŢEHQ]LQđ]HPĕVùYÒQ\YÀJö21((DV\6WDUWNRPSDWLELOLV
POWR XT™ kompakt motor erős, tartós és megbízható
Környezetkímélő motor technológia
ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
60 cm kettős mozgású lézervágott gyémánt köszörült kések, tartósan
éles, a még pontosabb vágásokért
32 mm vágási kapacitás, a legkeményebb sövények vágásához
HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék könnyű eltávolításáért
5 pozícióban elfordítható hátsó fogantyú az optimális kényelemért

Motor típusa
Motor lökettérfogat (cm3)
Fűrészlap hossza (cm)
Max. vágási kapacitás (mm)
Fűrészlap típusa
Cikkszám
EAN kód

Indítókaros
25.4
60
32
Lézerrel vágott,
gyémánt
köszörült
5133002549
4892210138453

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RHT25X60RO)
-

RPT4545E
450 W elektromos nyeles söványvágó
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 450 W motor teljesítmény
45 cm lézer vágott, nagyon precíz kés a tiszta vágásokért
20 mm 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
2,7 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek
Új ergonomikus vállheveder, a folyamatos használat alatt megkönnyíti
a gép tartását

Hossz (mm)
Max. vágási kapacitás (mm)
Fűrészlap típusa

45
20
Lézerrel vágott

T blade rendszer a kés
védelméért

Nem

Fűrészlap sebessége
(ford/perc)

1700

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.1
5133002226
4892210821393

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RPT4545E)
Késvédő, ergonomikus vállheveder
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

)DÒVVùYÒQ\JRQGR]ÀV
RPP755E
:HOHNWURPRVÀJYÀJöFPOÀQFYH]HWüYHO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 750 W beépített motor
25 cm láncvezető, automatikus olajozó rendszer
Praktikus oldalról történő láncfeszesség állítás
2,7 m-ig kihúzható nyél, az akár 4 m-re lévő ágak eléréséhez
15° fokban dönthető vágófej a kiváló vágási pozícióért, még a szűk
és nehezen elérhető helyeken is
Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
3 részes ágvágó
Felső fogantyú Soft-grip bevonattal
Új ergonomikus vállheveder, a folyamatos használat alatt megkönnyíti
a gép tartását

Felvett teljesítmény (W)
Láncvezető hossza (cm)
Lánc sebesség (m/s)
Olajtartály kapacitása (l)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

750
25
10
0,8
3.8
5133002321
4892210117243

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RPP755E)
Kulcs, ergonomikus vállheveder

RP750450
Nyeles sövényvágó és ágvágó szett
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ágvágó: 750 W motor teljesítménnyel
Ágvágó: 20 cm 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

Felvett teljesítmény (W)
Fűrészlap hossza (cm)
Lánc sebesség (m/s)
Olajtartály kapacitása (l)
Max. vágási kapacitás
(mm)
Fűrészlap típusa
T blade rendszer a kés
védelméért
Fűrészlap sebessége
(ford/perc)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

750 / 450
20 / 45
10
0.8
18
Nyeles sövényvágó:
Kettős mozgású
Nem
1700
3.8 / 4.1
5133002315
4892210822765

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RP750450)
Kulcs, ergonomikus vállheveder,
késvédő

RCS1935
:HOHNWURPRVOÀQFIĕUÒV]FPOÀQFYH]HWüYHO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 1900 W motor
35 cm Oregon® lánc és láncvezető
15 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít még kemény
fában is
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

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

Felvett teljesítmény (W)
Láncvezető hossza (cm)
Lánc sebesség (m/s)

1900
35
15

Szerszámnélküli
láncfeszesség állítás
Olajtartály kapacitása (l)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

Igen
0,2
5.4
5133002184
4892210821492

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RCS1935)
Láncvédő tok

53
03

)DÒVVùYÒQ\JRQGR]ÀV
RCS2340
:HOHNWURPRVOÀQFIĕUÒV]FPOÀQFYH]HWüYHO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 2300 W motor
40 cm Oregon® lánc és láncvezető
16 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít még vastag
fában is
Gyors mechanikus láncfék rendszer
Szerszámnélküli 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

Felvett teljesítmény (W)
Láncvezető hossza (cm)
Lánc sebesség (m/s)

2300
40
16

Szerszámnélküli
láncfeszesség állítás
Olajtartály kapacitása (l)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

Igen
2
5.7
5133002186
4892210821522

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RCS2340)
Láncvédő tok

RCS3835T
FPŢ32:5ŗOÀQFIĕUÒV]FPOÀQFYH]HWüYHO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral
(1.3 kW / 1.8 LE)
35 cm láncvezető
3 ponton történő rezgéscsillapítás
Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
Nagy láncsebesség: 22 m/s
Automatikus lánckenés
Szerszámnélkül eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors
hozzáférésért
Kettős láncfék
Szerszámnélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
Szerszám tárolása a gépen

Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (LE)
Láncvezető hossza (cm)
Lánc sebesség (m/s)

37.2
1.8
35
22

Üzemanyag tartály
kapacitás (l)

0.44

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.6
5133002386
4892210132710

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RCS3835T)
Csavarkulcs

RCS3840T
FP32:5;7ŗOÀQFFPOÀQFYH]HWüYHO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral
(1.3 kW / 1.8 LE)
40 cm láncvezető
3 ponton történő rezgéscsillapítás
Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
Nagy láncsebesség 22 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

Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (LE)
Láncvezető hossza (cm)
Lánc sebesség (m/s)

37.2
1.8
40
22

Üzemanyag tartály
kapacitás (l)

0.44

Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

4.6
5133002387
4892210132727

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RCS3840T)
Csavarkulcs

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

)DÒVVùYÒQ\JRQGR]ÀV
RCS5140B
FPŢ32:5;7ŗOÀQFIĕUÒV]FPOÀQFYH]HWüYHO
•
•
•
•
•
•
•
•

PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt
szolgáltat nagy nyomatékkal
Környezetkímélő motor technológia
40 cm Oregon® lánc és láncvezető
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

Motor lökettérfogat (cm³)
Teljesítmény (LE)
Láncvezető hossza (cm)
Lánc sebesség (m/s)

51
2.7
40
22.2

Üzemanyag tartály
kapacitás (l)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

0.575
5.3
5133001859
4892210819222

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RCS5140B)
Csavarkulcs

RCS5145B
FPŢ32:5;7ŗOÀQFIĕUÒV]FPOÀQFYH]HWüYHO
•
•
•
•
•
•
•
•

PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt
szolgáltat nagy nyomatékkal
Környezetkímélő motor technológia
45 cm 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

Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (LE)
Láncvezető hossza (cm)
Lánc sebesség (m/s)

51
2.7
45
22.2

Üzemanyag tartály
kapacitás (l)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

0.575
5.3
5133001858
4892210819215

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RCS5145B)
Csavarkulcs

RCS5133CB
FPŢ32:5;7ŗOÀQFIĕUÒV]FPOÀQFYH]HWüYHO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány
nagy nyomatékkal
Környezetkímélő motor technológia
33 cm 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
Tartós kofferban szállítva

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

Motor lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény (LE)
Láncvezető hossza (cm)
Lánc sebesség (m/s)

51
2.7
33
22.2

Üzemanyag tartály
kapacitás (l)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

0.575
5.3
5133001860
4892210819208

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RCS5133CB)
Csavarkulcs, koffer
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KERTI TAKARÍTÁS
Lombfúvó és -szívók, lombfúvók
Aprítógépek
Kapálógépek, rönkhasítók

Garden Tidy up

56
02

57 – 58
60
61

Kerti takarítás
RBV3000CSV
3000 W lombfúvó- és szívó
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 3000 W motor
Átváltás lombfújó és szívó funkció között
Két sebesség fokozat maximális áramlást biztosít
375 km/óra, csendes üzemmóddal
Kiváló szívó kapacitás 14 m³ /perc
A fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™
aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
Orrész könnyű eltávolítása, gyors váltás a lombfújó és szívó
funkció között
Vertebrae™ vállheveder a maximális kényelemért és könnyű
súlyért

Felvett teljesítmény (W)

3000

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

375

Levegő mennyisége (m³/
perc)

14

Mulcsozó arány
Gyűjtő zsák mérete (l)
Változtatható sebesség
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

16:1
45
Nem
3.6
5133002188
4892210821423

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBV3000CSV)
Fúvóka, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™
vállheveder

RBV3000CESV
3000 W lombfúvó- és szívó
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 3000 W motor
Új 3 az 1-ben kialakítás, lombfújó és szívó, a gép használható csak
lombfújóként, vagy csak lombszívóként vagy mindkét csővel
Max. légáramlási sebesség 375 km/óra csendes üzemmóddal
Kiváló szívó kapacitás 14 m³/perc
Fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™
aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
Oldalsó nyílás a könnyű forgácseltávolításért
Vertebrae™ vállheveder a kényelemért és jobb súlyelosztásért

Felvett teljesítmény (W)

3000

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

375

Levegő mennyisége (m³/
perc)
Mulcsozó arány
Gyűjtő zsák mérete (l)
Változtatható sebesség
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

16
16:1
45
Igen
5.1
5133002190
4892210821447

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(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 a CE határértéken belül van
Nagy levegőáramlás, akár 320 km/óra automatikus sebességtartással
Nagy sebességű fúvóka, akár 12 m³/perc
Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség
beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
12:1 aprítási arány

Motor lökettérfogat (cm3)

26

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

325

Levegő mennyisége (l/perc)
12.8
Mulcsozó arány
16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)
40
Teljesítmény (LE)
1
Súly (kg)
4.3
Cikkszám
5133002353
EAN kód
4892210117335

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBV26B)
Gyűjtőzsák, csavarkulcs, szívócső,
fújócső

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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Kerti takarítás
RBL42BP
FPŢ32:5;7ŗKÀWUDYHKHWüPRWRURVORPEIĎYö

•
•
•
•
•
•

PoWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány nagy nyomatékkal
Környezetkímélő motor technológia
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
Motor lökettérfogat (cm³)

42

Levegőáramlási sebesség
(km/óra)

298

Levegő mennyisége
(m³/perc)

14.4

Teljesítmény (LE)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

2.16
8.2
5133001879
4892210818874

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RBL42BP)
-
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Kerti takarítás

A kerttakarításnak
nem kell fárasztó
IHODGDWQDNOHQQLH
$]üV]D]ÒYOHJV]HEELGüV]DNDDPLNRUNHUWMÒW
H]HUV]âQĕOHYHOHNGâV]âWLN%RVV]DQWöD]RQEDQ
KRJ\H]HNDOHYHOHNPHJIRMWMÀNDJ\HSÒW
D]XGYDUIHOđOHWÒWSHGLJFVĎV]öVVÀWHV]LN
7DNDUâWVDNLDNHUWMÒWÒVÒOYH]]HWDYDVV]DOD]
HOüQ\ùNHW

+DJ\MDKRJ\
levelei tápanyagokkal
teli természetes
trágyaként szolgáljanak
kertje számára. Aprítsa fel a
leveleket a levágott ágakkal
együtt a Ryobi új elektromos
DSUâWöJÒSÒYHOÒVDGMDKR]]ÀD
komposzthalomhoz.

Vonja be az
HJÒV]FVDOÀGRW
Fúvassa vagy
gereblyézze
egy halomba a
OHYHOHNHWPLHOüWW
ùVV]HJ\ĕMWHQÒüNHW
a levélszívóval.

0LO\HQWâSXVĎNHUWÒV]Q"
Innovatív
Akkumulátoros
Az innovatív kertészek nem szeretik
a kötöttségeket. Élvezik a zsinór
nélküli gépinnovációk nyújtotta
szabadságot, ahol egy
akkumulátor látja el energiával
a gépek és szerszámok
széles választékát.

Klasszikus

Megbízható

Benzines

Elektromos

A klasszikus kertészek
szeretik, ha
a kertjük a
hagyományokat
követi. Ezért
választják mindig a
benzines gépeket.

A megbízható kertészek nem
szeretik, ha valami megzavarja a
kertészkedés örömét. Kedvelik
a vég nélküli energiát és
üzemidőt. Ezért választanak
a Ryobi akkumulátoros kerti
gépek választékából.

ÚJ 36 V-os lombfúvó és -szívó

TEKINTSE MEG...
benzines háti lombfúvó

TEKINTSE MEG...
ÚJ elektromos aprítógép

RBV36B

RBL42BP

RSH2545B

TEKINTSE MEG...
9RV21(KLEULGORPEIĎYö
OBL1820H

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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Kerti takarítás
ÚJ
•
•
•
•
•

RSH2545B
:NRPSRV]WDSUâWöFPYÀJÀVLNDSDFLWÀVVDO
Erőteljes 2500 W komposztaprító
Két megfordítható edzett acél kés foszlány ágak, bozótok és cserjék
ﬁnom aprításához
Az ágak adagolása egy toló dugó segítségével történik
Beépített fogantyú és nagyméretű kerekek a könnyű mozgásért az
egész kertben
Nagy méretű gyüjtő tartály akár 40 L nyesedék összegyüjtéséhez

Felvett teljesítmény (W)
2500
Vágórendszer
Késes
Max. vágási átmérő (mm)
45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)
40
Súly (kg)
13.4
Cikkszám
5133002512
EAN kód
4892210137951

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RSH2545B)
Adapter az anyag lenyomására

RSH2845T
:FVHQGHVPĕNùGÒVĕNRPSRV]WDSUâWö
•
•
•
•
•
•

2800 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

Felvett teljesítmény (W)
2800
Vágórendszer
Hajtómű dob
Max. vágási átmérő (mm)
45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)
55
Súly (kg)
28.8
Cikkszám
5133002351
EAN kód
4892210822482

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RSH2845T)
55 l gyűjtőláda
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Kerti takarítás
RCP1225
1150 W elektromos rotációs kapa 25 cm vágási szélességgel
•
•
•
•
•

4 fém borona lehetővé teszi a folyamatos munkavégzést
20 cm borona átmérő
25 cm vágási szélesség
Állítható elülső kerekek a könnyű manöverezésért
Összecsukható lábak a könnyű szállításért és tárolásért

Felvett teljesítmény (W)
Vágószélesség (mm)
Max. vágási mélység (cm)
Borona átmérő (cm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

1150
25
20
20
16
5133002388
4892210132796

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RCP1225)
Tárcsa

RLS4A
:HOHNWURPRVUùQNKDVâWöW
•
•
•

4 tonna hasító erő
Erős csőváz a rönkök biztonságos megtartásához
Nagy kerekek és gumírozott fogantyúk a könnyű manőverezésért

Felvett teljesítmény (W)
1500
Hasító erő (t)
4
Maximális jelzéshossz (mm)
52
Súly (kg)
45
Cikkszám
5133001698
EAN kód
4892210815958

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLS4A)
Tartozékok nélkül szállítva

RLS5A
:HOHNWURPRVUùQNKDVâWöW
•
•
•
•

5 tonna hasító erő
Erős csőváz a rönkök biztonságos megtartásához
Nagy kerekek és gumírozott fogantyúk a könnyű manőverezésért
A csatlakoztatható lábak lehetővé teszik, hogy a rönkhasítót
praktikusan a derék magassághoz állítsuk

Felvett teljesítmény (W)
2200
Hasító erő (t)
5
Maximális jelzéshossz (mm)
52
Súly (kg)
48
Cikkszám
5133001700
EAN kód
4892210815934

6]ÀOOâWÀVWHUMHGHOPH(RLS5A)
Tartozékok nélkül szállítva

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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TARTOZÉKOK
Fűnyírótartozékok
Fűkaszák és bozótvágók
Fanyeső- és sövénynyíró-tartozékok
Láncfűrésztartozékok
Lombfúvó- és lombszívótartozékok

1HIHOHMWVHHOHOOHQüUL]QLD
KXU\RELWRROVHXROGDORQKRJ\D]
alkatrész kompatibilis-e a gépével.
62
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63 – 64
64 – 67
67 – 68
68 – 70
70

Tartozékok
RAC431
FPNÒVDNNXPXOÀWRURVIĕQ\âUöNKR]

)ĕQ\âUöWDUWR]ÒNRN

•

Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz RLM18X33H40

Cikkszám
EAN kód

RAC420

RAC432

FPNÒVHOHNWURPRVIĕQ\âUöKR]

FPNÒVDNNXPXOÀWRURVIĕQ\âUöNKR]

•

•

Ryobi elektromos fűnyíróhoz RLM13E33S

Cikkszám
EAN kód

5132002805
4892210140494

Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz 36 cm vágási szélességgel
RLM18C36H25

5132002771
4892210134042

Cikkszám
EAN kód

5132002806
4892210140487

RAC404

RAC412

ĵFPWDUWR]ÒNNÒVIĕQ\âUöNKR]

FPWDUWR]ÒNNÒVDNNXPXOÀWRURVIĕQ\âUöNKR]

•

•

40 cm kés Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz RLM3640LI,
RLM3640LI2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50,
RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H.

Cikkszám
EAN kód

5132002438
4892210813497

Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz 46 cm vágószélességgel
RLM36X46H50HI és RLM36X46L5F

Cikkszám
EAN kód

5132002695
4892210821690

63
03

Tartozékok
RAC400

RAC409

ĵFPWDUWR]ÒNNÒVIĕQ\âUöNKR]

FPNÒVEHQ]LQđ]HPĕIĕQ\âUöKR]

•

•

Ryobi benzinüzemű fűnyírókhoz: RLM140HP, RLM140SP,
RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE RLM4614,
RLM46140, RLM46173, RLM46175S, RLM46175SO.

Cikkszám
EAN kód

Ryobi benzinüzemű fűnyíróhoz RLM53 sorozathoz

Cikkszám
EAN kód

5132002275
4892210134035

5132002632
4892210818355

)ĕNDV]ÀNÒVER]öWYÀJöN

RAC100

RAC101

P[PPQDUDQFVVÀUJDGDPLO

P[PPOLODGDPLO

•

•

Damil Ryobi elektromos szegélynyírókhoz RLT3025F, RLT3025S,
RLT3023.

Cikkszám
EAN kód

64
02

5132002637
4892210818546

Damil Ryobi elektromos és akkumulátoros szegélynyírókhoz
RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825LI, RLT183113,
RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830Li

Cikkszám
EAN kód

5132002638
4892210818553

Tartozékok
RAC102

RAC103

P[PPIHKÒUGDPLO

PPIHKÒUGDPLO P

•

•

Damil Ryobi elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű
szegélynyírókhoz RLT36, RLT36C33, RLT36C33

Cikkszám
EAN kód

Damil Ryobi elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű
szegélynyírókhoz RLT36, RLT36C3325, RLT36C33

Cikkszám
EAN kód

5132002639
4892210818560

RAC104

RAC105

P[PPSLURVGDPLO

PPGDPLO P

•

•

Kerek damil elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű
szegélynyírókhoz és fűkaszákhoz RFT254, RLT26, RLT30, RLT430,
RBC26, RBC30, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430, RBC52

Cikkszám
EAN kód

Kerek damil Ryobi elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű
szegélynyírókhoz és fűkaszákhoz RFT254, RLT26, RLT30, RLT430,
RBC26, RBC30, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430, RBC52

5132002641
4892210818584

Cikkszám
EAN kód

RAC131

RAC132

PPGDPLO P

PPXQLYHU]ÀOLVGDPLO P

•

•

Univerzális damil elektromos és akkumulátoros szegélynyírókhoz

Cikkszám
EAN kód

5132002624
4892210818102

5132002640
4892210818577

5132002642
4892210818591

Univerzális damil elektromos és akkumulátoros szegélynyírókhoz

Cikkszám
EAN kód

5132002625
4892210818119
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Tartozékok
RAC123

RAC125

GERUVöYH]HWÒNHVV]HJÒO\Q\âUöKR]
PPGDPLOODO

GERUVöDNNXPXOÀWRURVV]HJÒO\Q\âUöKR]
PPHVGDPLOODO

•

•

•

1,5 mm damil 3 csomag orsó vezetékes szegélynyírókhoz
RLT4027,RLT5027, RLT6030
Sodort damil csökkenti a zajt és nagyon erős

Cikkszám
EAN kód

3 db orsó 1,6 mm-es damillal az összes RYOBI ONE+™
szegélynyíróhoz

Cikkszám
EAN kód

5132002671
4892210819697

5132002434
4892210813480

RAC143

RAC119

GERUVöDNNXPXOÀWRURVIĕNDV]ÀKR]PP
GDPLOODO

GERUVöHOHNWURPRVV]HJÒO\Q\âUöNKR]PP
GDPLOODO

•
•
•

•

Az összes Ryobi akkumulátoros szegélynyíróhoz RLT36 sorozathoz
Csavart damil csokkenti a zajt és nagyon erős
RAC127-et heleyttesíti

•

Cikkszám
EAN kód

Ryobi elektromos szegélynyírókhoz
RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S,
RLT2523 és RLT3123.
Dupla damil és ütközőfej

5132002770
4892210133298

Cikkszám
EAN kód

RAC139

RAC108

Vágófej akkumulátoros szegélynyíróhoz

FP7UL$UFŗNÒVIĕNDV]ÀKR]

•

•

Fogazott pengék teszik könnyebbé a munkát

•

Cikkszám
EAN kód
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5132002707
4892210822161

5132002591
4892210817679

20 cm sövényvágó kés az összes Ryobi benzinüzemű fűkaszákhoz,
Ryobi vezetékes fűkaszákhoz RBC7020, RBC1020, RBC1226l és
Ryobi akkunmulátoros fűkaszákhoz RBC18X20B4
LTA024 helyettesitője

Cikkszám
EAN kód

5132002650
4892210818621

Tartozékok
RAC117

RAC136

20 cm Tri-Arc+™ kés

IRJDVNÒVIĕNDV]ÀKR]

•

•

•

26 cm kés fűkaszához az összes Ryobi benzinüzemű és 36 V
Ryobi akkumulátoros fűkaszához
(LTA034 és RAC107 tartozékot helyettesíti)

Cikkszám
EAN kód

26 fogas kés nagy igénybevételre tervezve Ryobi benzinüzemű
fűkaszához RBC42, RBC47 és RBC52 sorozatból

Cikkszám
EAN kód

5132002668
4892210819734

RAC137

RAC138

.ÒVYÒGü

9HUWHEUDHŗYÀOOKHYHGHUIĕNDV]ÀKR]
szegélynyíróhoz és lombszívó/fújóhoz

•

Késvédő RAC136 típusú Ryobi késhez együtt használva Ryobi
benzinüzemű fűkaszához RCS42 és RBC47 sorozatból

Cikkszám
EAN kód

•

5132002763
4892210132185

Vertebrae+™ vállheveder

5132002764
4892210132192

Cikkszám
EAN kód

5132002706
4892210822154

RAC235

)DQ\HVüÒVVùYÒQ\Q\âUö
tartozékok

ńFPOÀQFYH]HWüDNNXPXOÀWRURVÀJYÀJöKR]
•

Ryobi 18 V ONE+™ ágvágóhoz

Cikkszám
EAN kód

5132002589
4892210817655
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Tartozékok
RAC234

RAC239

ńFPOÀQFDNNXPXOÀWRURVÀJYÀJöKR]

ńFPOÀQFYH]HWüHOHNWURPRVÀJYÀJöKR]

•

•

Az összes Ryobi 18 V ONE+™ ágvágóhoz

Cikkszám
EAN kód

Ryobi elektromos ágvágóhoz RPP75 sorozathoz

Cikkszám
EAN kód

5132002588
4892210817648

5132002714
4892210131980

RAC240

RAC805

ńFPOÀQFYH]HWÒNHVÀJYÀJöKR]

(UJRYÀOOKHYHGHUÀJYÀJöKR]ÒVVùYÒQ\YÀJöKR]

•

•
•

Ryobi elektromos ágvágóhoz RPP75 sorozathoz

•

Cikkszám
EAN kód

5132002715
4892210131997

Vertebrae+™ Ergo vállheveder
Egyenletes magasságot
biztosít, elősegíti az
egyenletes sövénynyírást
Ryobi ágvágóval és
sövényvágóval használható,
illetve a legtöbb konkurens
géppel is

Cikkszám
EAN kód

5132002765
4892210132451

RAC305
FP+HGJH6ZHHSŗNÒVD]ùVV]HV5\REL
sövényvágóhoz
•

Univerzális HEDGESWEEP™ adapter eltávolitja a nyesedéket a
sövényről

Cikkszám
EAN kód
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/ÀQFIĕUÒV]WDUWR]ÒNRN

5132002437
4892210813466

Tartozékok
RAC213

RAC248

łłFPHVOÀQFYH]HWü5&6HOHNWURPRV
OÀQFIĕUÒV]KH]

ńFPOÀQFHOHNWURPRVOÀQFIĕUÒV]KH]
•

•

Ryobi lánc vezetékes láncfűrészhez RCS1835 és RCS1935

Ryobi elektromos láncfűrészhez RCS1835.

Cikkszám
EAN kód

Cikkszám
EAN kód

5132002575
4892210816832

RAC214

RAC224

ńFPOÀQFYH]HWü5&6HOHNWURPRV
OÀQFIĕUÒV]KH]

ńFPOÀQFHOHNWURPRVOÀQFIĕUÒV]KH]
•

•

5132002783
4892210137821

Ryobi elektromos láncfűrészhez RCS2040

Ryobi elektromos láncfűrészhez RCS2040

Cikkszám
EAN kód

5132002576
4892210816849

Cikkszám
EAN kód

5132002649
4892210818645

RAC212

RAC236

ńFPOÀQFYH]HWüEHQ]LQđ]HPĕOÀQFIĕUÒV]KH]

ńFPOÀQFYH]HWüEHQ]LQđ]HPĕOÀQFIĕUÒV]KH]

•

•

Ryobi benzinüzemű láncfűrészhez RCS40 és RCS42 sorozathoz

Cikkszám
EAN kód

5132002574
4892210816825

Ryobi benzines láncfűrészhez, RCS51 sorozathoz

Cikkszám
EAN kód

5132002630
4892210818065
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Tartozékok
RAC242

RAC231

FPOÀQFOÀQFIĕUÒV]KH]

FPOÀQFYH]HWüEHQ]LQđ]HPĕOÀQFIĕUÒV]KH]

•

•

Ryobi 36 V akkumulátoros láncfűrészhez RCS36X3550Hi

Cikkszám
EAN kód

Ryobi benzinzüzemű láncfűrészhez, RCS48 és RCS51 sorozathoz

Cikkszám
EAN kód

5132002712
4892210130105

5132002477
4892210814371

Lombfúvó- és lombszívótartozékok

RAC358

RAC359

/J\ĕMWü]VÀNEHQ]LQđ]HPĕORPEIĎMöKR]

*\ĕMWü]VÀN5%9&695%9&(69ÒV
RBV36B lombfúvó- és szívókhoz

•

Ryobi benzinüzemű lombszívóhoz RBV26, RBV26B
•

Cikkszám
EAN kód

70
02

5132002427
4892210813060

Ryobi akkumulátoros és vezetékes
lombszívóhoz RBV3000CSV,
RBV3000CESV és RBV36B

Cikkszám
EAN kód

5132002713
4892210131973

Ryobi

elektromos
szerszámok

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu
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18V Cordless Drill/Driver

accessory compatibility
chuck for greater
brake for total control
• 13mm keyless
speed, reverse and
• Electronic variable makes it easy to change accessories
and
chuck
different materials
• Single sleeve
max speed to match
• 2 gears to control
every
applications
for perfect screwdriving
24 torque settings
• Quick adjustment
close to hand
time
and accessories
holder keeps screws
• Magnetic bit
lit areas
for working in dimly
• LED work light
for user comfort
and gear switch
for a postive grip
• Soft touch trigger
with microtexture
• Ergonomic GripZone+

18V

Also Available as
18V Cordless Drill/Driver

(2x1.5Ah)

Product Code:

Name:

EAN Code:

4892210124463

5133001929

RCD18022L

18V Cordless Drill/Driver

18V Cordless Drill/Driver

(1x1.3Ah)

Product Code:

Name:

ols
er To
Pow

5133001173

RCD18021L

Product Code:

Name:

EAN Code:

RCD18-LL25S

4892210118660

5133002214

(2x2.5Ah)
EAN Code:

4892210128928
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Voltage (V)
0
No. of batteries supplied
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Charger supplied
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Max. torque (Nm)
13
Chuck capacity (mm)
440
1 (rpm)
No load speed gear
1,600
2 (rpm)
No load speed gear
32
(mm)
Max. drilling wood
13
(mm)
Max. drilling steel
24
Torque settings
1.81
pack (kg)
Weight with battery
−
Supplied in
5133002095
Article Number
4892210128034
EAN Code

Stand Tooth
1x 24

noise

5133001170
4892210118677

(RCD1802M)

Standard equipment
screwdriver bit
1 x double-ended

accessory compatibility
chuck for greater
brake for total control
• 13mm keyless
speed, reverse and
• Electronic variable
and
precise drilling
different materials
• Spirit level for
max speed to match
• 2 gears to control
every
applications
for perfect screwdriving
ols.eu
24 torque settings
• Quick adjustment
yobito
hand
closete:towww.r
time
and accessories
holder keeps screws
websi
• Magnetic bit
for user comfort
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and gear switch
visit
for improved comfort
• Soft touch trigger
™ overmould technology
please
• Ergonomic GripZone
on data,
with a positive grip
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ing
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24
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−

Voltage (V)
No. of batteries supplied
Charger supplied
Max. torque (Nm)
Chuck capacity (mm)
1 (rpm)
No load speed gear
2 (rpm)
No load speed gear
(mm)
Max. drilling wood
(mm)
Max. drilling steel
Torque settings
pack (kg)
Weight with battery

2016

(R18DDP-0)

and

Standard equipment
screwdriver bit
1 x double-ended
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speciﬁ

Also Available as
18V Cordless Drill/Driver
Product Code:

Name:

R18DDP-LL13S

18
02

For further technical

5133002075

18V Cordless Drill/Driver

(2x1.3Ah)
EAN Code:

4892210126740

speciﬁcations, including

noise and vibration

Product Code:

Name:

R18DDP-L13S

data, please visit

5133002250

(1x1.3Ah)
EAN Code:

4892210129345
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our website: www.ryobitools.eu
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@RyobiToolsEU

Techtronic Industries
Magyarország Kft.
H-1134 Budapest
Váci út 49.
Tel:
Fax:
Email:
Web:

Az Ön Ryobi kereskedője

+36 1 349 4134
+36 1 349 4324
iroda@tti-emea.com
hu.ryobitools.eu

A katalógus tartalma a nyomdába küldés időpontjában pontos. A Ryobi
fenntartja a képek és árak előzetes ﬁgyelmeztetés nélküli cseréjére
való jogot. A RYOBI® védjegy használata a Ryobi Limited engedélyével
történik.
5139000791

