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GÉPEINKET HOSSZÚ HASZNÁLATRA TERVEZTÉK.  
EZ A GARANCIÁRA IS IGAZ.
Önök mindenből többet akarnak. Éppen ezt biztosítja a Ryobi. Most osztályában a legjobb 

technológiának és innovációnak köszönhetően, a Ryobi történelmében először három éves 

garanciát biztosít az összes elektromos, ill. akkus gépéhez, beleértve a 18V ONE+ Rendszert és 

a 36 Voltos gépek választékát.**

BEMUTATKOZIK

Általános Feltételek és további információk vonatkozásában, látogassa meg a ryobitools.eu honlapot. 

*A regisztrációnak a vásárlástól számított 30 napon belül meg kell történnie. A 3 éves európai szavatosságra való bővítéshez 

regisztráció szükséges. A szavatossági feltételekkel és a bővítési regisztrációval kapcsolatos részletes információk vonatkozásában 

kérjük, tekintse meg www.ryobitools.eu webhelyünket.Ez a garancia az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, 

Törökország, Oroszország fogyasztóira érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz 

annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más garancia.

** Ez nem foglalja magába a benzines gépeket, melyek regisztráció nélkül 2 év Ryobi garanciával rendelkeznek

Az emberek a Ryobit válasszák, mivel termékei többre vannak tervezve.

ÚJ
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A Ryobi® az évek során felismerte, hogy az

ezért bíznak meg bennünk hosszú távon.

Akkumulátoros gépek
ONE+ akkumulátoros gépek ..........................................................................................................................8 – 19
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Kert takarítás .................................................................................................................................................63 – 67

Áramfejlesztők ...............................................................................................................................................68 – 69

Tartozékok .....................................................................................................................................................70

A bemutatott termékek kivétel nélkül megfelelnek a vonatkozó európai rendeleteknek (melyek 

adattábláján megtalálható a CE-jelzés). 

Vegye figyelembe: 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.

Tartalom

Akkus táplálású vagy elektromos 

gépeinkhez**  2+1 év europai granciát 

kínálunk* - a természetes, ill. normál 

kopásnak és elhasználódásnak 

kitett tartozékok és komponensek 

kivételével. A komplett garanciális 

feltételek vonatkozásában kérjük, 

tekintse meg felhasználói kézikönyvben 

lévő garanciális feltételeket.

*A regisztrációnak a vásárlástól számított 30 napon belül meg kell történnie. A 2+1 éves európai garancia bővítéshez regisztráció szükséges. A garanciális feltételekkel és 

a bővített regisztrációval kapcsolatos részletes információk vonatkozásában kérjük, tekintse meg www.ryobitools.eu webhelyünket. Ez a garancia az Európai Közösség, 

Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Oroszország fogyasztóira érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak 

meghatározásához, hogy vonatkozik-e más garancia.

** Ez nem foglalja magába a benzines gépeket, melyek regisztráció nélkül 2 év Ryobi garanciával rendelkeznek.

AZ EURÓPAI GARANCIA NEM BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT. AZ ÖSSZES TÖRVÉNYES GARANCIA A VONATKOZÓ TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ ESIK.
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                    MINDEN 18 V
AKKUMULÁTOROS GÉPHEZ

ELEKTROMOS SZERSZÁMNAK ÉS KERTI GÉPNEK 
UGYANAZZAL A LITHIUM+ AKKUMULÁTORRAL!

IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és 
működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.
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GÉP!

+50

VÁSÁROLJA MEG AZOKAT A GÉPEKET,
AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN…
... és ne fizessen feleslegesen újabb akkumulátorokért és töltőkért. Kezdve 

a fúrótól a rádióig, a szegélynyíróktól a festékszóró berendezésekig, az Ön 

választásán múlik hogyan és milyen irányba növeli eszközeinek számát.

VÁLASSZON 
KÉSZLETET...

VÁLASSZON  
EGY GÉPET...VAGY

Bővítse a gépcsaládját

kevesebbért - tartozék 

nélküli alapgépek, 

akkumulátorok vagy

töltők vásárlásával

Vegyen egy  

szerszámot/gépet + 

egy akkumulátor szettet 

(töltő+akku), és később 

bővítsen olcsóbban.

A gondolkodó akkumulátor.
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ONE+ akkumulátoros gépek

A gondolkodó  
akkumulátor
IntelliCell™ akkumulátor technológia
Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, 

hogy az optimális teljesítményt és működési 

időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és 

alkalmazáshoz.

A legegyszerűbb módja annak,

hogy figyelemmel kísérje az

akkumulátor élettartamát és

megtervezze munkafolyamatát.

Működési idő

Teljesítmény Védelmi elektronika
Az intelligens elektronika az

akkumulátor túlterhelése, illetve

annak túlmelegedése esetén

automatikusan leállítja a gépet.
Tartósság

Első a barkács piacon! A

megnövelt teljesítmény

érdekében az energia könnyen

áramlik a cellákon keresztül.

Energiagaz-
dálkodás

MOST FRISSITSE ONE+ GÉPEIT

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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5,0 Ah Lithium+ akkumulátorát
A leghosszabb működési időt

biztosítja a barkácsolóknak,

hosszabb ideig dolgozhat anélkül,

hogy újratöltse az akkumulátorát!

FRISSITSEN AZ 5,0 Ah LITHIUM+ AKKUMULÁTORRAL

3x Fúrjon akár 934 furatot*

Vágjon akár 100 métert*

TÖBB ELVÉGZETT  
MUNKA

Nyírjon akár 250 m2**  Fűnyíró működési idejét bemutató modell: 
RLM18X33H50 

* 10x50 mm-es furatok fenyőfában, akár  
100 méter 13 mm-es furnérlemez vágása

* A működési idő függ az akkumulátortól és az 
alkalmazástól.

*4x32 mm-es csavarok behajtása fenyőfába, 10x50 mm-es furatok készítése fenyőfába, akár 100 m 13 mm-es furnér vágása.

Fűnyíró működési idejének szemléltetése: RLM18X33H50 A működési idő függ az akkumulátortól és az alkalmazástól 

A LÍTIUM-ION AKKUMUÁTOROK NAGY VÁLASZTÉKA BIZTOSÍTJA A SZÜKSÉGES ENERGIÁT TÖBB MINT 50 GÉPNEK

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

Tekintse meg ÚJ 
 kerti gép

választékunkat.

RLM18X41H240

(2 X 18 V AKKUMULÁTORRAL)

 
A 

PIACON!

OWS1880
18 V KÉZI 

 
18 V  

OGS1822
18 V SÖVÉNY ÉS

OCS1830
18 V  

 GÉPVÁLASZTÉKUNKAT

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

ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ

ÚJ
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C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

ONE+ AKKUMULÁTOROS GÉPEK

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

Szállítás terjedelme (RLM18X33H40)

Mulcsozó feltéttel, 35 literes fűgyűjtő tartállyal 

Kapható még Ajánlott tartozék
Típus:18 V fűnyíró, 33 cm vágási 

szélességgel RAC431

Cikkszám:Cikkszám:Típus:

51320028055133002616OLM1833H

RLM18X41H240

 • A 36 V akkumulátorok teljesítményét nyújtó Ryobi Lithium Fusion™ 

technológia. 2 db 18 V

 • Lithium+ 4,0 Ah-s akkumulátorral működik

 • 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

 • Teleszkópos, ergonómikus fogantyú, kényelmes fúnyírást biztosít 

minden magasságban

 • Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a 

könnyű és kompakt tárolásért

 • 50 L fűgyüjtő tartály

 • A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az 

összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Szállítás terjedelme (RLM18X41H240)

Mulcsozó feltéttel, 50 literes fűgyűjtő tartály

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC404

Cikkszám:

5132002438

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

Feszültség (V) 36

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Töltővel szállítva 2 óra

Vágási szélesség (cm) 40

Hajtómű mechanizmus Nem önjáró

Mulcsozó funkció Igen

Súly akkumulátor nélkül (kg) 19.2

Cikkszám 5133002803

EAN kód 4892210147578

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 2 óra

Vágási szélesség (cm) 33

Hajtómű mechanizmus Nem önjáró

Mulcsozó funkció Igen

Súly akkumulátorral (kg) 12

Cikkszám 5133002526

EAN kód 4892210137876

ÚJÚJ
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RLM18C36H225

 • 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

 (RLM18C36H225)

Mulcsozó feltét, 45 L fűgyűjtő tartály 

Típus:36 V hibrid fűnyíró, 36 cm vágási 
szélesség (2x 4.0Ah) RAC432

Cikkszám:Típus: Cikkszám:

51320028065133002589RLM18X36H240

RLT1831H20

 • 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

 • EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet 

szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani

 • Teleszkópos nyél és állítható fogantyú

 • Három pozicióban elfordítható damilfej a sokoldaluságért

 • 18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens 

cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb 

kapacitásért és nagyobb teljesítményért

 • A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az 

összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

(RLT1831H20)

1 csomag automatikus adagolású orsó

Típus: Típus:Típus:

RAC124 RAC139RAC125

Cikkszám: Cikkszám:Cikkszám:

5132002433 51320027075132002434

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

Típus: Cikkszám:

5133002820RLT1831H25

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

ütőkéssel

Típus: Cikkszám:

5133002821RLT1831H25PK

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

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Töltővel szállítva 90 perc

Vágási szélesség (cm) 36

Hajtómű mechanizmus Nem önjáró

Mulcsozó funkció Igen

Súly akkumulátorral (kg) 16.1

Cikkszám 5133002587

EAN kód 4892210140111

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 70 perc

Vágószélesség (cm) 25/30

Damil adagoló rendszer
Automatikus 

adagolás

Súly akkumulátor nélkül (kg) 2.8

Cikkszám 5133002819

EAN kód 4892210147745

ÚJÚJ
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HIBRID TECHNOLÓGIA

SOHA NEM FOGY KI  
AZ ENERGIÁBÓL

Kapcsoljon át gond nélkül akkus vagy 

vezetékes táplálás között. Élvezze a 

Lithium+ akku nyújtotta szabadságot, 

vagy kapcsoljon hálózati táplálásra a 

hosszú működési idő miatt.

KERESSE GÉPÉN A HIBRID LOGÓT

For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

AKKUMULÁTORO
S

VEZETÉKES
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ONE+ AKKUMULÁTOROS GÉPEK

RLT1825M13

 • 25 cm vágószélesség a hatékony vágási tartományért

 • EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet 

szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani

 • Kétkaros kivitel a megnövelt kényelemért

 • 18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens 

cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb 

kapacitásért és nagyobb teljesítményért

 • A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az 

összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Szállítás terjedelme (RLT1825M13)

1 csomag automatikus adagolású orsó

Ajánlott tartozékKapható még
Típus:18 V lítium-ion szegélynyíró, 25 

cm vágási szélességgel 
Típus: Típus:

RAC124 RAC125 RAC139
Cikkszám:Cikkszám:Típus: Cikkszám: Cikkszám:
5132002433 51320024345133002822OLT1825M 5132002707

RLT183220

 • Állítható vágási szélesség 25 cm  vagy 30 cm a sokoldalúságért és az 

optimális működési időért

 • EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet 

szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani

 • Teleszkópos nyél és állítható fogantyú

 • Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért

 • 18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens 

cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb 

kapacitásért és nagyobb teljesítményért

 • A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az 

összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető
Szállítás terjedelme (RLT183220)

Automatikus adagolású orsó

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:Típus:

RAC124 RAC139RAC125

Cikkszám: Cikkszám:Cikkszám:

5132002433 51320027075132002434

Kapható még
18 V lítium-ion szegélynyíró, 

25-30 cm vágási szélességgel
Típus: Cikkszám:

5133002813OLT1832

18 V lítium-ion szegélynyíró, 25 - 
30 cm vágási szélességgel 

Típus: Cikkszám:

5133002816RLT183225

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

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 70 perc

Vágószélesség (cm) 25/30

Damil adagoló rendszer
Automatikus 

adagolás

Súly akkumulátor nélkül (kg) 2.3

Cikkszám 5133002814

EAN kód 4892210147691

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.3

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 3 óra

Vágószélesség (cm) 25

Damil adagoló rendszer
Automatikus 

adagolás

Súly akkumulátor nélkül (kg) 1.3

Cikkszám 5133002823

EAN kód 4892210147783

ÚJÚJ

ÚJÚJ
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RBC18X20B4

 • 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

Szállítás terjedelme (RBC18X20B4)

Tri-Arc kés, vágófej 1,6 mm damillal, kétkaros 

fogantyú, vállheveder

Ajánlott tartozékKapható még
Típus:18 V fűkasza, kétkaros fogan-

tyúval 
Típus:

RAC108 RAC114
Típus: Cikkszám: Cikkszám: Cikkszám:

51320026505133002619OBC1820B 5132002669

OGS1822
18 V kézi pázsit és sövényvágó

 • Kettő az egyben pázsit és sövényvágó a sokoldalúságért a 

kertben

 • Kompakt és könnyű kialakítás

 • Szerszám nélküli késcsere

 • Tartós, edzett acél kések

 • 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 Szállítás terjedelme (OGS1822)

1 x pázsitnyíró kés, 1 x sövényvágó kés

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RPA1822RAC314

Cikkszám:Cikkszám:

51320033005132003309

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

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) -

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Vágópenge  (mm) 120

Sövényvágó kés (mm) 200

Fűrészfogosztás  (mm) 10

Súly akkumulátor nélkül (kg) 1.12

Cikkszám 5133002830

EAN kód 4892210147837

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 2 óra

Vagasi szelesseg Fűkasza kes (cm) 20

Vagasi szelesseg Szegelynyiro kes (cm) 30

Damil átmérő (mm) 1.65

Fűrészlap sebessége (ford/

perc)
8000

Súly akkumulátor nélkül (kg) 4.8

Cikkszám 5133002528

EAN kód 4892210138279
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OLP1832B
18 V kézi ágvágó

 • Ákkumulátoros 1 m-es ágvágó a fáradságmentes vágásért, még a 

nehezen elérhető helyeken is

 • A 18 V motor könnyedén átvágja az akár 32 mm-es ágakat is

 • Kiváló minőségű bypass kések 150 kg/m vágási nyomatékot 

szolgáltat a munka gyors befejezéséhez

 • Soft-grip  fogantyú a kénylemes, huzamosabb munkavégzéshez

 • 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 Szállítás terjedelme (OLP1832B)

-

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC313

Cikkszám:

5132003308

OLP1832BE

 • Ákkumulátoros 2,5 m-es ágvágó a fáradságmentes vágásért, még a 

nehezen elérhető helyeken is

 • A 18 V motor könnyedén átvágja az akár 32 mm-es ágakat is 

 • Kiváló minőségű bypass kések 150 kg/m vágási nyomatékot 

szolgáltat a munka gyors befejezéséhez

 • Elfordítható vágófej lehetővé teszi a sokoldalú, több szögben történő 

vágást

 • Soft-grip fogantyú a kénylemes, huzamosabb munkavégzéshez

 • 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

Szállítás terjedelme (OLP1832BE

-

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC313

Cikkszám:

5132003308

OLP1832BP
18 V teleszkópos ágvágó

 • Teleszkópos ágvágó az  állítható nyéllel fáradság nélkül,  akár 2,5 

métertől 4,0 meterig  használható

 • A 18 V motor könnyedén átvágja az akár 32 mm-es ágakat is

 • Kiváló minőségű bypass kések 150 kg/m vágási nyomatékot 

szolgáltat a munka gyors befejezéséhez

 • Elfordítható vágófej lehetővé teszi a sokoldalú, több szögben történő 

vágást

 • Soft-grip fogantyú a kénylemes, huzamosabb munkavégzéshez

 • 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

Szállítás terjedelme (OLP1832BP)

-

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC313

Cikkszám:

5132003308

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

Feszültség (V) 18

Töltővel szállítva −

Vágópenge típusa Bypass

Vágási kapaciáts (mm) 32

Vágási szög 0-230°

Hosszúság (m) 2.5-4

Teleszkóp Igen

Súly akkumulátor nélkül (kg) 3.7

Cikkszám 5133002843

EAN kód 4892210147974

Feszültség (V) 18

Töltővel szállítva −

Vágópenge típusa Bypass

Vágási kapaciáts (mm) 32

Vágási szög 0-230°

Hosszúság (m) 2.5

Teleszkóp Igen

Súly akkumulátor nélkül (kg) 2.8

Cikkszám 5133002844

EAN kód 4892210147981

Feszültség (V) 18

Töltővel szállítva −

Vágópenge típusa Bypass

Vágási kapaciáts (mm) 32

Vágási szög Rögzített

Hosszúság (m) 0.75

Teleszkóp Nem

Súly akkumulátor nélkül (kg) 1.45

Cikkszám 5133002842

EAN kód 4892210147967

ÚJÚJ
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OCS1830

 • Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a kiváló vágásért

 • 30 cm Oregon® lánc és láncvezető

 • Automatikus olajozó rendszer

 • Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás

 • Puha, gumibevonatú fogantyú a kényelmes használatért

 • Mechanikus láncfék

 • 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 Szállítás terjedelme (OCS1830

Láncvédő tok

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC227RAC226

Cikkszám: Cikkszám:

51320024365132002486

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

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) -

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Láncvezető hossza (cm) 30

Lánc sebesség (m/s) 10

Szerszámnélküli 

láncfeszesség állítás
Igen

Cikkszám 5133002829

EAN kód 4892210147820
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RHT1851R20
18 V  sövényvágó, 50 cm késsel 

 • Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak 

köszönhetően 

 • Kiváló vágás a gyémánt köszörülésű 50 cm-es késnek 

köszönhetően

 • Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció

 • Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll

 • Forgatható elülső fogantyú

 • 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

Szállítás terjedelme (RHT1851R20)

HedgeSweep, késvédő

Ajánlott tartozékKapható még
18 V sövényvágó, 50 cm késsel 

(1 x 1,5 Ah)
Típus:Típus:

RAC311RAC305

Cikkszám:Cikkszám:Cikkszám:Típus:

513200286451320024375133002109RHT1851R15

RHT1855R40
18 V sövényvágó, 55 cm késsel 

 • 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

 •  

Szállítás terjedelme (RHT1855R40)

Késvédő, HedgeSweep™

Kapható még Ajánlott tartozék
Típus:Típus:18 V sövényvágó 55 cm fűrész-

lappal RAC311RAC305

Cikkszám:Típus: Cikkszám: Cikkszám:

513200286451320024375133002161OHT1855R

RHT1850XLI
18 V  nyeles sövényvágó, 50 cm késsel 

 • 50 cm kés 16 mm fűrészfogosztással 

 • 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális 

elérésért a különböző vágási alkalmazásoknál  

 • Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden 

alkalmazásban

 • Központi kapcsoló a könnyű használatért 

 • HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések 

közül

 • 18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ technológia 

intelligens cellafigyelő rendszernek köszönhetően: a cellák egyedi 

figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért

 • A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az 

összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Szállítás terjedelme (RHT1850XLI)

HedgeSweep™,  késvédő

Ajánlott tartozékKapható még
Típus:Típus:18 V  nyeles sövényvágó ,  

50 cm késsel RAC311RAC305

Cikkszám:Típus: Cikkszám: Cikkszám:

513200286451320024375133001249OHT1850X

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

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.3

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 3 óra

Max. vágási kapacitás (mm) 16

Fűrészlap sebessége  

(ford/perc)
1200

Fűrészlap hossza (cm) 50

Súly akkumulátorral (kg) 3.73

Cikkszám 5133001626

EAN kód 4892210816924

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Max. vágási kapacitás (mm) 22

Fűrészlap sebessége  

(ford/perc)
1350

Fűrészlap hossza (cm) 55

Súly akkumulátor nélkül (kg) 2.8

Cikkszám 5133002111

EAN kód 4892210820761

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 70 perc

Max. vágási kapacitás (mm) 22

Fűrészlap sebessége  

(ford/perc)
1350

Fűrészlap hossza (cm) 50

Vágópenge típusa
Gyémánt 

köszörült

Súly akkumulátor nélkül (kg) 2.7

Cikkszám 5133002831

EAN kód 4892210147998
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RPT184515
18 V ágvágó, 45 cm késsel

 • Erőteljes 18 V motor ágakon és sövényeken keresztül vág

 • 45 cm gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért

 • Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel

 • 115° fokban elfordítható fej, 4 pozíció a különböző vágásokért

 • Levehető, meghosszabbítható nyél, a teljes hossz 2,9 m, kompakt 

tárolás

 • Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi 

figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért

 • A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az 

összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Szállítás terjedelme (RPT184515)

Késvédő, vállheveder 

Ajánlott tartozékKapható még
Típus:

18 V ágvágó
Típus:

RAC805 RAC311

Cikkszám:Cikkszám:Típus: Cikkszám:

5132002765 51320028645133002523OPT1845

RPP182015

 • 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

Szállítás terjedelme (RPP182015)

Láncvédő hüvely, heveder

Ajánlott tartozékKapható még
Típus:Típus:18 V ágvágó,    20 cm hosszú 

láncvezetővel RAC805RAC234

Cikkszám:Típus: Cikkszám:Cikkszám:

513200276551320025885133001250OPP1820

OBL1820S
18 V lombfúvó

 • Ryobi kemény felületű  nagy sebességű orrész lehetővé teszi a 

nedves levelek könnyű összegyűjtését, teraszok és járdák tisztítását

 • Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka, 245 km/óra légáramlási 

sebességgel

 • Könnyű súly, kiváló akkumulátoros kényelemmel

 • GripZone™ gumírozott csúszásmentes fogantyúval

 • 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 

 • A legjobb teljesítményért és ergonómiáért a 2,5 Ah Lithium+ 

akkumulátor használatát javasoljuk.

 • Akkumulátor és töltő nélkük szállítva

Szállítás terjedelme (OBL1820S)

-

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

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) -

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Levegőáramlási sebesség  

(km/óra)
245

Súly akkumulátor nélkül (kg) 1.6

Cikkszám 5133002663

EAN kód 4892210143488

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 3 óra

Láncvezető hossza (cm) 20

Lánc sebesség (m/s) 5

Súly akkumulátorral (kg) 3.9

Cikkszám 5133002575

EAN kód 4892210139382

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 60 perc

Vagasi kapacitas (mm) 18

Fűrészlap hossza (cm) 45

Fűrészlap sebessége  

(ford/perc)
1350

Súly akkumulátorral (kg) 4.6

Cikkszám 5133002521

EAN kód 4892210138507
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OBL1820H

Szállítás terjedelme (OBL1820H)

OWS1880

Szállítás terjedelme (OWS1880)

For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

 • Akkumulátoros permetező a könnyű kertgondozásért

 • Gombnyomásra  helyezhető nyomás alá, megkönnyítve a kézi 

szivattyúzást

 • 3,5 literes tartály beépített mérőedénnyel

 • Beépített permetező szár az egykézzel történő munkavégzéshez

 • 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
-

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
1 x fúvóka

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) -

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Levegőáramlási sebesség  

(km/óra)
250

Súly akkumulátorral (kg) 2.1

Cikkszám 5133002340

EAN kód 4892210822673

Feszültség (V) 18

Akkumulátor kapacitás (Ah) 0

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Áramlási sebesség  (l/óra) 30

Tartály kapacitása (l) 3.5

Súly akkumulátor nélkül (kg) 1.45

Cikkszám 5133002676

EAN kód 4892210144447

ÚJÚJ
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ONE+ AKKUMULÁTOROS GÉPEK

RFL180M
18 V lámpa  

 • Forgatható fej a kiváló megvilágításért   

 • Multifunkciós kialakítás, egyenes talprész a még nagyobb 

stabilitásért 

 • Könnyű és tartós, mindennapi használatra

 • Erőteljes halogén izzók akár 150 Lumen, akár 10 méteres 

távolságra

Szállítás terjedelme (RFL180M)

Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

R18ALF-0
18 V összecsukható térmegvilágító lámpa 

 • 20 nagy teljesítményű LED 850 lumen fénymennyiséget bocsát ki 

 • Bárhol állítható, összecsukható, függeszthető, így minden feladatot 

elvégezhet két kézzel, jól megvilágított környezetben 

 • 2 elkülönített LED sor, így akár az izzók felét is használhatja a 

kevesebb fényhez, vagy mind a 20 LED-et a teljes fényhez 

 • 5700 K értékű színhőmérséklet, fehér fény kibocsátásával segíti a 

tárgyak jobb és könnyebb megvilágítását

 • A CRI érték 80, ami azt jelenti, hogy 80%-ban megfelel a természetes 

nappali fénynek, amely ideális egyes barkácsolási és dekorációs 

feladatokhoz 

 • Kiterjedt működési idő, akár 360 perc RB18L40 akkumulátorral 

Szállítás terjedelme (R18ALF-0)

Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

R18ALH-0
18 V hibrid térmegvilágító lámpa 

 • Váltson hálozati és akkumulátoros áram között az innovativ hibrid 

technológiának köszönhetően. Dolgozzon bármelyik Lithium+  

akkumulátor vagy elektromos árammal

 • 25 W LED akár 2000 Lumen fénymennyiséget bocsát ki 

 • 360°-ban elfordítható lencsék, többféleképpen függeszthető 

 • Kompakt kialakítás beépített fogantyúval a könnyű szállításért és 

tárolásért 

 • Akár 240 perces működési idő az  RB18L40 akkumulátorral, vagy 

hálózatra is csatlakoztatható 

Szállítás terjedelme (R18ALH-0)

Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

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

Feszültség (V) 18

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Izzó típusa LED

Súly akkumulátorral (kg) 1.9

Cikkszám 5133002339

EAN kód 4892210117311

Feszültség (V) 18

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Izzó típusa LED

Súly akkumulátorral (kg) 1.3

Cikkszám 5133002304

EAN kód 4892210130525

Feszültség (V) 18

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Izzó típusa Halogén

Súly akkumulátorral (kg) 0.72

Cikkszám 5133001636

EAN kód 4892210120182
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R18F-0
18 V ventilátor

 • Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő 

használatra, kompakt és hordozható a beépített fogantyúnak 

köszönhetően

 • 8 állítható pozíció 

 • Több módon függeszthető a sokoldalúságért

 • 2100 percenkénti fordulat a maximális levegőáramlásért, vagy 

1400 percenkénti fordulat a hosszabb működési időért és csendes 

működtetésért

 • Akár 18 óra működéi idő az RB18L50 18 V 5,0 Ah akkumulátorral, 

ami lehetővé teszi az egész napos üzemeltetést vagy akár az egész 

éjszakai használatot egy töltéssel

Szállítás terjedelme (R18F-0)

-

R18R-0
18 V rádió Bluetooth® -al

 • Prémium hangszóró tiszta hangot biztosít

 • Beépített Bluetooth® Wireless  technológia, teljes hangzás akár 10 

méter távolságban is

 • Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása

 • 1 Amp USB töltő különböző hordozható elektronikus eszközök, 

okostelefon  töltéséhez

 • Beépített aux kimenet

 • Kompakt méret, tartós és könnyű szállítás  

 • A töltéskijelző figyelmeztet, amikor a 18 V ONE+ akkumulátort cserélni 

szükséges

 • Több mint 24 óra működési idő RB18L50 Lithium+  akkumulátorral

Szállítás terjedelme (R18R-0)

2 x AAA elem, (az akkumulátort és töltőt külön 

kell megrendelni)

R18RH-0
18 V sztereó radió Bluetooth® -al

 • Sztereó hangzás, két darab premium  minőségű 7 W-os  hangszoró, 

tiszta hangzás 

 • Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 

10 méter távolságban is

 • Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása

 • 2 Amp USB töltő különböző hordozható elektronikus eszközök, 

okostelefon töltéséhez

 • Beépített hangszínszabályozó, amely lehetővé teszi a mély és 

magas hangok kiigazítását 

 • Beépített aux kimenet

 • A töltéskijelző figyelmeztet, amikor a 18 V ONE+ akkumulátort 

cserélni szükséges

 • Több mint 25 óra működési idő RB18L50 Lithium+ 

akkumulátorral

Szállítás terjedelme (R18RH-0)

2 x AAA elem, (az akkumulátort és töltőt külön 

kell megrendelni)

Feszültség (V) 18

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Hangszóró átmérője (mm) 90mm

Hangszóró teljesítmény (W) 3

Súly akkumulátorral (kg) 1.1

Cikkszám 5133002455

EAN kód 4892210135476

Feszültség (V) 18V

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Ventilátor fordulatszám (ford/

perc)
2,100 / 1,400

Súly akkumulátorral (kg) 1.56

Cikkszám 5133002612

EAN kód 4892210140678

ONE+ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK

Feszültség (V) 18

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Súly akkumulátor nélkül (kg) 1.82

Cikkszám 5133002734

EAN kód 4892210145390

ÚJÚJ
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RB18L50
18 V 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor 

 • Erőteljes 5,0 Ah Lithium+  akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb 

élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák  

 • 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)

 •  Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, 

élettartamért és biztonságért 

 • Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért

RB18L40
18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor 

 • Erőteljes 4,0 Ah Lithium+  akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb 

élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák

 • 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)

 • IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, 

élettartamért és biztonságért 

 • Robosztus akkumulátor kialakítás, ütés elleni védelemmel a kimagasló tartósságért

RB18L25
18 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor 

 • Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb 

élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek 

 • 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)

 • Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, 

élettartamért és biztonságért

 • Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért 

RB18L20
18 V 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor 

 • Erőteljes 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb 

élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek

 • Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért

 • Akár 125 furat készítése töltésenként (16 mm-es furat,  2” / 50 mm fenyőbe) RCD1802 csavarozóval

 • Akár 70 bevágás 2 x 6-es (50 x 150mm) fenyőbe R18CS körfűrésszel

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

RB18L15
18 V 1,5 Ah Lithium+  akkumulátor

 • Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt,  hosszabb működési időt és hosszabb 

élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák  

 • 4 fokozatú tötlésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)

 • IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, 

élettartamért és biztonságért 

 • Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért

RB18L13
18 V 1,3 Ah Lithium+ 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

 • Akár 49 keresztvágás fenyőbe  (50*150mm)  R18CS körfűrésszel

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

A működési idő függ a géptől, akkumulátortól és alkalmazástól

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

Cikkszám 5133001904

EAN kód 4892210124074

Cikkszám 5133001905

EAN kód 4892210124081

Cikkszám 5133002737

EAN kód 4892210145093

Cikkszám 5133002237

EAN kód 4892210129062

Cikkszám 5133001907

EAN kód 4892210124104

Cikkszám 5133002433

EAN kód 4892210135940

ÚJÚJ
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RC18118C

 • 12 V autós aljazatba történő csatlakoztatás,  rugalmas akkumulátor 

töltést tesz lehetővé akár vezetés közben is

 • ONE+  töltő  az összes 18 V akkumulátorral kompatibilis

 • Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát

 • Intelligens töltöttségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és 

annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítva annak 

élettartamát

 • Biztonsági elektronika hangjelzéssel figyelmeztet és lekapcsolja a 

töltőt 

BCL14181H

 • 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

RC18627

 • Teljesítmény igény szerint - 6 töltő állomás kiváló az Ön összes ONE+ 

akkumulátorának tárolásásra

 • Töltési sebesség 2,7 Amp/h. 2,5 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra  

 • ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis  

 • Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát

 • Intelligens töltöttségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és 

annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítva annak 

élettartamát

Cikkszám 5133002630

EAN kód 4892210140906

Cikkszám 5133001127

EAN kód 4892210117991

Cikkszám 5133002893

EAN kód 4892210150134

ÚJÚJ

ÚJÚJ
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A RYOBI AKKUMULÁTOROK

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJA
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Kiváló
akkumulátoros gépek
az Ön kertjéhez

97%-kal  
csökken a zaj  
és a rezgés.

Nincs rossz
szagú benzin és

És, ami a legjobb,  
nincs kipufogógáz 
használat közben.

IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és 
működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.
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BIZTOSÍTSA A
SZÜKSÉGES ENERGIÁT

TÖBB MINT 10
KERTIGÉPNEK

UGYANAZZAL AZ
AKKUMULÁTORRAL!

Az akkumulátoros kerti gépek 36 voltos választéka
a benzinmotoros gépek teljesítményét nyújtja. A 36

esetén Ön többé nem akar mást használni a kertjében.

A Ryobi bármilyen kerti alkalmazáshoz 

rendelkezik egy 36 Voltos akkus géppel.

A fű és sövénynyírástól, ill. szegélyezéstől 

vagy rönkhasítástól a kert rendbe tételéig vagy 

nagynyomású mosásig terjedően. Az egészben 

a legjobb, hogy csak egyetlen akkura van

szüksége az összes gép táplálásához.

A gondolkodó akkumulátor.
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36 V Akkumulátoros Kerti Gépek

A gondolkodó 
akkumulátor.
IntelliCell™ akkumulátor technológia
Az IntelliCell™ technológiával készült, 36 V-os lítium-

ion akkumulátor figyeli és egyensúlyba tartja

az egyedi akkumulátorcellákat, hogy optimális 

teljesítményét és működési időt biztosítson,

bármelyik 36 V –os géphez és alkalmazáshoz.

A legegyszerűbb módja annak, hogy 

figyelemmel kísérje az akkumulátor 

élettartamát és megtervezze 

munkafolyamatát.

CELLÁK
Első a barkács piacon! A megnövelt 

teljesítmény érdekében az energia könnyen 

áramlik a cellákon keresztül.

VÉDELMI  
ELEKTRONIKA

Az intelligens elektronika az akkumulátor 

túlterhelése, illetve annak túlmelegedése 

esetén automatikusan leállítja a gépet.
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MÉG TÖBB TELJESÍTMÉNYT NYÚJT,
AMIKOR SZÜKSÉGES!

AKÁR 55 A

A BENZINÜZEMŰ  
GÉPEK
TELJESÍTMÉNYÉVEL 
A Lithium+ 36 V akkumulátorok a  

Max Power-nek köszönhetően a benzines gépek 

teljesítményét nyújtja  

A MaxPower™ automatikus energiagazdálkodást 

biztosít, szükség esetén növeli a leadott teljesítményt 

a jobb működés érdekében. Nagy terhelést jelentő 

alkalmazásokhoz ideális.

VERSENYTÁRSAK NAGY TERHELÉS  
ALATT A TÚLTERHELT 

MOTOR LEÁLL AKÁR 35 AAKÁR 35 A

ENERGIAGAZ-
DÁLKODÁS

TARTÓSSÁGMŰKÖDÉSI  

IDŐ

TELJESÍTMÉNY
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Premium  

Motor
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36 V-OS ÚJDONSÁGOK A SZEZONBAN

Nagyobb és jobb:
A 36 voltos gép-

tekintse meg új  
gépeinket is.....

RLM36X41H40
 

40 CM-ES VÁGÁSI 
SZÉLESSÉGGEL

RLM36X46H5P
 

46 CM-ES VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL Hozzáadott 

a kerékben

AKKUMULÁTORRAL 

A 36 V intelligens akkumulátorainkkal

működtetett gépek a benzines gépek

teljesítményét működési idejét nyújtják. Így Ön 

tovább dolgozhat, nagyobb teljesítménnyel 

RBL36JB
 

JET TURBINA

RPW36120HI
36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI

TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT TEKINTSE MEG 36 V-OS GÉPCSALÁD GÉPEIT

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

ÚJ ÚJ

ÚJ ÚJ
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36 V Akkumulátoros Kerti Gépek

RLM36X41H50

 • Erőteljes 36 V  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 nyomatékú 36 V szénkefe nélküli motor kiváló teljesítményt biztosít még  nehéz körülmények 

között is

 • 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

 • Teleszkópos ergonómikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban

 • Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompkat tárolásért

 • 50 L fűgyűjtő tartály

Szállítás terjedelme (RLM36X41H50

Zárólemez mulcsozáshoz, 50 L fűgyűjtő tartály

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC404

Cikkszám:

5132002438

Kapható még
36 V fűnyíró, 40 cm vágási 
szélességgel (1 x 4,0 Ah)

Cikkszám:Típus:

5133002806RLM36X41H40

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

Feszültség (V) 36

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 185 perc

Vágási szélesség (cm) 40

Hajtómű mechanizmus Nem önjáró

Mulcsozó funkció Igen

Súly akkumulátor nélkül (kg) 19.2

Cikkszám 5133002807

EAN kód 4892210147615

ÚJÚJ
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36 V Akkumulátoros Kerti Gépek

RLM36X46H5P

 • Erőteljes 36 V  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 szénkefe nélküli motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít

 • A teljesítmény rásegítő funkció extra lendületet ad az emelkedőn vagy a sűrű, vastag füvön keresztül

 • 46 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért 

 • 5 pozíció, egypontos magasság állítás 20 mm-70 mm vágási tartományt biztosít

 • Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően

 • Teleszkópos ergonómikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban

 • Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt tárolásért

 • 55 L fűgyűjtő tartály Szállítás terjedelme (RLM36X46H5P)

Zárólemez mulcsozáshoz, 55 L fűgyűjtő tartály

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC412

Cikkszám:

5132002695

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

Feszültség (V) 36

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 70 perc

Vágási szélesség (cm) 46

Hajtómű mechanizmus
Teljesítmény – 

rásegítés

Mulcsozó funkció Igen

Súly akkumulátor nélkül (kg) 18.4

Cikkszám 5133002811

EAN kód 4892210147646

ÚJÚJ
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36 V innováció: 
Power Assist
Önjáró egységgé változtatás céljából kapcsolja be a Power 
Assist módot a 36 Voltos fűnyíróján - segít emelkedőn felfelé 
vagy sűrű fűben való fűnyíráskor.

Kézi működtetés

Kiváló  

Motor

Power Assist  
meghajtással van

ellátva a kerék
Többletenergia, amely segít a 
fűnyíró tolásában

KERESSE A 

ryobitools.eu

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

RBC36X26B

 • 2 az 1-ben fűkasza/szegélynyíró kisebb bokrok és 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

Szállítás terjedelme (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 

Ajánlott tartozékKapható még
Típus: Típus:36 V Lítium-ion fűkasza ergo 

fogantyúval (1 x 4,0 Ah) RAC114 RAC117

Típus: Cikkszám:Cikkszám: Cikkszám:

513200266851320026695133001851RBC36X26E

RLT36C3325
36 V  szegélynyíró, 33 cm vágási szélességgel 

 • 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

Szállítás terjedelme (RLT36C3325)

Automatikus adagolású vágóhuzal

Ajánlott tartozékKapható még
Típus:Típus:36 V szegélynyíró, 33 cm vágási 

szélességgel RAC143RAC139

Típus: Cikkszám: Cikkszám:Cikkszám:

513200277051320027075133002404RLT36B33

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 bármely szögben történő 

kényelmes vágásért

 • A HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések 

közül

Szállítás terjedelme (RHT36C60R26)

HedgeSweep™, késvédő

Ajánlott tartozékKapható még
Típus:Típus:

36 V sövényvágó, 60 cm késsel
36 V sövényvágó 60 cm késsel 

(1 x 1,5 Ah ) RAC305 RAC311

Cikkszám: Cikkszám:Cikkszám:Típus:Cikkszám:Típus:

5132002437 513200286451330025705133002572 RHT36C60R15RHT36B60R

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

Feszültség (V) 36

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 160 perc

Vágási szélesség Fűkasza 

kés (cm)
26

Vágási szélesség Szegélynyíró 

kés (cm)
30

Damil átmérő (mm) 1.65

Fűrészlap sebessége (ford/

perc)
9000

Súly akkumulátorral (kg) 5.18

Cikkszám 5133001813

EAN kód 4892210818492

Feszültség (V) 36

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.6

Töltővel szállítva 100 perc

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Vágószélesség (cm) 28-33

Damil átmérő (mm) 2

Damil adagoló rendszer
Automatikus 

adagolás

Súly akkumulátorral (kg) 4.1

Cikkszám 5133002107

EAN kód 4892210821478

Feszültség (V) 36

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.6

Töltővel szállítva 100 perc

Max. vágási kapacitás (mm) 26

Fűrészlap hossza (cm) 60

Nagy fordulat (rpm) 1350

Nagy nyomaték (rpm) 380

Cikkszám 5133002527

EAN kód 4892210137913
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36 V Akkumulátoros Kerti Gépek

RCS36X3550HI

 • 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

Szállítás terjedelme (RCS36X3550HI)

Láncvezető tok

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC241RAC242

Cikkszám:Cikkszám:

51320027115132002712

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 kompatibilis a 

kerti gépek teljes választékával

Szállítás terjedelme (RST36B51)

-

RPW36120HI
36 V szénkefe nélküli magasnyomású mosó

 • 36 V erőteljes szénkefe nélküli motor technológia a maximális 1600 W 

teljesítményért, akár 120 BAR nyomáson 

 • Extrem kompakt kialakítás beépített fém kerettel és alumínium 

teleszkópos fogantyú a tartósságért

 • 5 az  1-ben fúvókája garantálja a könnyű funkciók közötti váltást - 

választhat a magas és alacsony hatékonyságú tisztítók között, 40°, 

25° és  0° fokban állítható vízsugár

 • Beépített 1 L mosószeradagoló tartály a szórófejtől könnyen 

hozzáférhető  igény szerinti mosószer funkcióval 

 • Víztől védett, kettős akkumulátor tartó biztosítja a hosszú élettartamot

 • Nagyon halk üzemmód, csupán 70 dB maximális teljesítménynél

 • A gép felületén elhelyezett tömlő, szórópisztoly és permetező szár 

tároló

Szállítás terjedelme (RPW36120HI)

5 az 1-ben fúvóka (40°, 25° , 0° fúvóka), turbo 

fúvóka, tömlő, szórópisztoly, mosószár

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

Feszültség (V) 36

Akkumulátor kapacitás (Ah) -

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Munka szélesség (cm) 51

Súly akkumulátor nélkül (kg) 16.9

Cikkszám 5133002520

EAN kód 4892210138972

Feszültség (V) 36

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 3 óra

Láncvezető hossza (cm) 35

Lánc sebesség (m/s) 21

Szerszámnélküli 

láncfeszesség állítás
Igen

Cikkszám 5133002180

EAN kód 4892210821577

Feszültség (V) 36

Töltővel szállítva −

Lándzsa csatlakozás Gyors csatlakozás

Max. nyomás (bar) 120

Súly akkumulátor nélkül (kg) 12

Cikkszám 5133002832

EAN kód 4892210148148

ÚJÚJ
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36 V Akkumulátoros Kerti Gépek

RBL36JB
36 V lombfúvó

 • Nagy teljesítményű lombfúvó 36 V akkumulátorral üzemeltetve a gyors 

munkavégzésért

 • ’’Jet-turbina’’ kialakítású axiális ventilator maximális hatékonyságot 

biztosít a működési idő növelése érdekében

 • Akár 8 m³/perc légmennyiség és 160 km/h levegőáramlás lombfúvás 

közben biztosítja a nehéz és nedves  falevelek eltávolítását

 • Változtatható sebesség kapcsoló bármely feladat elvégzéséhez

 • Jól kiegyensúlyozott kialakítás  soft-grip fogantyúval biztosítja a 

kényelmes munkavégzést még a hosszú használat során is

 • A 36 V Lithium+ rendszer része

Szállítás terjedelme (RBL36JB)

Fúvócső

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 lombszívóként 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,  az akkumulátor és a töltő kompatibilis a 36 

voltos kerti gépek teljes választékával Szállítás terjedelme (RBV36B)

Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák,  

vállheveder, fékező kerekek

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:Típus:

RAC364 RAC359RAC365

Cikkszám: Cikkszám:Cikkszám:

5132002995 51320027135132003275

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

Feszültség (V) 36

Akkumulátor kapacitás (Ah) -

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Levegő sebessége (km/óra) 238

Súly akkumulátor nélkül (kg) 2.38

Cikkszám 5133002524

EAN kód 4892210138538

Feszültség (V) 36

Akkumulátor kapacitás (Ah) -

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Levegőáramlási sebesség  

(km/óra)
160

Súly akkumulátor nélkül (kg) 2.5

Cikkszám 5133002342

EAN kód 4892210822697

ÚJÚJ
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BPL3650D
36 V (5,0 Ah) lítium-ion akkumulátor

 • 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   

BPL3640D
36 V (4,0 Ah) lítium-ion akkumulátor  

 • Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, 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  

BPL3626D
 36 V (2,6 Ah)  akkumulátor

 • Erőteljes 2,6 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

BPL3615
36 V (1,5 Ah) lítium-ion akkumulátor

 • 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  

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

Cikkszám 5133001875

EAN kód 4892210819413

Cikkszám 5133002772

EAN kód 4892210146953

Cikkszám 5133002331

EAN kód 4892210118547

Cikkszám 5133002166

EAN kód 4892210127426
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BCL3620S

 • A 36 V töltő kompatibilis az összes 36 V Ryobi akkumulátorral    

 • 2,6 Ah akkumulátor töltése 90 perc alatt

 • LED töltésszint jelző 

BCL3650F

 • 36 V töltő az összes 36 V Ryobi akkumulátorral kompatibilis

 • 5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra

 • LED töltésszint jelző

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

Cikkszám 5133002417

EAN kód 4892210133458

Cikkszám 5133002165

EAN kód 4892210127433
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RLM13E33S

 • Erőteljes 1300 W motor, 33 cm-es vágási szélességgel

 • Több ponton  állítható fogantyú magasság  

 • A szélek mentén történő nyírás az EasyEdge™  funkciónak 

köszönhetően 

 • Egy ponton, öt pozícióban  állítható magasság 20 mm - 60 mm-ig     

 • Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a 

könnyű és kompakt tárolásért

 • 35 L fűgyűjtő  Szállítás terjedelme (RLM13E33S)

Zárólemez mulcsozáshoz

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC420

Cikkszám:

5132002771

RLM15E36H

 • 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 

 • Több ponton állítható fogantyú magasság 

 • Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes 

fogantyú állítás  

 • Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a 

könnyű és kompakt tárolásért 

 • 45 L fűgyűjtő  

Szállítás terjedelme (RLM15E36H)

Zárólemez mulcsozáshoz

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC414

Cikkszám:

5132002718

RLM18E40H

 • 1800 W erőteljes motor 40 cm-es vágási szélességgel  

 • Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak 

köszönhetően

 • Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig  

 • Több fokozatú magasságállítása, alkalmazkodva az összes 

felhasználóhoz

 • Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes 

fogantyú állítás   

 • Összecsukható fogantyú és összehajtható fűgyűjtő a könnyű és 

kompakt tárolásért

 • 50 L fűgyűjtőtartály  

Szállítás terjedelme (RLM18E40H)

Zárólemez mulcsozáshoz

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC421

Cikkszám:

5132002773

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

Felvett teljesítmény (W) 1800

Vágási szélesség (cm) 40

Hajtómű mechanizmus Nem önjáró

Mulcsozó funkció Igen

Súly (kg) 13

Cikkszám 5133002347

EAN kód 4892210822604

Felvett teljesítmény (W) 1500

Vágási szélesség (cm) 36

Hajtómű mechanizmus Nem önjáró

Mulcsozó funkció Igen

Súly (kg) 11.5

Cikkszám 5133002345

EAN kód 4892210822567

Felvett teljesítmény (W) 1300

Vágási szélesség (cm) 33

Hajtómű mechanizmus Nem önjáró

Mulcsozó funkció Igen

Súly (kg) 9

Cikkszám 5133002343

EAN kód 4892210822581
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RLM46173

 • 173 cm³ OHV motor technológia

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke 32% a CE határértéken 33% belül van

 • 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

 • Tömlő csatlakozás a ház alsó oldalának gyors és könnyű tisztításához

Szállítás terjedelme (RLM46173)

Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Ajánlott tartozék

Ajánlott tartozék

Típus:

Típus:

RAC400

RAC400

Cikkszám:

Cikkszám:

5132002275

5132002275

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

Motor lökettérfogat (cm³) 173

Vágószélesség (cm) 46

Hajtómű mechanizmus Nem önjáró

Súly (kg) 32

Cikkszám 5133002552

EAN kód 4892210138163

RLM46140

 • 140 cm³ OHV motortechnológia

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox 

kibocsátási értéke 40% a CE határértéken 34% belül van

 • 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 - 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

Szállítás terjedelme (RLM46140)

Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Motor lökettérfogat (cm³) 140

Vágószélesség (cm) 46

Hajtómű mechanizmus
Teljesítmény – 

rásegítés

Súly (kg) 30

Cikkszám 5133002551

EAN kód 4892210138156
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Zöldebb fű megoldást keres? Próbálja ki ezeket a 

praktikus tanácsokat a pázsit minőségének  

javítása érdekében

Tipp!
A megfelelő nyírás növeli 

a pázsit sűrűségét, ami 

csökkenti a gazosodást. 

Minden fűtípushoz ajánlott 

nyírási magasság tartozik.

Tudja meg a 

kertjében lévő 

fű típusát (lehet, 

hogy egynél több 

van), és nyírja a 

füvet megfelelő 

magasságra.

Milyen kertész Ön?

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

A klasszikus kertészek

szeretik, ha a kertjük a

hagyományokat követi.

Ezért választják mindig a

benzines gépeket.

Megbízható

        Elektromos

A megbízható kertészek

nem szeretik, ha valami

megzavarja a kertészkedés örömét.

Kedvelik a vég nélküli energiát és

üzemidőt. Ezért választanak

a Ryobi vezetékes  

kerti gépek  

választékából.

TEKINTSE MEG...

ÚJ 36 V Lithium+ fűnyíró

RLM36X41H40

TEKINTSE MEG...

Bezinüzemű fűnyiró

RLM53190SV

TEKINTSE MEG...

1500 W elektromos 

fűnyíró RLM15E36H

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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RLM46175S
Subaru®

 • Subaru® 173 cm³ OHC láncmeghajtású motor technológia

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke 20% a CE határértéken 25% belül van

 • 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 megvédje a fűnyírót a kemény felületekhez közeli 

vágástól

 • Tömlő csatlakozás a ház alsó oldalának gyors és könnyű tisztításához

Szállítás terjedelme (RLM46175S)

Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC400

Cikkszám:

5132002275

RLM46175SL
Subaru®

 • Subaru® 175 cm³ OHC láncmeghajtású motor technológia

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke 20% a CE határértéken 25% belül van

 • 2 az 1-ben: fűgyűjtés,  nyesedék hátra kivetése

 • 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

 • Aprító  funkcióhoz kompatibilis fedélzet, zárólemezt aprításhoz külün 

kell megvásárolni

Szállítás terjedelme (RLM46175SL)

-

RLM46175SO
Subaru®

 • Subaru® 175 cm³ láncmeghajtású motor technológia

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke 20% a CE határértéken 25% belül van

 • 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

 • Tömlő csatlakozás a ház alsó oldalának gyors és könnyű tisztításához

Szállítás terjedelme (RLM46175SO)

Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC400

Cikkszám:

5132002275

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

Motor lökettérfogat (cm³) 175

Vágószélesség (cm) 46

Hajtómű mechanizmus
Teljesítmény – 

rásegítés

Súly (kg) 35

Cikkszám 5133002554

EAN kód 4892210138187

Motor lökettérfogat (cm³) 175

Vágószélesség (cm) 46

Hajtómű mechanizmus Önjáró

Súly (kg) 31

Cikkszám 5133002553

EAN kód 4892210138170

Motor lökettérfogat (cm³) 175

Vágószélesség (cm) 46

Hajtómű mechanizmus Önjáró

Zárólemez mulcsozáshoz a 

géppel együtt szállítva
Nem

Cikkszám 5133002882

EAN kód 4892210150585
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RLM53175S
Subaru®

 • Subaru® 175 cm³ láncmeghajtású motor technológia

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke 20% a CE határértéken 25% belül van

 •  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 megvédje a fűnyírót a kemény felületekhez közeli 

fűnyírásnál

Szállítás terjedelme (RLM53175S)

Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC409

Cikkszám:

5132002632

RLM53190S
Subaru®

 • Subaru® 190 cm³ OHC 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 megvédje a fűnyírót a kemény felületekhez közeli vágástól
 • Tömlő csatlakozás a ház alsó oldalának gyors és könnyű tisztításához

Szállítás terjedelme (RLM53190S)

Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC409

Cikkszám:

5132002632

RLM53190SV
Subaru®

 • 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, önálló vezérléssel beállítható fordulatszám
 • 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
 • Tömlő csatlakozás a burkolat also oldalának gyors ég könnyű  

tisztításához 
 • Nagy hátsó kerekek a gördülékeny  és könnyű haladásért

Szállítás terjedelme (RLM53190SV)

Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC409

Cikkszám:

5132002632

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

Motor lökettérfogat (cm³) 190cc

Vágószélesség (cm) 53

Hajtómű mechanizmus
Teljesítmény – 

rásegítés

Súly (kg) 36

Cikkszám 5133002556

EAN kód 4892210139085

Motor lökettérfogat (cm³) 190

Vágószélesség (cm) 53

Hajtómű mechanizmus Önjáró

Súly (kg) 35

Cikkszám 5133002596

EAN kód 4892210140241

Motor lökettérfogat (cm³) 175cc

Vágószélesség (cm) 53

Hajtómű mechanizmus Önjáró

Súly (kg) 34

Cikkszám 5133002555

EAN kód 4892210138194
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Adaptor

Adaptor

Adjusting
Motor

HAGYJA, HOGY A GÉP GONDOLKOZZON ÖN HELYETT.

Tudjon meg többet hu.ryobitools.euOptimális teljesítmény a használt tartozéktól függetlenül. 

Nincs megalkuvás se erőben, se teljesítményben. 

EXPAND-IT™ TARTOZÉKOK
Csináljon egy kerti gépből ötöt...

1. lépés 2. lépés

Válassza ki a tartozékokat. Válassza ki az 
energiaellátást.

 

feliratú logót.

SövényvágóSövényvágóó FűkaszaFűkaszaFűka a ToldószárToldószárTold ÁgvágóÁgvágóágóÁg
LombfúvóLombfúvLombfúvó

ELEKTROMOS BENZINÜZEMŰ

Az Expand-it™ segítségével vághat, nyírhat, alakíthat, 

 tisztíthat és nyeshet a kertjében.

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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RXAHT01
Sövényvágó

 • Intelligens SmartTool technológia, optimalizálja a kés sebességét a sövény 

vágásához

 • Kimagasló teljesítmény 4670 percenkénti löketszámmal benzinüzemű motor által 

hajtva

 • Maximum teljesítmény 3916 percenkénti löketszámmal 1200 W motor által hajtva

 • 90° fokban elfordítható fűrészlap a kényelmes bármely szögben törénő vágásért

 • 44 cm kettős mozgású gyémánt köszörült fűrészlap a tiszta vágásokért

 • Nagyobb ágak vágására is alkamas a 28 mm pengénke köszönhetően

 • 2,17 kg

RXPR01
Ágvágó

 • Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a lánc sebességét

 • Kimagasló teljesítmény 30 cm/másodpercenkénti sebességgel benzinüzemű 

motor által hajtva

 • Max. teljesítmény 15 m/másodpercenkénti láncsebességel 1200 W motor által 

hajtva

 • 15° fokban döntött vágóél a komfortos és biztonságos vágásért

 • Automatikus lánckenés és áttetsző olajtartály

 • 2,2 kg

RXEX01
Toldószár

 • Kiváló az ágvágó és sövényvágó meghosszabbítására

 • Hossz: 62 cm

 • 0,61 kg

RXB01
Lombfúvó

 • 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 8,3 m³/perc 

áramoltatott levegő mennyisséggel 1200 W  motorral hajtva  

 • Leaf Guard™ technológia a nagyobb hatékonyságért

 • 1,4 kg

RXBC01

 • 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

Cikkszám 5132002796

EAN kód 4892210140265

Cikkszám 5132002794

EAN kód 4892210140159

Cikkszám 5132002795

EAN kód 4892210140258

Cikkszám 5132002793

EAN kód 4892210140272

Cikkszám 5132002797

EAN kód 4892210140142
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RLT3123
300 W szegélynyíró, 23 cm vágási szélességgel

 • 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

Szállítás terjedelme (RLT3123)

Ütköző fej

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC118 RAC119

Cikkszám: Cikkszám:

5132002590 5132002591

RLT3525
350 W elektromos szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

 • Könnyű és erőteljes 350 W nagy teljesítményű motor

 • 25 cm vágási szélesség a gyors gyom és fű ritkitásért 

 • EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból 

szegélyező üzemmódba lehet állítani

 • Továbbfejlesztett ergonómikus fogantyú

 • Fém ütköző a hosszú élettartam és tartósság érdekben

Szállítás terjedelme (RLT3525)

Ütköző fejes damilorsó

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC118 RAC119

Cikkszám: Cikkszám:

51320025915132002590

RLT4125
400 W elektromos szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

 • Könnyű és erőteljes 400 W nagy teljesítményű motor

 • 25 cm vágási kapacitás a gyors a gyom és fa ritkitásához

 • Könnyen kezelhető teleszkópos nyél 

 • EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból 

szegélyező üzemmódba lehet állítani

 • Továbbfejlesztett ergonómikus, állítható fogantyú

Szállítás terjedelme (RLT4125)

Automatikus adagolású orsó

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC122 RAC123

Cikkszám:Cikkszám:

51320026715132002670

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

Felvett teljesítmény (W) 300

Vágószélesség (cm) 23

Damil adagoló rendszer Ütköző fej

Damil típusa 2 x 1,2 mm 

Súly (kg) 1.4

Cikkszám 5133002361

EAN kód 4892210132116

Felvett teljesítmény (W) 350

Vágószélesség (cm) 25

Damil adagoló rendszer Ütköző fej

Damil típusa Dupla 1,5 mm

Súly (kg) 1.8

Cikkszám 5133002789

EAN kód 4892210147042

Felvett teljesítmény (W) 400

Vágószélesség (cm) 25

Damil adagoló rendszer
Automatikus 

adagolás

Damil típusa Dupla, 1,5 mm 

Súly (kg) 1.8

Cikkszám 5133002791

EAN kód 4892210147028

ÚJÚJ
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RLT5027
500 W szegélynyíró, 27 cm vágási szélességgel 

 • 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  a könnyű tárolásért

 • Beépített gyors kioldású kábeltartó Szállítás terjedelme (RLT5027)

Automatikus adagolású orsó     

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC122 RAC123

Cikkszám:Cikkszám:

51320026715132002670

RLT6030
600 W szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel

 • 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 a könnyű tárolásért

 • Beépített gyors kioldású kábeltartó
Szállítás terjedelme (RLT6030)

Automatikus adagolású orsó   

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC122 RAC123

Cikkszám:Cikkszám:

51320026715132002670

RLT8038
800 W szegélynyíró, 38 cm vágási szélességgel

 • Erőteljes 800 W motor kiváló teljesítményt nyújt

 • Nagy, 38 cm vágási szélesség, a gyors munkavégzésért 

 • Hajlított, osztott nyél a könnyebb szállításért

 • Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás, kényelmes használat 

Szállítás terjedelme (RLT8038)

Vállheveder

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC120

Cikkszám:

5132002592

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

Felvett teljesítmény (W) 500

Vágószélesség (cm) 27

Damil adagoló rendszer
Automatikus 

adagolás

Damil típusa 2 x 1,5 mm sodort

Súly (kg) 2.8

Cikkszám 5133002117

EAN kód 4892210820600

Felvett teljesítmény (W) 600

Vágószélesség (cm) 30

Damil adagoló rendszer
Automatikus 

adagolás

Damil típusa 2 x 1,5 mm sodort

Súly (kg) 3.4

Cikkszám 5133002119

EAN kód 4892210820648

Felvett teljesítmény (W) 800

Vágószélesség (cm) 38

Damil adagoló rendszer Ütköző fej

Damil típusa 2 x 1,5 mm sodort

Súly (kg) 4.6

Cikkszám 5133002502

EAN kód 4892210138019
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RLT1238I
1200 W szegélynyíró, 38 cm vágási szélességgel

 • 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, 

toldószár, sövényvágó, lombfújó  intelligens tartozékok gyors 

csatlakoztatása  

 • Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás és kényelmes használat
Szállítás terjedelme (RLT1238I)

Vállheveder

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC120

Cikkszám:

5132002592

RBC1226I
1200 W sövényvágó, 26 cm vágási szélességgel

 • 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 

Szállítás terjedelme (RBC1226I)

Vállheveder, damil orsó

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC117RAC121

Cikkszám:Cikkszám:

51320026685132002593

RFT254
25,4 cm³ POWR XT™ kerekes szegélynyíró

 • PoWR XT™ 25,4 cm³ kétütemű motor, kiemelkedő teljesítmény-súly 

arány nagy nyomatékkal  

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke 59% a CE határértéken 20% belül van

 • 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 

 • Összecsukható fogantyú a könnyebb tárolásért

Szállítás terjedelme (RFT254)

Pro-Cut II™  vágófej

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC113 LTA036

Cikkszám: Cikkszám:

5132002577 5132000087

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

Motor lökettérfogat 

(cm³)
25.4

Motor típusa Kétütemű 

Teljesítmény (LE) 0.9

Vágószélesség (cm) 38

Damil átmérő (mm) 2.7

Súly (kg) 9.7

Cikkszám 5133002173

EAN kód 4892210821324

Felvett teljesítmény (W) 1200

Vágószélesség (cm) 38

Damil adagoló rendszer Ütköző fej

Damil típusa
2 x 1,5 mm 

sodort

Súly (kg) 4.9

Cikkszám 5133002504

EAN kód 4892210137999

Felvett teljesítmény (W) 1200

Vagasi szelesseg Fűkasza 

kes (cm)
26

Vagasi szelesseg Szegelynyiro 

kes (cm)
38

Damil adagoló rendszer Ütköző fej

Damil típusa
2 x 1,5 mm 

sodort

Súly (kg) 5.2

Cikkszám 5133002506

EAN kód 4892210138033
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Hagyja, hogy a  
penge  elvégezze  
a munkát!

Tipp!
Lassuljon le és hagyja,
hogy a pengék/damilok

elvégezzék a munkát. Ha
magas fűben vagy sövényen túl 
nagy sebességgel halad, akkor 

a szegélynyírója állva hagyja 
a füvet és sövényt. Többet fog 
vágni, ha hagyja, hogy a gépe 

elvégezze a munkát!

Tipp!
Az összes Ryobi 

sövényvágó egyben 
szegélynyíró is. Így most 

amikor Ryobi sövényvágót 
vásárol, egy gépben két 

gépet kaphat.

Milyen típusú kertész Ön?

Innovatív

        Akkumulátoros

Az innovatív kertészek nem

szeretik a kötöttségeket. Élvezik a

zsinór nélküli gép innovációk

nyújtotta szabadságot, ahol egy

akkumulátor látja el energiával

a gépek és szerszámok

széles választékát.

Klasszikus

        Benzines

A klasszikus kertészek

szeretik, ha a kertjük a

hagyományokat követi.

Ezért választják mindig a

benzines gépeket.

Megbízható

        Elektromos

A megbízható kertészek

nem szeretik, ha valami

megzavarja a kertészkedés örömét.

Kedvelik a vég nélküli energiát és

üzemidőt. Ezért választanak

a Ryobi elektromos kerti

gépek választékából.

TEKINTSE MEG...

ÙJ 18 V-os szegélynyíró

RLT1831H20 

TEKINTSE MEG...

ÚJ 31 cm3 -es benzinüzemű fűkasza

RBC31SBO 

TEKINTSE MEG...

1200 W elektromos fűkasza

RBC1226I

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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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 (57%, illetve 24%) 

 • Nagy vágási kapacitás 43 cm a gyors munkavégzésért 

 • ProCut™ vágófej a gyors damil utántöltéshez

Szállítás terjedelme (RLT26C)

ProCut™ vágófej, kulcs, D fogantyú

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC113 RAC150

Cikkszám: Cikkszám:

5132002577 5132003334

RLT254CDSO

 • 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   

Szállítás terjedelme (RLT254CDSO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo 

fogantyú

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC150RAC113

Cikkszám:Cikkszám:

51320033345132002577

RLT430CESD

 • 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. Környezetkímélő motor 

technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken 

belül van (47%, illetve 54%)

 • 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 
Szállítás terjedelme (RLT430CESD)

Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, ergo 

fogantyú

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC115RAC113

Cikkszám: Cikkszám:

5132002577 5132002578

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

Motor típusa
PoWR LT4™  

négyütemű

Motor lökettérfogat (cm³) 30

Teljesítmény (LE) 1.0

Tartály kapacitása (l) 0.35

Vágószélesség (cm) 43

Damil átmérő (mm) 2.4

Súly (kg) 5.6

Cikkszám 5133002546

EAN kód 4892210138477

Motor típusa PoWR XT™

Motor lökettérfogat (cm³) 25.4

Teljesítmény (LE) 1.0

Tartály kapacitása (l) 0.42

Vágószélesség (cm) 43

Damil átmérő (mm) 2.4

Súly (kg) 5.5

Cikkszám 5133002535

EAN kód 4892210138309

Motor típusa PoWR LT2™ kétütemű

Motor lökettérfogat (cm³) 26

Teljesítmény (LE) 0.9

Tartály kapacitása (l) 0.25

Vágószélesség (cm) 43

Damil átmérő (mm) 2.4

Súly (kg) 4

Cikkszám 5133002354

EAN kód 4892210131805
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RBC254SESO

 • POWR XT™ könnyű kialakítású 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™ ütközőfej, szabadalmaztatott ‘Thread and 

load’ rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért 

 • 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm vágó  

szélességgel  

Szállítás terjedelme (RBC254SESO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo 

fogantyú, Tri-Arc+™ kés, vállhevder

Ajánlott tartozékKapható még
25,4 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegél-

ynyíró forgatható kétkaros fogantyúval
Típus: Típus:

RAC150 RAC117

Cikkszám:Típus: Cikkszám: Cikkszám:

5132003334 51320026685133002537RBC254SBO

RBC254SBO

 • POWR XT™  könnyű kialakítású motor erős, tartós és megbízható

 • ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás  

 • Tömör 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  Szállítás terjedelme (RBC254SBO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, 

kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+ 

vállhevder

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC150 RAC117

Cikkszám: Cikkszám:

5132003334 5132002668

RBC430SBD

 • POWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb 
kertigép, akár 30%-kal megnövelt nyomatékkal

 • Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 
45%-kal kevesebb energia szükséges  

 • Környezetkímélő motor technológia
 • Négyütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
 • Tömör nyél, kiváló erőátvitel a motortól a vágófejig
 • 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz 

vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott ‘Thread and 
load’ rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért

 • 26 cm TriArc+™ edzett fém kés, 2,4 mm damil 46 cm 
vágószélességgel  

 • A Vertebrae+™ vállheveder és a kétkaros fogantyú kiváló egyensúlyt 
biztosít   

 • Összecsukható kétkaros fogantyú  kompakt tárolásért és könnyű 
szállításért

Szállítás terjedelme (RBC430SBD)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™  vágófej 6 

m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és 

Vertebrae+™ vállheveder

Ajánlott tartozékKapható még
30 cm³ benzinüzemű fűkasza és 

szegélynyíró ergo fogantyúval
Típus: Típus:

RAC150 RAC117

Cikkszám:Cikkszám:Típus: Cikkszám:

5132003334 51320026685133002547RBC430SESD

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

Motor típusa PoWR XT™ 

Motor lökettérfogat (cm³) 25.4

Teljesítmény (LE) 1.0

Tartály kapacitása (l) 0.42

Vágószélesség (cm) 46

Damil átmérő (mm) 2.4

Súly (kg) 5.5

Cikkszám 5133002536

EAN kód 4892210138316

Motor típusa POWR XT™ 

Motor lökettérfogat (cm³) 25.4

Tartály kapacitása (l) 0.42

Vágószélesség (cm) 46

Damil átmérő (mm) 2.4

Súly (kg) 5.4

Cikkszám 5133002537

EAN kód 4892210138323

Motor típusa
PoWR LT4™  

négyütemű

Motor lökettérfogat (cm³) 30

Teljesítmény (LE) 1.0

Tartály kapacitása (l) 0.35

Vágószélesség (cm) 46

Damil átmérő (mm) 2.4

Súly (kg) 6

Cikkszám 5133002548

EAN kód 4892210138491
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RBC31SESO

 • POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot 

szolgáltat

 • ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás 

 • Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához

 • 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz 

vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and 

Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért

 • 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm 

vágószélességgel

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke a CE határértéken belül van (82 % illetve 35 %) Szállítás terjedelme (RBC31SESO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, 

kulcs, Vertebrae+™ vállheveder

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC117RAC150

Cikkszám:Cikkszám:

51320026685132003334

RBC31SBO

 • POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot 

szolgáltat

 • ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás

 • 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz 

vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and 

Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért

 • 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm 

vágószélességgel

 • Vertebrae+™ vállheveder és kétkaros fogantyú az egyensúlyért, 

kényelemért és a jó megtámasztásért

 • Tömör nyél kialakítás, kiváló erő átvitel a motor és a fej között

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke a CE határértéken belül van (82 % illetve 35 %)

Szállítás terjedelme (RBC31SBO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, 

kulcs, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ 

vállheveder

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC150 RAC117

Cikkszám: Cikkszám:

5132003334 5132002668

RBC42FSBO

 • 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  

Szállítás terjedelme (RBC42FSBO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, 

kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+ 

vállhevder

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC115 RAC117

Cikkszám: Cikkszám:

5132002578 5132002668

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

Motor típusa POWR XT™ 2 ütemű

Motor lökettérfogat (cm³) 31

Teljesítmény (LE) 1.35

Tartály kapacitása (l) 0.67

Vágószélesség (cm) 46

Damil átmérő (mm) 2.4

Súly (kg) 6.84

Cikkszám 5133002540

EAN kód 4892210146724

Motor típusa POWR XT™ 2 ütemű

Motor lökettérfogat (cm³) 31

Teljesítmény (LE) 1.35

Tartály kapacitása (l) 0.67

Vagasi szelesseg Fűkasza 

kes (cm)
26

Damil átmérő (mm) 2.4

Súly (kg) 7.34

Cikkszám 5133002541

EAN kód 4892210146731

Motor típusa POWR XT™ 2 ütemű

Motor lökettérfogat (cm³) 42

Teljesítmény (LE) 1.7

Tartály kapacitása (l) 1.1

Vágószélesség (cm) 43

Damil átmérő (mm) 2.4

Súly (kg) 8.95

Cikkszám 5133002543

EAN kód 4892210138101

ÚJÚJ

ÚJÚJ
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RBC47SEO

 • 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   

 • Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig

 • Vertebrae+™ vállheveder, kiváló súly elosztás, kényelmes használat  
Szállítás terjedelme (RBC47SEO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, D  

fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+ vállheveder

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC117RAC115

Cikkszám:Cikkszám:

51320026685132002578

RBC52FSBO

 • 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  

Szállítás terjedelme (RBC52FSBO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, 

kulcs, 26 fogas fűrészlap, kétkaros fogantyú és 

Vertebrae+™ vállheveder

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC115 RAC117

Cikkszám: Cikkszám:

5132002578 5132002668

RBC52FSBOS

 • POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor,  kiváló erő-súly arányt biztosít 

nagy nyomatékkal  

 • ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás 

 • Környezetkímélő motor technológia

 • Nagy vágószélesség (46 cm damillal, 26 cm késsel) a gyorsabb 

munkavégzésért

 • 3 az 1-ben, nagy vágási teljesítmény és rugalmasság a Tri-Arc+™ 

késnek, fűrészlapnak és a Reel-Easy™ vágófejnek köszönhetően  

 • Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig

 • Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly, kényelem és támogatás  

 • 26 fogas fűrészlap a kisebb fák nyírásához 

Szállítás terjedelme (RBC52FSBOS)

 Tri-Arc+™  kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m 

damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlap, kétkaros 

fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC115 RAC117

Cikkszám: Cikkszám:

5132002578 5132002668

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

Motor típusa PoWR XT™ 2 ütemű

Motor lökettérfogat (cm³) 47

Teljesítmény (LE) 1.7

Tartály kapacitása (l) 1.1

Vágószélesség (cm) 43

Vágóhuzal átmérő (mm) 2.4

Súly (kg) 7.9

Cikkszám 5133002542

EAN kód 4892210138095

Motor típusa POWR XT™ 2 ütemű

Motor lökettérfogat (cm³) 52

Teljesítmény (LE) 1.9

Tartály kapacitása (l) 1.1

Vágószélesség (cm) 43

Vágóhuzal átmérő (mm) 2.4

Súly (kg) 8.95

Cikkszám 5133002544

EAN kód 4892210138118

Motor típusa POWR XT™ 2 ütemű

Motor lökettérfogat (cm³) 52

Teljesítmény (LE) 1.9

Tartály kapacitása (l) 1.1

Vágószélesség (cm) 46

Vágóhuzal átmérő (mm) 2.4

Súly (kg) 8.95

Cikkszám 5133002545

EAN kód 4892210138125
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EasyStart

Csatlakoztassa

Indítsa

Távolítsa el!

Tudjon meg többet ryobitools.eu

EASYSTART™

Megszünteti az indítási erőfeszítést benzines motornál ...

Csatlakoztassa Start Távolítsa el

Csatlakoztassa az
EasyStart™ modult -
bármelyik ONE+ akkuval 
táplálva - a benzines
gépéhez.

Távolítsa el az EasyStart™
modult, és szegélyezzen,
vágja a füvet vagy szedje
össze a leveleket!

Indítsa benzines 
gépét egy
gombnyomással 
vagy egy kapcsoló 
elfordításával.

EasyStart technológiánkat

az ÚJ EasyStart fűnyírónkhoz is 

optimalizáltuk, de nem

szükséges külön megvennie a 

modult, egyszerűen dugja be a 

ONE+ akkumulátort, és az indítás-

hoz fordítsa el a kulcsot.

EasyStart™  

Sövényvágó

EasyStart™ 

Fűkasza

EasyStart™ 

Szegélynyíró

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

OES18
ONE+™ EasyStart™

 • A ONE+™ EasyStart™ segítségével a kompatibilis benzines gépek 

elindítása többé nem okoz gondot. Többé nem kell a vezetéket 

rángatnia.  

 • A könnyű módja annak. hogy elindítsa a kompatibilis benzinüzemű 

sövényvágót, fűkaszát és szegélynyírót

Szállítás terjedelme (OES18)

-

OES1813
ONE+™ EasyStart™

 • A ONE+™ EasyStart™ segítségével a kompatibilis benzines gépek 

elindítása többé nem okoz gondot. Többé nem kell a vezetéket 

rángatnia.  

 • A könnyű módja annak. hogy elindítsa a kompatibilis benzinüzemű 

sövényvágót, fűkaszát és szegélynyírót 

Szállítás terjedelme (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

Cikkszám 5132002804

EAN kód 4892210140029

Cikkszám 5132002803

EAN kód 4892210140012
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Tanácsok fa és sövény gondozáshoz

Tipp!
biztonságos 
használata

Kezdjünk az alapoknál: az

Ön egyéni védőfelszerelése.

Minden alkalommal, amikor

láncfűrészt működtet, szemvédőt, 

fülvédőt, jó erős csizmát, 

hosszúszárú nadrágot, hosszú ujjú 

inget és láncfűrész  

védőnadrágot

kell viselnie. Tipp!
Bármilyen vágás elkezdése

előtt, ellenőrizze a környezet 

biztonságosságát.

Különösen fakivágáskor,

nézzen fel, nézzen le és

nézzen körül. Van-e

menekülési útvonal, amikor

a fa dől? Létezik-e szabad

dőlési pálya a fa számára?

Milyen kertész Ön?

Innovatív

        Akkumulátoros

Az innovatív kertészek nem

szeretik a kötöttségeket.  

Élvezik a zsinór nélküli 

gép innovációk nyújtotta 

szabadságot, ahol egy

akkumulátor látja el

energiával a gépek és 

szerszámok széles  

választékát.

Klasszikus

        Benzines

A klasszikus kertészek

szeretik, ha a kertjük a

hagyományokat követi.

Ezért választják  

mindig a

benzines gépeket.

Megbízható

        Elektromos

A megbízható kertészek

nem szeretik, ha valami

megzavarja a kertészkedés 

örömét. Kedvelik a vég 

nélküli energiát és üzemidőt. 

Ezért választanak a Ryobi 

elektromos kerti

gépek választékából.

TEKINTSE MEG...

ÚJ 18 V szénkefe nélküli

láncfűrész OCS1830

TEKINTSE MEG...

Elektromos ágvágó és fűrész

RP750450

TEKINTSE MEG...

37 cm³ benzinüzemű láncfűrész 

RCS3840T

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



0357

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

RHT4550
450 W elektromos sövényvágó, 50 cm késsel, 20 mm vágási szélességgel

 • Erőteljes és könnyű 450 W motor

 • Kettős mozgású, gyémántköszörülésű kés a tiszta és precíz 

vágásokért

 • 50 cm fűrészlap az akár 20 mm átmérőjű ágakhoz

 • Puhabevonatú elülső fogantyú a megnövelt kényelemért

 • HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors 

eltávolításáért

Szállítás terjedelme (RHT4550)

Késvédő

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC311RAC305

Cikkszám:Cikkszám:

51320028645132002437

RHT5150
500 W elektromos sövényvágó, 50 cm késsel,  22 mm vágási szélességgel

 • Erőteljes és könnyű 500 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt

 • Kettős mozgású, gyémántköszörülésű kés a tiszta és precíz 

vágásokért

 • 50 cm fűrészlap az akár 20 mm átmérőjű ágakhoz

 • Puhabevonatú elülső fogantyú a megnövelt kényelemért

 • HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors 

eltávolításáért

Szállítás terjedelme (RHT5150)

Késvédő

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC311RAC305

Cikkszám:Cikkszám:

51320028645132002437

RHT5555RS
550 W elektromos sövényvágó, 55 cm késsel, 26 mm vágási szélességgel 

 • 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

Szállítás terjedelme (RHT5555RS)

Fűrészlapvédő

Ajánlott tartozékKapható még
Típus:Típus:550 W sövényvágó 55 cm késsel, 26 mm 

vágási átmérővel, Hedge Sweep rendszerrel RAC311RAC305

Cikkszám:Típus: Cikkszám:Cikkszám:

513200286451320024375133002169RHT5555RSH

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

Felvett teljesítmény (W) 550

Fűrészlap hossza (cm) 55

Max. vágási kapacitás (mm) 26

Vágópenge típusa
Gyémántkö-

szörűlt

Fűrészlap sebessége (ford/

perc)
1500

T blade rendszer a kés 

védelméért
Igen

Súly (kg) 4.1

Cikkszám 5133002121

EAN kód 4892210820549

Felvett teljesítmény (W) 500

Fűrészlap hossza (cm) 50

Vágási kapacitás 22mm

Fűrészlap sebessége (ford/

perc)
1500

Vágópenge típusa
Gyémánt 

köszörült

T blade rendszer a kés 

védelméért
Nem

Súly (kg) 2.4

Cikkszám 5133002795

EAN kód 4892210146984

Felvett teljesítmény (W) 450

Fűrészlap hossza (cm) 50

Vágási kapacitás 20mm

Fűrészlap sebessége (ford/

perc)
1600

Vágópenge típusa
Gyémántkö-

szörült

T blade rendszer a kés 

védelméért
Nem

Súly (kg) 2.4

Cikkszám 5133002793

EAN kód 4892210147004

ÚJÚJ

ÚJÚJ
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RHT6560RL
650 W elektromos sövényvágó 60 cm késsel, 30 mm vágási kapacitással

 • 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

Szállítás terjedelme (RHT6560RL)

HedgeSweep™ , késvédő

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC305 RAC311

Cikkszám: Cikkszám:

5132002437 5132002864

RHT7565RL
750 W elektromos sövényvágó, 65 cm késsel, 34 mm vágási kapacitással

 • 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 

Szállítás terjedelme (RHT7565RL)

HedgeSweep, késvédő

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC311RAC305

Cikkszám:Cikkszám:

51320028645132002437

RHT2660R
26 cm³ POWR LT2™ sövényvágó 60 cm késsel, 26 mm vágási kapacitással 

 • POWR LT2 26 cm³ 2 ütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat    

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke a CE határértéken belül van (52% illetve 25%)

 • 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 Szállítás terjedelme (RHT2660R)

Kulcs,  HedgeSweep™ 

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC311RAC305

Cikkszám:Cikkszám:

51320028645132002437

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

Motor lökettérfogat (cm³) 26

Teljesítmény (LE) 0.8

Fűrészlap hossza (cm) 60

Max. vágási kapacitás (mm) 28

Vágópenge típusa Kettős mozgású

Súly (kg) 5.1

Cikkszám 5133001838

EAN kód 4892210818867

Felvett teljesítmény (W) 750

Fűrészlap hossza (cm) 65

Max. vágási kapacitás (mm) 34

Vágópenge típusa
Lézerrel vágott, 

gyémánt köszörült

Fűrészlap sebessége  

(ford/perc)
1500

T blade rendszer a kés 

védelméért
Igen

Súly (kg) 4.4

Cikkszám 5133002125

EAN kód 4892210820587

Felvett teljesítmény (W) 650

Fűrészlap hossza (cm) 60

Max. vágási kapacitás (mm) 30

Vágópenge típusa
Lézervágott, 

gyémánt köszörült

Fűrészlap sebessége  

(ford/perc)
1500

T blade rendszer a kés 

védelméért
Igen

Súly (kg) 4.3

Cikkszám 5133002123

EAN kód 4892210820563
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RHT25X60RO

 • 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

Szállítás terjedelme (RHT25X60RO)

-

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC311RAC305

Cikkszám:Cikkszám:

51320028645132002437

RPT4545E
450 W elektromos nyeles sövényvágó, 45 cm késsel

 • 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  

Szállítás terjedelme (RPT4545E)

Késvédő, Vertebrae™ vállheveder

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC805RAC305

Cikkszám:Cikkszám:

51320027655132002437

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

Motor típusa Indítókaros

Motor lökettérfogat (cm³) 25.4

Fűrészlap hossza (cm) 60

Max. vágási kapacitás (mm) 32

Vágópenge típusa

Lézerrel vágott, 

gyémánt 

köszörült

Cikkszám 5133002549

EAN kód 4892210138453

Hossz (mm) 45

Vagasi kapacitas (mm) 20

Vágópenge típusa
Lézerrel vágott, 

gyémánt köszörült

T blade rendszer a kés 

védelméért
Nem

Fűrészlap sebessége  

(ford/perc)
1700

Súly (kg) 4.1

Cikkszám 5133002226

EAN kód 4892210821393
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Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC240RAC805

Cikkszám:Cikkszám:

51320027155132002765

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  

Szállítás terjedelme (RP750450)

Kulcs, ergonomikus vállheveder, késvédő

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC244RAC805

Cikkszám:Cikkszám:

51320027175132002765

RCS1935

 • 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 

Szállítás terjedelme (RCS1935)

Láncvédő tok

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC213 RAC223

Cikkszám: Cikkszám:

51320026485132002575

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

Felvett teljesítmény (W) 1900

Láncvezető hossza (cm) 35

Lánc sebesség (m/s) 15

Szerszámnélküli 

láncfeszesség állítás
Igen

Olajtartály kapacitása (l) 0.2

Súly (kg) 5.4

Cikkszám 5133002184

EAN kód 4892210821492

Felvett teljesítmény (W) 750 / 450

Fűrészlap hossza (cm) 20 / 45

Lánc sebesség (m/s) 10

Súly (kg) 3.8 / 4.1

Cikkszám 5133002315

EAN kód 4892210822765

RPP750S

 • Erőteljes 750 wattos motor

 • 20 cm Oregon® lánc és láncvédő

 • Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel

 • 2,7 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek

 • 15° fokban elfordítható fej a könnyű vágásért

 • Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágásokért

 • Leszerelhető nyél a hosszú elérésért és praktikus tárolásért
Szállítás terjedelme (RPP750S)

Kulcs, vállheveder

Felvett teljesítmény (W) 750

Láncvezető hossza (cm) 20

Lánc sebesség (m/s) 10

Olajtartály kapacitása (l) 0.8

Súly (kg) 3.8

Cikkszám 5133002228

EAN kód 4892210821379
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RCS2340

 • 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 

Szállítás terjedelme (RCS2340)

Láncvédő tok

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC250RAC249

Cikkszám:Cikkszám:

51320027855132002784

RCS3835T
37,2 cm³ POWR™

 • 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: 23,8 m/s

 • Automatikus lánckenés 

 • Szerszámnélkül eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors 

hozzáférésért

 • Kettős láncfék 

 • Szerszámnélküli gyors és könnyű  láncfeszesség állítás   

 • Szerszám tárolása a gépen 

Szállítás terjedelme (RCS3835T)

Csavarkulcs

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC245 RAC221

Cikkszám: Cikkszám:

5132002789 5132002636

RCS3840T
37,2 cm³ POWR XT™

 • 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 23,8 m/s 

 • Automatikus lánckenés 

 • Szerszám nélkül eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors 

hozzáférésért

 • Kettős láncfék 

 • Szerszám nélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás 

 • Szerszám tárolása a gépen

Szállítás terjedelme (RCS3840T)

Csavarkulcs

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC246 RAC222

Cikkszám: Cikkszám:

5132002790 5132002635

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

Motor lökettérfogat (cm³) 37.2

Teljesítmény (LE) 1.8

Láncvezető hossza (cm) 40

Lánc sebesség (m/s) 23.8

Üzemanyag tartály kapacitás (l) 0.31

Súly (kg) 4.6

Cikkszám 5133002387

EAN kód 4892210132727

Motor lökettérfogat (cm³) 37.2

Teljesítmény (LE) 1.8

Láncvezető hossza (cm) 35

Lánc sebesség (m/s) 23.8

Üzemanyag tartály kapacitás (l) 0.31

Súly (kg) 4.6

Cikkszám 5133002386

EAN kód 4892210132710

Felvett teljesítmény (W) 2300

Láncvezető hossza (cm) 40

Lánc sebesség (m/s) 16

Szerszámnélküli 

láncfeszesség állítás
Igen

Olajtartály kapacitása (l) 2

Súly (kg) 5.7

Cikkszám 5133002186

EAN kód 4892210821522
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RCS5140B
51 cm³ POWR XT™

 • PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt 

szolgáltat nagy nyomatékkal 

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke 43% a CE határértéken 36% belül van

 • 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 

Szállítás terjedelme (RCS5140B)

Csavarkulcs

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC222RAC212

Cikkszám:Cikkszám:

51320026355132002574

RCS5145B
51 cm³ POWR XT™

 • PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt 

szolgáltat nagy nyomatékkal

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke 43% a CE határértéken 36% belül van

 • 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 

Szállítás terjedelme (RCS5145B)

Csavarkulcs

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:

RAC230 RAC231

Cikkszám: Cikkszám:

5132002476 5132002477

RCS5133CB
51 cm³ POWR XT™

 • PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány 

nagy nyomatékkal

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke 43% a CE határértéken 36% belül van

 • 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 

 • Kemény, műanyag kofferban szállítva 

Szállítás terjedelme (RCS5133CB)

Csavarkulcs, koffer

Ajánlott tartozék
Típus:Típus:

RAC237RAC236

Cikkszám: Cikkszám:

5132002630 5132002631

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

Motor lökettérfogat (cm³) 51

Teljesítmény (LE) 2.7

Láncvezető hossza (cm) 33

Lánc sebesség (m/s) 22.2

Üzemanyag tartály 

kapacitás (l)
0.575

Súly (kg) 5.3

Cikkszám 5133001860

EAN kód 4892210819208

Motor lökettérfogat (cm³) 51

Teljesítmény (LE) 2.7

Láncvezető hossza (cm) 45

Lánc sebesség (m/s) 22.2

Üzemanyag tartály 

kapacitás (l)
0.575

Súly (kg) 5.3

Cikkszám 5133001858

EAN kód 4892210819215

Motor lökettérfogat (cm³) 51

Láncvezető hossza (cm) 40

Súly (kg) 5.3

Cikkszám 5133001859

EAN kód 4892210819222
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Tipp!Készítse fel a  
kertjét a télre

Az Ősz/tél megfelelő

időszak a régi 

farönkök tüzelőfává 

változtatásához.

Nézze meg a Ryobi

rönkhasítóit.

Tipp!
Az őszi takarítás egyik alapvető 

szempontja a potenciálisan 

problémás kártevők és 

betegségek eltávolítása. A 

régi levelek és törmelékek 

felgereblyézésekor Ön eltávolítja 

az áttelelő rovarok és 

 kártevők rejtőzködési  

helyét.

Milyen kertész Ön?

Megbízható

        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.

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

A klasszikus kertészek

szeretik, ha a kertjük a

hagyományokat követi.

Ezért választják  

mindig a

benzines gépeket.

TEKINTSE MEG...

ÚJ 18V lombfúvó

OBL1820S

ÚJ 36V nagy teljesítményű lombfúvó 

RBL36JB

TEKINTSE MEG...

Elektromos rönkhasító

RLS5A

TEKINTSE MEG...

Benzinüzemű hátravehető

lombfúvó RBL26BP

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

RBV3000CSV
3000 W lombfúvó- és szívó

 • Erőteljes 3000 W motor   

 • Átváltás lombfújó és szívó funkció között  , könnyű 

eltávolítása az orrésznek,  gyors váltás a szívó és fújó mód 

között

 • Két sebesség fokozat maximális áramlást biztosít 375 km/

óra, csendes üzemmód

 • Kiváló szívó kapacitás 14 m³ /perc  

 • A fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ 

aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány     

Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a 

felhasználó számára, és kiegynesúlyozza a gépet Szállítás terjedelme (RBV3000CSV)

Fúvóka, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™  vállheveder

Ajánlott tartozék
Típus:Típus: Típus:

RAC365RAC364 RAC359

Cikkszám:Cikkszám: Cikkszám:

51320032755132002995 5132002713

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    

 • Fordulatszám előválasztó,  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   

 • Könnyű átváltás a szívó és fújó mód között 

 • Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a felhasználó 

számára, és kiegynesúlyozza a gépet
Szállítás terjedelme (RBV3000CESV)

Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák, 

Vertebrae™ vállheveder

Ajánlott tartozék
Típus: Típus:Típus:

RAC365 RAC359RAC364

Cikkszám: Cikkszám:Cikkszám:

5132003275 51320027135132002995

RBV26B
26 cm³ POWR LT2™ lombfúvó- és szívó 

 • PoWR LT2™ 2 ütemű  26 cm³  motor, kiváló teljesítmény-súly arány   

 • Környezetkímélő motor technológia.   

 • 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

 • 16:1 aprítási arány

 • Szerszám tárolása a gép felületén

Szállítás terjedelme (RBV26B)

Gyűjtőzsák, csavarkulcs, szívócső, fúvócső

Ajánlott tartozék
Típus:Típus: Típus:

RAC365RAC358 RAC364

Cikkszám:Cikkszám: Cikkszám:

51320032755132002427 5132002995

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

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

Felvett teljesítmény (W) 3000

Levegőáramlási sebesség  

(km/óra)
375

Levegő mennyisége (m³/

perc)
16

Mulcsozó arány 16:1

Gyűjtő zsák mérete (l) 45

Változtatható  sebesség Igen

Súly (kg) 5.1

Cikkszám 5133002190

EAN kód 4892210821447

Felvett teljesítmény (W) 3000

Levegőáramlási sebesség  

(km/óra)
375

Levegő mennyisége (m³/perc) 14

Mulcsozó arány 16:1

Gyűjtő zsák mérete (l) 45

Változtatható  sebesség Nem

Súly (kg) 4.2

Cikkszám 5133002188

EAN kód 4892210821423
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RBL26BP
26 cm³ POWR LT2™

 • PoWR LT2™ kétütemű 26 cm³-es motor, kiváló teljesítmény-súly arány  

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke 65% CE határértéken 34% belül van

 • Nagy légáramlási sebesség 290 km/óra állandó sebesség tartással

 • Nagy levegőmennyiség, akár 11 l/perc

 • Hátra vehető kialakítás lélegző béléssel a kiváló kényelemért

Szállítás terjedelme (RBL26BP)

Kétütemű olaj

RBL42BP
42 cm³ POWR XT™

 • PoWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány 

nagy nyomatékkal  

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox 

kibocsátási értéke 71% CE határértéken 29% belül van 

 • Nagy légáramlási sebesség: 298 km/óra, sebesség tartó 

karral  

 • Osztályában a legjobb szívókapacitással, akár 14,4 cm³/perc

 • Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség 

beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt  

 • Ergonomikus Vertebrae™ hátra vehető keret lélegző béléssel a 

kiváló kényelemért   

Szállítás terjedelme (RBL42BP)

- 

RLS4A
1500 W elektromos rönkhasító, 4 t.

 • 4 tonna hasító erő 

 • Erős csőváz a rönkök biztonságos megtartásához  

 • Nagy kerekek és gumírozott fogantyúk a könnyű manőverezésért  

Szállítás terjedelme (RLS4A)

Tartozékok nélkül szállítva

Kapható még

2200 W elektromos rönkhasító, 5 t.

Cikkszám:Típus:

5133001700RLS5A

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

Felvett teljesítmény (W) 1500

Hasító erő (t) 4

Maximális jelzéshossz (mm) 52

Súly (kg) 45.5

Cikkszám 5133001698

EAN kód 4892210815958

Motor lökettérfogat (cm³) 42

Levegőáramlási sebesség  

(km/óra)
298

Levegő mennyisége (m³/perc) 14.4

Teljesítmény (LE) 2.16

Súly (kg) 8.2

Cikkszám 5133001879

EAN kód 4892210818874

Motor lökettérfogat (cm³) 26

Levegőáramlási sebesség  

(km/óra)
290

Levegő mennyisége  (l/perc) 11

Teljesítmény (LE) 0.9

Súly (kg) 5.5

Cikkszám 5133001815

EAN kód 4892210818096
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RSH2545B
2500 W komposztaprító, 45 mm vágási kapacitással

 • Erőteljes 2500 W komposztaprító 

 • Két megfordítható edzett acél kés foszlány ágak, bozótok és cserjék 

finom aprításához  

 • Az ágak adagolása egy toló dugó segítségével történik, távol tartja az 

ujakat a vágókésektől 

 • Beépített fogantyú és nagyméretű kerekek a könnyű mozgásért az 

egész kertben  

 • Nagy méretű gyüjtő tartály akár 40 L nyesedék összegyüjtéséhez Szállítás terjedelme (RSH2545B)

Adapter az anyag lenyomására

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC351

Cikkszám:

5132002646

RSH2845T

 • 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 
Szállítás terjedelme (RSH2845T)

55 l gyűjtőláda

RCP1225
1150 W elektromos rotációs kapa 25 cm vágási szélességgel

 • Erőteljes 1150 W motor biztosítja a folyamatos művelést

 • 4 fém borona a jó keverő hatás és talajlazítás érdekében

 • 20 cm borona átmérő  

 • 25 cm vágási szélesség

 • Állítható vágási mélység   a jobb irányításért

 • Összecsukható fogantyú a kompakt tárolásért

Szállítás terjedelme (RCP1225)

Tárcsa

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

Felvett teljesítmény (W) 1150

Vágószélesség (mm) 25

Max. vágási mélység (cm) 20

Borona átmérő  (cm) 20

Súly (kg) 13.6

Cikkszám 5133002388

EAN kód 4892210132796

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

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
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RPW2400

 • 163 cm3 172 bar nagynyomású mosó

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke a CE határértéken belül van 

 • Nagy kapacitású 520 l/óra áramlási sebességgel a hatékony 

tisztításért

 • Gyors csatlakozású szórópisztoly

 • 4 könnyen cserélhető fúvóka  

 • Beépített szórópisztoly,  tömlő és fúvóka tároló

 • Nagy kerekek és tartós keret a könnyű szállításért és tárolásért

 • 7,6 m tömlő Szállítás terjedelme (RPW2400)

Egyenes szórófej, 25˚ szórófej, 40˚ szórófej, LP

RPW3200

 • Subaru® 190 cm³ OHC alulvezérelt, felülszelepelt motortechnológia  

220 bar nyomást biztosít 

 • Felülmúlja a CE CO és HC+Nox kibocsátási határértékeket

 • Nagy kapacitású 570 l/óra áramlási sebességgel a hatékony 

tisztításért

 • Gyors csatlakozású szórópisztoly

 • Öt az egyben fúvóka az öblítésből helyi tisztításba való kényelmes 

nyomás változtatáshoz. Nagy teljesítményű tisztításához turbófúvókát 

is szállítunk

 • Beépített mosószertartály a hatékony tisztításért

 • Nagy kerekek és tartós keret a könnyű szállításért és tárolásért

 • 7,6 m tömlő

Szállítás terjedelme (RPW3200)

5 az 1-ben fúvóka, turbó fúvóka

RGN1200

 • 1200 W (indító) / 1000 W (futó) teljesítményű benzinüzemű 

áramfejlesztő

 • 98 cm³ OHV motor 1 dara váltóáramú aljzathoz szállít energiát

 • 7 L üzemanyag tank, működési idő fél terhelésnél 8 óra, teljes 

terhelésnél 5 óra. 

 • Csendes üzemelés 95dB hangteljesítmény / 73dB hangnyomás 

értékekkel

 • Többfunkciós feszültségmérő és áramköri megszakító a biztonságos 

működésért

 • A teljesítményt automatikus feszültségszabályozó szabályozza 

biztonságosan, hogy védje a csatlakoztatott gépeket és készülékeket 

a feszültségcsúcsoktól.

 • Környezetkímélő motor technológia. 42 %-kal felülmúlja a CE CO 

kibocsátási határértékeket, és 2 %-kal a CE HC+Nox kibocsátási 

határértékeket.

Szállítás terjedelme (RGN1200)

Gyújtógyertya, kulcs, papír tölcsér

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

Munkanyomás (bar) 172

Áramlási sebesség  (l/óra) 520

Motor típusa
Alulvezérelt 

felülszelepelt

Tömlő hossza (m) 8

Lándzsa csatlakozás Gyors csatlakozás

Tisztítószer tartály In-line

Cikkszám 5133001729

EAN kód 4892210810199

Motor lökettérfogat (cm³) 98

AC Csatlakozás 1

Zajszint (db)
95dB Lwa, 73dB 

Lpa

Fél terhelés (óra) 8

Teljes terhelés (óra) 5

Kerekek Nem

Súly (kg) 26.7

Cikkszám 5133002559

EAN kód 4892210139139

Motor lökettérfogat (cm³)
Subaru® 190 cm³ 

OHC motor

Áramlási sebesség  (l/óra) 570

Tömlő hossza (m) 7.6

Lándzsa csatlakozás Gyors csatlakozás

Tisztítószer tartály Igen

Cikkszám 5133002885

EAN kód 4892210149855

ÚJÚJ

ÚJÚJ
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Tipp!A 
SZABADTÉRI

TEVÉKENYSÉ-
GEKRE

Használjon generátort
főzőkészülékei, 

laptopjai,
okos telefonjai, 

televíziói és
sok más készülék
áramellátásához.

SZUPER
CSENDESTipp!

Próbálja ki az új 
inverteres generátort, 

amely a normál
generátor zajszintjének 

felét bocsájtja ki, így 
többé soha nem kell 

zavarnia a  
szomszédokat!

SZÁLLÍTÁS

Elérhető  
még...

212 cm³  
OHV MOTOR

224 cm³  
OHV MOTOR

98 cm³  
OHV MOTOR

RGN3600RGN2500 RGN1200

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

SZUPER
ÚJ



0369

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

0369

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

RGN2500

 • 2500 W (indító) / 2000 W (futó) teljesítményű benzinüzemű 

áramfejlesztő

 • 212 cm³ OHV motor 2 x hálózati csatlakozóval

 • 15 L üzemanyag tank, működési idő fél terhelésnél 17 óra, teljes 

terhelésnél 11 óra. 

 • Halk üzemmód 91dB Lwa / 69dB Lpa

 • Többfunkciós feszültségmérő és túlterhelés megszakító a biztonságos 

üzemeltetésért

 • A teljesítményt automatikus feszültségszabályozó szabályozza 

biztonságosan, hogy védje a csatlakoztatott gépeket és készülékeket 

a feszültségcsúcsoktól.

 • Összecsukható fogantyú és nagy kerekek  a könnyű szállításért

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke a CE határértéken belül van (33 % illetve 23 %)

Szállítás terjedelme (RGN2500)

Gyújtógyertya, kulcs, papír tölcsér

RGN3600

 • 3600 W (indító) / 3200 W (futó) teljesítményű benzinüzemű 

áramfejlesztő

 • 224 cm³ OHV motor 2 x hálózati csatlakozóval

 • 15 L üzemanyag tank, működési idő fél terheléssel 13 óra, teljes 

terheléssel 7 óra. 

 • Csendes üzemelés 93dB hangteljesítmény / 71dB hangnyomás 

értékekkel.

 • Többfunkciós feszültségmérő és túlterhelés megszakító a biztonságos 

üzemeltetésért

 • A teljesítményt automatikus feszültségszabályozó szabályozza 

biztonságosan, hogy védje a csatlakoztatott gépeket és készülékeket 

a feszültségcsúcsoktól.

 • Összecsukható fogantyú és nagy kerekek a könnyű szállításért

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke a CE határértéken belül van (46 % illetve 49 %)

Szállítás terjedelme (RGN3600)

Gyújtógyertya, kulcs, papír tölcsér

RIG2000PC

 • Benzinüzemű inverteres  áramfejlesztő 2000 W indító és 1800 W futó 

teljesítménnyel

 • 106 cm³ OHV motor 2 x hálózati csatlakozóval és 1 x 12 V kimenettel

 • 3,6 L üzemanyag tank, működési idő fél terheléssel 5 óra, teljes 

terheléssel 3 óra. 

 • Nagyon halk üzemmód 84dB Lwa / 64dB Lpa

 • Feszültségmérő és túlterhelés megszakító a biztonságos 

üzemeltetésért

 • Kerekek és teleszkópos fogantyú a könnyű szállításért

 • Párhuzamos használat - üzemeltessen 2 db RIG2000PC 

áramfejlesztőt egyidőben ( párhuzamos csatlakozót, külön kell 

megvásárolni)

 • Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási 

értéke a CE határértéken belül van (42 % illetve 7 %)
Szállítás terjedelme (RIG2000PC)

12 V autós töltő

Ajánlott tartozék
Típus:

RAC700

Cikkszám:

5132003175

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

Motor lökettérfogat (cm³) 212

AC Csatlakozás 2

Zajszint (db)
91dB Lwa, 69dB 

Lpa

Fél terhelés (óra) 17

Teljes terhelés (óra) 11

Kerekek Igen

Súly (kg) 43.5

Cikkszám 5133002561

EAN kód 4892210139146

Motor lökettérfogat (cm³) 224

AC Csatlakozás 2

Zajszint (db)
93dB Lwa, 71dB 

Lpa

Fél terhelés (óra) 13

Teljes terhelés (óra) 7

Kerekek Igen

Súly (kg) 49.3

Cikkszám 5133002563

EAN kód 4892210139153

Motor lökettérfogat (cm³) 106

Indító teljesítmény (W) 2000

Futó teljesítmény (W) 1800

Működési idő fél terhelésnél (óra) 5 

Működési idő teljes 

terhelésnél (óra)
3 

Akusztikus teljesítmény  

(dB Lwa)
84

Akusztikus teljesítmény  

(dB Lpa)
64

Súly (kg) 23.5

Cikkszám 5133002557

EAN kód 4892210144171

ÚJÚJ

ÚJÚJ
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Tartozékok

Outdoor Accessories

OES18

ONE+ Easy Start indítóegység, akku és töltő nélkül
Ajánlott gépek:: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO,,RBC42FSBO, 

RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Cikkszám 5132002803

RAC 810

TIMBERWOLF prémiúm minőségű, 

kerti bőrkesztyű
Méretek:: S, M, L, XL

Cikkszám 5132002994

RAC364

Univerzális levélzsák 45 literes

Cikkszám 5132002995

RAC 811

Power kerti  kesztyűk
Méretek:: S, M, L, XL 

Cikkszám 5132002991

Kompatibilis a

AC/DC/BENZINES 

RYOBI

lombfúvókkal, 

porszívókkal

Erős bőrkesztyűk nehéz

kerti munkákhoz.

Gumírozott csuklórész

biztosítja, hogy törmelékek

kerüljenek be a kesztyűbe.

Dupla varrású a többlet

tartósság érdekében

Megerősített párnázott

tenyérrész és hüvelykujj rész 

többlet kényelmet biztosít 

a hosszabb használathoz. 

Szemcsés textúra fokozza a 

fogást. Érintőképernyő

mutató- és hüvelykujj 

RAC805

Ergo Vállheveder

Ergo vállheveder az összes ágvágó és sövényvágó termékhez.

Fokozott kényelem érdekében nagyobb területen ossza el a

terhelést, és lehetővé teszi a hosszabb használatot szükségtelen 

feszültség vagy fáradás okozása nélkül

Cikkszám 5132002765

RAC138

Vertebrae+™ vállheveder

A Vertebrae+™ vállheveder nagyobb 

területen osztja el a terhelést a nagyobb

kényelemért. A vállheveder széles 

hátlemezzel és széles vállpárnázással

rendelkezik. Ez csökkenti a

megterhelést és súlyelosztást ad a bal 

és jobb váll között. A csípőpárnázás 

állítható a vágás közbeni legjobb

kényelemhez. A vállhevedert nagyon 

könnyű állítani a legjobb illeszkedésre 

és kényelemre. A gyorsoldás segít a gép 

vállhevederről való könnyű és gyors

eltávolításában.

Cikkszám 5132002706
RAC305

Univerzális HEDGESWEEP 

Nyesedék eltávolító - munka közben eltávolítja a 

vágott anyagot a sövényről

Cikkszám 5132002437

Még több információ a
tartozékokról: 
hu.ryobitools.eu/tartozékok

RAC365

Nagykapacitású  

levélgyűjtő rendszer

Ne vesztegesse az idejét kis 

porszívózsákok cseréjére, amikor ezt  

a levélgyűjtő rendszert tudja

használni a levelek közvetlen nagy 

térfogatú (100-200 l) zsákokba való

küldésére.  

Cikkszám 5132003275

Segítség tartozék cseréhez. 
Látogasson el a Ryobi saját YouTube csatornájára

„Ryobi TV’’ videókért és több információért

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

Kerti Tartozékok

Cikksz

miúm minős

k nehéz

hoz.
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hogy törmelékek

a kesztyűbe.
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32002991
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Standard equipment (RAD1801M)

1 x double-ended screwdriver bit

ONE+ Cordless

For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

eu

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Chuck capacity (mm)

10

No load speed gear 1 (rpm)

0-1100

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

10

Weight with battery pack (kg)

1.83

Supplied in

Recyclable 

Carton

Article Number

5133001166

EAN Code

4892210118578

t (RCD1802M)

driver bit

8
0
−
45

13

440

1600

38

13

24

1.64

Tool bag, 

Recyclable 

Carton

5133001171

4892210118684

Also Available as

R18PD-0

18V Cordless Percussion Drill

 •
Combination Drill, S

crew Driver and Percussion drill to
 suit multiple 

applications

 •
All Metal 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 •
LED Illuminates the work area

 •
Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time

 •
2 gears to control max speed to match different  materials and 

applications

 •
Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

 •
Ergonomic GripZone+ with microtexture for a postive grip

Standard equipment (R18PD-0)

Double ended bit, Auxiliary h 

andle and Depth stop

5133002480

R18PD-LL25S
Name:

Product Code:

5133002479

R18PD-LL15S
Name:

Product Code:

18V Percussion Drill (2
x2.5Ah)

18V Percussion Drill (2
x1.5Ah)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Max. to
rque (Nm)

55

Chuck capacity (mm)

13

No load speed gear 1 (rpm)

0-375

No load speed gear 2 (rpm)

0-1600

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

13

Max. drilling masonry (mm)

13

Torque settings

24

Weight with battery pack (kg)

2.1

Supplied in

Recyclable 

Carton

Article Number

5133002478

EAN Code

4892210137647

Also Available as

LLCDI18022 Lithium+

18V Cordless Percussion Drill

 •
Combination Drill, S

crew Driver and Percussion drill to
 suit multiple 

applications

 •
13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 •
Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time

 •
2 gears for most materials and applications

 •
Electronic variable speed, reverse and brake for total control

Standard equipment (LLCDI18022 Lithium+)

Double ended bit

5133001773

LLCDI18021L
Name:

Product Code:

5133001898

LLCDI18022L
Name:

Product Code:

18V Cordless Percussion Drill 

(1x1.3Ah)

18V Cordless Percussion Drill 

(2x1.3Ah)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

2

Charger supplied

45 min

Max. to
rque (Nm)

50

Chuck capacity (mm)

13

No load speed gear 1 (rpm)

400

No load speed gear 2 (rpm)

1550

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

13

Max. drilling masonry (mm)

13

Torque settings

24

Weight with battery pack (kg)

1.93

Supplied in

Tool bag

Article Number

5133001931

EAN Code

4892210124487

noise and vibration d

18
0
−

01898Code:

n Drill 

9
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ONE+ Cordless

For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

Also Available as

R18DDBL-0
18V Brushless Drill Driver

 • Brushless motor is electronically-controlled to optimise 

efficiency for up to 40% more run time per charge. 

 • Electronic performance control delivers up to 20% more 

power than brushed drills

 • Brushless motor runs cooler and last up to 10 times 

longer than brushed drills

 • All metal 13mm ratcheting chuck for improved bit 

gripping strength and durability

 • e-Torque control settings make it easy to drive screws 

flush everytime

 • LED illuminates the work area

 • Metal planetary gearbox with 2 gears (0-440 & 0-1,700 

RPM) for a wide range of drilling and fastening 

applications

 • New ErgoTech Handle design with Gripzone+ 

microtexture for added comfort and control

 • The most compact Ryobi 18V drill driver ever, measuring 

192 mm in length

 • Powered by Lithium+ battery technology which provides 

more power, longer runtime and better durability than our 

previous lithium batteries

Standard equipment (R18DDBL-0)

1 x double-ended srewdriver bit

5133002440
R18DDBL-LL25SName: Product Code: 5133002439

R18DDBL-LL25BName: Product Code:18V Brushless Drill Driver 

(2x2.5Ah) + Tool bag

18V Brushless Drill Driver (2x2.5ah) 

+ Kitbox

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
60

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 0-440

No load speed gear 2 (rpm) 0-1,700

Max. drilling wood (mm)
50

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
10

Weight without battery pack 

(kg)

1.7

Supplied in
Recyclable 

Carton

Article Number 5133002437

EAN Code
4892210135629

Also Available as

R18PDBL-0
18V Brushless Percussion Drill

 • Brushless motor is electronically-controlled to optimise 

efficiency for up to 40% more run time per charge. 

 • Electronic performance control delivers up to 20% more 

power than brushed drills

 • Brushless motor runs cooler and last up to 10 times 

longer than brushed drills

 • All metal 13mm ratcheting chuck for improved bit 

gripping strength and durability

 • e-Torque control settings make it easy to drive screws 

flush everytime

 • LED illuminates the work area

 • Metal planetary gearbox with 2 gears (0-440 & 0-1,700 

RPM) for a wide range of drilling and fastening 

applications

 • New ErgoTech Handle design with Gripzone+ 

microtexture for added comfort and control

 • The most compact Ryobi 18V percussion drill ever, 

measuring 201 mm in length

 • Powered by Lithium+ battery technology which provides 

more power, longer runtime and better durability than 

our previous lithium batteries

Standard equipment (R18PDBL-0

1 x double-ended screwdriver bit

5133002441
R18PDBL-LL25SName: Product Code: 5133002442

R18PDBL-LL99SName: Product Code: 5133002477
R18PDBL-LL50SName: Product Code:

18V Brushless Percussion Drill 

(2x2.5Ah)

18V Brushless Percussion Drill 

(1x1.5Ah, 1x4.0Ah)

18V Brushless Percussion Drill 

(2x5.0Ah)

18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
60

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 0-440

No load speed gear 2 (rpm) 0-1,700

Max. drilling wood (mm)
50

Max. drilling steel (mm)
13

Max. drilling masonry (mm) 13

Torque settings
10

Weight without battery pack 

(kg)

1.7

Supplied in
Recyclable 

Carton

Article Number 5133002438

EAN Code
4892210135636

Ryobi®
Elektromos szerszámok

Legyen boldogabb
otthonában a Ryobi®-val.Tudjon meg 

többet kéziszerszám 

választékunkról: 

hu.ryobitools.eu

weboldalunkon vagy keresse 

kéziszerszám katalógusunkat 

A Ryobi-nak minden  
munkához van gépe.  

Amennyiben Ön lelkes barkácsoló, autó rajongó,

Ryobi kéziszerszámokat arra tervezték, hogy
megfeleljenek minden igénynek.



EGY AKKUMULÁTOR
50+ GÉPHEZ

@RyobiToolsEU

Techtronic Industries

Eastern Europe Sp. z o.o. 

17 Stycznia 45D, 02-146 

Varsó, Lengyelország

Tel:  +36 1 349 4134 
Fax:  +36 1 349 4324
Email:  iroda@tti-emea.com
Web:  hu.ryobitools.eu

  Az Ön Ryobi kereskedője:

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.
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