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Elektromos szerszámok

03
1

ÚJ

IK
Z
O
K
T
A
BEMUT

LETÁ
GÉPEINKET HOSSZÚ HASZNÁLATRA TERVEZTÉK.
EZ A GARANCIÁRA IS IGAZ.
Önök mindenb l többet akarnak. Éppen ezt biztosítja a Ryobi. Most osztályában a legjobb technológiának
és innovációnak köszönhet en, a Ryobi történelmében el ször három éves garanciát biztosít az összes
elektromos, ill. akkus gépéhez, beleértve a 18V ONE+ Rendszert és a 36 Voltos gépek választékát.
Az emberek a Ryobit válasszák, mivel termékei többre vannak tervezve.
** Ez nem foglalja magába a benzines gépeket, melyek regisztráció nélkül 2 év Ryobi garanciával rendelkeznek.
*A regisztrációnak a vásárlástól számított 30 napon belül meg kell történnie. A 2+1 éves európai garanciára való b vítéshez
regisztráció szükséges. A garancia feltételekkel és a kiterjesztett garancia 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 értékesít höz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más garancia.
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Általános Feltételek és további információk vonatkozásában, látogassa meg a ryobitools.eu honlapot.

#RyobiToolsEurope

TARTALOM

ryobitools.eu
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LETÁ

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 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 m szaki jellemz inek el zetes ﬁgyelmeztetés nélküli
megváltoztatásának jogát.

*A regisztrációnak a vásárlástól számított 30 napon belül meg kell történnie. A 2+1 éves európai garancia bővítéséhez regisztráció szükséges. A garancia feltételekkel és
a kiterjesztett garancia 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 SZAVATOSSÁG NEM BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT. AZ ÖSSZES TÖRVÉNYES SZAVATOSSÁG A VONATKOZÓ TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ ESIK.
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MINDEN 18 V
AKKUMULÁTOROS GÉPHEZ
%,=726 76$$6=².6v*(6(1(5*,d7.²/1%=
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!

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...

VAGY

Vegyen egy
szerszámot/gépet +
egy akkumulátor szettet
(töltő+akku), és később
bővítsen olcsóbban.

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

A gondolkodó akkumulátor.
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ONE+ AKKUMULÁTOROS

A gondolkodó
akkumulátor
IntelliCell™ akkumulátor technológia
Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját,
hogy az optimális teljesítményt és működési
időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és
alkalmazáshoz.
7ùOWÒVV]LQWMHO]ü

Működési idő

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

Teljesítmény

Védelmi elektronika

Tartósság

Az intelligens elektronika az
akkumulátor túlterhelése, illetve
annak túlmelegedése esetén
automatikus leállítja a gépet.

1DJ\WHOMHVâWPÒQ\ĕFHOOÀN

Energiagazdálkodás

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

MOST FRISSITSE ONE+ GÉPEIT
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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%HPXWDWMXNDEDUNÀFVSLDFOHJHOVü
5,0 Ah Lithium+ akkumulátorát
A leghosszabb működési időt
biztosítja a barkácsolóknak,
hosszabb ideig dolgozhat anélkül,
hogy újratöltse az akkumulátorát!

3x

FRISSITSEN AZ 5-0Ah LITHIUM+ AKKUMULÁTORRAL

Fúrjon akár 934 furatot*

Vágjon akár 100 métert*

TÖBB ELVÉGZETT
MUNKA

* Fűnyíró működési idejét bemutató modell:
RLM18X33H50

Nyírjon akár 250 m2*

* 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

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

HOSSZABB

NAGYOBB

MŰKÖDÉSI IDŐ

TELJESÍTMÉNY

KISEBB
MÉRET

A súrlódásmentes SZÉNKEFE NÉLKÜLI motor felpörög akár
25000 1/perc fordulatszámra - erősebb gépek létrehozása
érdekében

A motort mikroprocesszor felügyeli és szabályozza
a működési idő maximalizálása érdekében

DECKDRIVE
A lágy indítás és befejezés a szükséges irányíthatóságot
biztosítja amikor deszka burkolatot csavaroz, ami
szükséges a tiszta, és pontos befejezéshez minden
időben.

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

ONE+ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK

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
ÚJDONSÁGAINKAT
ONE+ SZERSZÁMGÉP
VÁLASZTÉKUNKBAN!

$]HOVü21(5DJDV]WöSLV]WRO\
A mini ragasztópisztolyok tökéletesek kis projektekhez
és számtalan használathoz a ház körül - csodálkozni fog,
hogy eddig hogyan boldogult nélkülük!

Ütvecsavarozók új
generációja

Új ONE+
sztereó rádió

Új ONE+
fúrócsavarozó

Új ONE+
$XWöDNNXWùOWü

Egy ütvecsavarozó minden
használónak alkalmas
eszköz.

Dallamokat sugároz
a következő kemping
túráján vagy csináld
magad projektjén.

Bevezetjük a
Ryobi R18DDP2
Fúró-csavarozó 2.
generációját

Töltse fel akkumulátorait
menet közben! Egyszerűen
használja autójába és töltsön!

TERMÉKINFORMÁCIÓÉRT TEKINTSE MEG ÚJ GÉPVÁLASZTÉKUNKAT
10
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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R18DDBL-0
18 V szénkefe nélküli fúrócsavarozó

•
•
•
•

•
•
•

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Max. nyomaték (Nm)
Tokmány mérete (mm)

out the vid
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•

Szénkefe nélküli elektronikus vezérlésű motor, a
hatékonyság optimalizálásáért az akár 40%-kal
hosszabb töltésenkénti működési időért
Az elektronikus teljesítmény szabályozás akár 20%-kal
nagyobb teljesítményt biztosít, mint a szénkefés motorok
A szénkefe nélküli motor nem melegszik és akár 10x
hosszabb a működési ideje, mint a szénkefés fúróknak
Teljesen fém 13 mm racsnis tokmány a kiváló bittartásért
és tartósságért
e-Torque elektronikus nyomatékszabályozás, minden
alkalommal megkönnyíti a csavarozást
LED fény megvilágítja a munkaterületet
Fém bolygókerekes hajtóműház két sebességfokozattal
(0-440 és 0-1700 ford/perc) a fúrási és rögzítési
alkalmazások széles választékához
Új ’’ErgoTech’’ fogantyú kialakítás Gripzone+ ﬁnoman
barázdált bevonattal a még jobb kényelemért és
irányíthatóságért
A valaha volt legkompaktabb Ryobi 18 voltos
fúrócsavarozó, csupán 192 mm hosszú
Lithium+ akkumulátor technológia, több erő, hosszabb
működési idő és hosszabb élettartam, mint a megelőző
lítium-ion akkumulátor technológiák esetén
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Üresjárati ford.sz. 1. seb.
fokozat (ford/perc)

0-440

Üresjárati ford.sz. 2. seb.
fokozat (ford/perc)

0-1,700

Max. fúrási átmérő fában (mm)
50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Nyomatékállítás
10
Súly akkumulátor nélkül (kg)
1.7
Szállítva
Karton
Cikkszám
5133002437
EAN kód
4892210135629

Search for Ryobi TV

Szállítás terjedelme (R18DDBL-0)
1 x kétvégű bit

Ajánlott tartozék
Típus:

Típus:

RAK10MSDI

RAK69MIX

Cikkszám:

Cikkszám:

5132003176

5132002687

Kapható még
18 V szénkefe nélküli fúrócsavarozó
(2x2,5 Ah) + táska

18 V szénkefe nélküli fúrócsavarozó
(2x2,5 Ah) + szerszámkoffer

Típus:

Típus:

Cikkszám:

R18DDBL-LL25S 5133002440

Cikkszám:

R18DDBL-LL25B 5133002439

R18PDBL-0
18 V szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó

•
•
•
•

•
•
•

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Max. nyomaték (Nm)
Tokmány mérete (mm)

out the vid
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•
•

Szénkefe nélküli elektronikus vezérlésű motor, a
hatékonyság optimalizálásáért az akár 40%-kal
hosszabb töltésenkénti működési időért
Az elektronikus teljesítmény szabályozás akár 20%-kal
nagyobb teljesítményt biztosít, mint a szénkefés motorok
A szénkefe nélküli motor nem melegszik és akár 10x
hosszabb a működési ideje, mint a szénkefés fúróknak
Teljesen fém 13 mm racsnis tokmány a kiváló bittartásért
és tartósságért
e-Torque elektronikus nyomatékszabályozás, minden
alkalommal megkönnyíti a csavarozást
LED fény megvilágítja a munkaterületet
Fém bolygókerekes hajtóműház két sebességfokozattal
(0-440 és 0-1,700 ford/perc) a fúrási és rögzítési
alkalmazások széles választékához
Új ’’ErgoTech’’ fogantyú kialakítás Gripzone+ ﬁnoman
barázdált bevonattal a még jobb kényelemért és
irányíthatóságért
A valaha volt legkompaktabb Ryobi 18 V ütvefúrócsavarozó, csupán 201 mm hosszú
Lithium+ akkumulátor technológia, több erő, hosszabb
működési idő és hosszabb élettartam, mint a megelőző
lítium-ion akkumulátor technológiák esetén

C

•

Search for Ryobi TV

18
0
−
60
13

Üresjárati ford.sz. 1. seb.
fokozat (ford/perc)

0-440

Üresjárati ford.sz. 2. seb.
fokozat (ford/perc)

0-1,700

Max. fúrási átmérő fában (mm)
50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
13
Nyomatékállítás
10
Súly akkumulátor nélkül (kg)
1.7
Szállítva
Karton
Cikkszám
5133002438
EAN kód
4892210135636

Szállítás terjedelme (R18PDBL-0
1 x kétvégű bit

Ajánlott tartozék
Típus:

Típus:

RAK10MSDI

RAK69MIX

Cikkszám:

Cikkszám:

5132003176

5132002687

Kapható még
18 V szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó (2x2,5 Ah)
Típus:

Cikkszám:

R18PDBL-LL25S 5133002441

18 V szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó (1x1,5Ah, 1x4,0Ah)
Típus:

Cikkszám:

R18PDBL-LL99S 5133002442

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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ONE+ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
RCD18-LL25S
18 V fúrócsavarozó (2 x 2,5 Ah)
•
•
•
•
•
•

13 mm kulcsnélküli tokmány
LED a nehezen belátható munkaterületek megvilágításához
Gyors, 24 fokozatú nyomatékállítás a kiváló csavarozásért
minden alkalommal
2 sebességfokozat a legtöbb anyaghoz és alkalmazáshoz
Mágneses bittartó
Ergonomikus GripZone+ ﬁnoman barázdált fogantyú

Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
2
Töltővel szállítva
100 perc
Max. nyomaték (Nm)
50
Tokmány mérete (mm)
13
Max. fúrási átmérő fában (mm)
38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Nyomatékállítás
24
Súly akkumulátorral (kg)
1.67
Cikkszám
5133002214
EAN kód
4892210128928

Szállítás terjedelme (RCD18-LL25S)
1 x kétvégű csavarozó bit

Kapható még

Ajánlott tartozék

18 V kétsebességes fúrócsavarozó
2x 1,5 Ah Lithium+ akkumulátorral

Típus:

Típus:

RAK10MSDI

RAK69MIX

Típus:

Cikkszám:

Cikkszám:

Cikkszám:

RCD18022L

5133001929

5132003176

5132002687

ÚJ

R18DDP2-0

•
•
•
•
•

13 mm kulcsnélküli tokmány
Gyors, 24 fokozatú nyomatékállítás
2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz és alkalmazáshoz
Mágneses csavar- és bittartó
Finoman barázdált ergonomikus GripZone+ fogantyú a biztos
fogásért

18 V fúrócsavarozó
Feszültség (V)
18
Max. nyomaték (Nm)
45
Tokmány mérete (mm)
13
Max. fúrási átmérő fában (mm)
32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Nyomatékállítás
24
Súly akkumulátor nélkül (kg)
1.37
Cikkszám
5133002641
EAN kód
4892210142450

Szállítás terjedelme (R18DDP2-0)
1 x kétvégű csavarozó bit

Ajánlott tartozék
Típus:

Típus:

RAK10MSDI

RAK69MIX

Cikkszám:

Cikkszám:

5132003176

5132002687

RAD1801M
18 V sarokfúró - csavarozó
•
•
•
•
•
•

Akkumulátoros sarokfúró-csavarozó a szűk és nehezen hozzáférhető
helyeken történő munkavégzéshez
10 mm kulcsnélküli tokmány
Automatikusan reteszelhető zár az egy kézzel történő bitcseréért
LED fény a nehezen belátható helyek megvilágítására
Mágneses bittartó, könnyű tárolás és hozzáférés a fúróbitekhez
Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Tokmány mérete (mm)
Üresjárati ford.sz. 1. seb.
fokozat (ford/perc)

18
0
−
10
0-1100

Max. fúrási átmérő fában (mm)
38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
10
Súly akkumulátorral (kg)
1.83
Szállítva
Karton
Cikkszám
5133001166
EAN kód
4892210118578

Szállítás terjedelme (RAD1801M)
1 x kétvégű csavarozó bit

Ajánlott tartozék
Típus:
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Típus:

RAK10MSDI

RAK69MIX

Cikkszám:

Cikkszám:

5132003176

5132002687

Ha kivancsi a tovabbi műszaki jellemzőkre, peldaul a zaj- es rezgesadatokra, latogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

ONE+ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
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R18PD-0
18 V kétsebességes ütvefúró-csavarozó
•
•
•
•
•
•
•

Kombi gép fúrási, ütvefúrási és csavarozási alkalmazásokhoz
Teljesen fém 13 mm kulcsnélküli tokmány
LED lámpa
24 fokozatú nyomatékállítás a hatékony csavarozásért
2 sebességfokozat a fordulatok teljes szabályozása,a megfelelő fokozat
kiválasztásához a különbőző anyagok és alkalmazások között
Mágneses bittartó, hogy a csavarok és a tartozékok mindig kéznél legyenek
Ergonomikus GripZone+ ﬁnoman barázdált fogantyú

Feszültség (V)
18
Max. nyomaték (Nm)
55
Tokmány mérete (mm)
13
Max. fúrási átmérő fában (mm)
38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
13
Nyomatékállítás
24
Súly akkumulátorral (kg)
2.1
Cikkszám
5133002478
EAN kód
4892210137647

Szállítás terjedelme (R18PD-0)

Ajánlott tartozék
Típus:

1 x kettős csavarozó bit, pótfogantyú és
mélységmérő

Típus:

RAK10MSDI

RAK69MIX

Cikkszám:

Cikkszám:

5132003176

5132002687

Kapható még
18 V ütvefúró-csavarozó
(2x 2,5 Ah)

18 V ütvefúró-csvarozó
(2x 1,5 Ah)

Típus:

Cikkszám:

Típus:

Cikkszám:

R18PD-LL25S

5133002480

R18PD-LL15S

5133002479

LLCDI18022 Lithium+
18 V kétsebességes ütvefúró-csavarozó
•
•
•
•
•

Kombi gép fúrási, ütvefúrási és csavarozási alkalmazásokhoz
13 mm kulcsnélküli tokmány
24 fokozatú nyomatékállítás a hatékony csavarozásért
2 sebességfokozat a lehető legtöbb anyaghoz és alkalmazáshoz
Változtatható sebesség és fék a teljes irányíthatóságért

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Max. nyomaték (Nm)
Tokmány mérete (mm)

18
2
45 perc
50
13

Üresjárati ford.sz. 1. seb.
fokozat (ford/perc)

400

Üresjárati ford.sz. 2. seb.
fokozat (ford/perc)

1550

Max. fúrási átmérő fában (mm)
38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
13
Nyomatékállítás
24
Súly akkumulátorral (kg)
1.93
Szállítva
Szerszámtáska
Cikkszám
5133001931
EAN kód
4892210124487

Szállítás terjedelme (LLCDI18022 Lithium+)
1 x kétvégű csavarozó bit

Ajánlott tartozék
Típus:

Típus:

RAK10MSDI

RAK69MIX

Cikkszám:

Cikkszám:

5132003176

5132002687

Kapható még
18 V kétsebességes ütvefúró-csavarozó (1x 1,3 Ah)
Típus:

Cikkszám:

LLCDI18021L

5133001773

18 V kétsebességes ütvefúró-csavarozó (2x 1,3 Ah)

Ha kivancsi a tovabbi műszaki jellemzőkre, peldaul a zaj- es rezgesadatokra, latogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

Típus:

Cikkszám:

LLCDI18022L

5133001898
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ütvecsavarozók

ÜTVECSAVAROZÓ
MINDEN
ALKALOMRA!

Minden, az
űtőmechanizmus!
A Ryobi ütvecsavarozókban
lévő beépített ütőmechanizmus
hirtelen erős forgatóerőt ad, amely
erős forgatónyomaték szinteket
biztosít. Ez a nyomaték jobb
forgatóerőt biztosít a használó
megterhelése nélkül.

Amikor a csináld
magad feladat nagy
erejű és ismétlődő
csavarozást igényel,
válasszon egy
ütvecsavarozót.
Amikor deszkaburkolatot
fektet vagy fészert szerel
össze, a ONE+ akkus
ütvecsavarozó a gyors
csavarozás szabadságát
adja Önnek.
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MELYIK ÜTVECSAVAROZÓT VÁLASSZA?

Search for Ryobi TV

RID1801M
1M
M

R18ID3-0
R18
8ID3-0
0

R18QS-0
R1
0

R18IDBL-0
R 8IDBL-0
0

Standard

3 SEBESSÉG
FOKOZTA

Csendes Ütésmód

Szénkefe nélküli

Az olajnyomásos technológia 50 %-kal
csendesebbé teszi ezt az ütvecsavarozót
a standard Ütvecsavarozókhoz képest.
Így dolgozhat a csináld magad munkáján,
miközben Ön szundikál, vagy reggel korán
nem akarja zavarni a szomszédokat!

Fejlett elektronikával és motor
technológiával ellátva, ez Ryobi
valaha legjobb ütvecsavarozója..
Kihagyhatatlan gép, ha
deszkaburkolatot kell szerelnie az
innovatív “DeckDrive” jellemzőnek
köszönhetően.

Alapszintű Ryobi
Ütvecsavarozónk, ha
kisebb mennyiségű csavart
kell csavarozni.

14
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Válasszon 3 sebesség
fokozat beállítás közül
bármilyen típusú
csavarok - kicsitől nagyig csavarozásához.

ONE+ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

R18IDBL-0

ÚJ
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18 V szénkefe nélküli ütvecsavarozó

Search for Ryobi TV

•
•
•
•
•
•

Szénkefe nélküli ütvecsavarozó kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához
A Ryobi szénkefe nélküli technológiája a súrlódás mentes szénkefe nélküli motor, az intelligens
elektronika és a lithium+ akkumulátor technológia kombinációja, ennek köszönhetően akár 20% -kal
hosszabb működési időt és 20%- kal több erőt biztosít egy kisebb gépben
Erőteljes ütőmechanizmus akár 5x több erő a fúráshoz
3 teljesítmény fokozat az alkalmazások széles választékához
DeckDrive™ mód, kifejezetten fába történő csavarozáshoz
A legjobb teljesítmény és ergonómia eléréséért a 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor használatát javasoljuk,
ami akár 284 csavar behajtását biztosítja egy töltéssel (4 x 65 mm csavar C24-es fenyőbe)

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Ütésszám (ütés/perc)
Max. nyomaték (Nm)
Szerszám befogás
Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Súly akkumulátor nélkül (kg)
Cikkszám
EAN kód

18
0
−
0-3900
270
1
/4˝ Hex
0-3000
1.1
5133002662
4892210143457

Szállítás terjedelme (R18IDBL-0
Ajánlott tartozék

1 x bit, 1 x 5/8’’ dugókulcs adapter, övcsipesz

Típus:

RAK69MIX
Cikkszám:

5132002687

Ha kivancsi a tovabbi műszaki jellemzőkre, peldaul a zaj- es rezgesadatokra, latogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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R18QS-0

ÚJ

•
•
•
•

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Max. nyomaték (Nm)

18
0
−
45

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

out the vid
eo
ck
he

Ütésszám (ütés/perc)
Szerszám befogás
Súly akkumulátor nélkül (kg)
Cikkszám
EAN kód

0-3200
0-2200
¼˝ Hex
1.36
5133002642
4892210142443

on

Ütvecsavarozó kiváló a csavarok gyors behúzásához és
eltávolításához
Innovatív olaj adagoló mechanizmus több erő és nagyobb
sebesség, alacsonyabb zajhatás
Három lencsés LED lámpa megvilágítja a munkaterületet és
kiküszöböli az árnyékot a biteknél
Gyors betöltés ¼” (6,35 mm) tokmány a gyors és könnyű bit
cseréhez
A legjobb teljesítmény és ergonomia eléréséhez a 2,5 Ah lithium+
akkumulátort javasoljuk, ami akár 225 csavar behajtását biztosítja
egy töltéssel (4 x 65 mm csavar C24-es kezelt fenyőbe)

C

•

18 V csendes ütvecsavarozó

Szállítás terjedelme (R18QS-0)
1 x bit, 1 x 5/8’’ dugókulcs adapter, övcsipesz
Search for Ryobi TV

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK69MIX
Cikkszám:

5132002687

RID1801M
18 V ütvecsavarozó
•
•
•
•
•
•

Erőteljes ütvecsavarozó kiváló csavarozáshoz és nagyobb csavarok
lazításához
220 Nm nyomaték a hosszú csavarok könnyű behajtásához
Kulcsnélküli bitcsere 6,35 mm (¼‘’) hex adapter
3 x LED lámpa a munkaterület jobb megvilágításáért
Öntött hajtóműház a hosszabb élettartamért
Változtatható sebesség, forgásirányváltás és fék a teljes
irányíthatóságért

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Max. nyomaték (Nm)

18
0
−
220

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

3200
1.63
5133001168
4892210118592

Szállítás terjedelme (RID1801M)
1 x bit, 1 x 5/8 inch dugókulcs adapter

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK69MIX
Cikkszám:

5132002687

16
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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•
•
•
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18 V háromsebességes ütvecsavarozó
Ütvecsavarozó kiváló a csavarok gyors behúzásához és
eltávolításához
Erőteljes ütőmechanizmus akár 4x több erő a fúráshoz
3 teljesítmény fokozat az alkalmazások széles választékához
3 lencsés LED megvilágítja a munkaterületet és kiküszöböli az
árnyékot a bitek körül
Gyors töltés ¼” ( 6.35 mm ) tokmány
A legjobb teljesítmény és ergonómia eléréséért a 2,5 Ah Lithium+
akkumulátor használatát javasoljuk, ami akár 237 csavar behajtását
biztosítja egy töltéssel (4 x 65 mm csavar C24-es fenyőbe)

Feszültség (V)

18

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Töltővel szállítva
Max. nyomaték (Nm)

−
220

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
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C

•
•

ryobitools.eu

Max. nyomaték (Nm)
Ütésszám (ütés/perc)
Súly akkumulátor nélkül (kg)
Cikkszám
EAN kód

0-3,200
220
0-3,400
1.2
5133002613
4892210140708

Szállítás terjedelme (R18ID3-0
1 x bit, 1 x 5/8’’ dugókulcs adapter

Search for Ryobi TV

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK69MIX
Cikkszám:

5132002687

R18IW3-0
•
•
•
•
•
•

•
•
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A 18 V nagy teljesítményű motor 400 Nm nyomatékot szolgáltat, kiváló
a nagy teherbírású kötőelemek meghúzására és eltávolítására
Ütő mechanizmus
A három lencsés LED lámpának köszönhetően elkerülhető az árnyék
a biteken és megkönnyíti a nehezen belátható helyeken történő
munkavégzést
3 sebesség fokozat a sokoldalúságért t és az irányíthatóságért
1-es fokozat: 0-2100 ford/perc a pontos munkavégzésért
2-es fokozat: 0-2500 ford/perc a kötőelemek és az anyag sérülésének
elkerüléséért
3-as fokozat: 0-2900 ford/perc a max. teljesítményért a legnehezebb
alkalmazásokhoz
½’’ négyszög befogás rögzítő tüskével
¼” hex adapterrel, hogy a csavarozó illeszkedjen a megfelelő bithez

C

18 V háromsebességes ütvecsavarozó

Search for Ryobi TV

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Ütésszám (ütés/perc)
Max. nyomaték (Nm)

18
0
−
0-3200
400

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

0-2900

Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

2.00
Karton
5133002436
4892210132352

Szállítás terjedelme (R18IW3-0)
¼

˝ hex adapter

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK69MIX
Cikkszám:

5132002687

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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Szögezzünk le valamit!
Az akkumulátoros szögbelövőkkel a díszlécek és a felső keretek felszereléséhez hasonló munkák egyszerűbbé és gyorsabbá
válnak azáltal, hogy nem kell kézzel, kalapács segítségével beverni a szegeket. A Ryobi szegecsbelövő, szögbelövő és tűzőgépeivel
minden javítási munkát elvégezhet.

Ne zavarják meg a kötöttségek
Élvezze a vezeték nélküli szerszám szabadságát.
Nem kell nagy darab légtömlők miatt aggódnia,
szabadon mozoghat és bárhová elérhet, akár
olyan helyekre is, ahol a kalapáccsal gyakorlatilag
lehetetlen lenne szeget beverni.

(OVüDEL]WRQVÀJ
Biztonsággal használható
létrákon és állványokon, ahol nem
akadhat be a légtömlőbe.

(J\V]ùJEHOùYü
minden
munkához

ONE+ rendszer
Mivel a szerszám a ONE+ rendszer része, ugyanazt
a Lithium+ akkumulátort
használhatja különböző elektromos szerszámok és
kerti gépek energiájának biztosításához.

Minden szögbelövő
más méretű szeget és
tűzőkapcsot használ,
hogy az otthoni felújítási
és rögzítési feladatainak
teljes körét lefedje.

Útmutató a helyes szögek kiválasztásához
Szegecsek

Szegek

7ĕ]üNDSFVRN

Ideális fa javításához
csavarok és előfúrás nélkül.

A szegecs nem hatol
elég mélyre, és nem elég
széles ahhoz, hogy bármit
megtartson.

A tűzőgép a bútorok
készítéséhez szükséges
pisztoly.

18
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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R18N18G-0
9DNNXPXOÀWRURVV]ùJEHOùYü
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs
szükség kompresszorra és levegőtömlőre
18 db 1,2 mm átmérőjű 15-50 mm hosszú szögek tűzése
2 tűzési fokozat, sorozatlövő mód a precíz szögbelövésért és ütés mód a
gyors befejezésért
’’Grip-Light’’ technológia, a fogantyú megérintésével bekapcsolódik a LED
A szerszám nélküli mélységbeállítás segít megvédeni a munkafelületet és
lehetővé teszi a szögfej megfelelő beállítását
Üres kilövést megakadályozó mechanizmus meghosszabbítja a gép
működési idejét
Kioldószerkezet a beszorult szögek sérülésmentes eltávolításáért
A szögek mennyiségének szintjét mutató kijelző gyorsan és könnyen
leolvasható, jelzi, hogy mikor szükséges újratölteni
Övcsipesz
2x karcolásmentes alaplap, karcmentes munkafelületet biztosít

Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
0
Töltővel szállítva
−
Tár kapacitás szögek esetén
105
Szög típusa (mm)
1.2
Súly akkumulátorral (kg)
2.93
Cikkszám
5133002093
EAN kód
4892210128058

Szállítás terjedelme (R18N18G-0)
500 x 32 mm szögek, 2 x jelöletlen talp,
megfordítható övtartó

Kapható még
18 V szögbelövő (1x1,5 Ah)
Típus:

Cikkszám:

R18N18G-L15S

5133002307

R18N16G-0
9DNNXPXOÀWRURVV]ùJEHOùYü*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs
szükség kompresszorra és levegőtömlőre
16 db 1,6 mm átmérőjű 19-65 mm hosszú szögek tűzése
2 tűzési fokozat, sorozatlövő mód a precíz szögbelövésért és ütés mód a
gyors befejezésért
’’Grip-Light’’ technológia, a fogantyú megérintésével bekapcsolódik a LED
A szerszám nélküli mélységbeállítás segít megvédeni a munkafelületet és
lehetővé teszi a szögfej megfelelő beállítását
Üres kilövést megakadályozó mechanizmus meghosszabbítja a gép
működési idejét
Kioldószerkezet a beszorult szögek sérülésmentes eltávolításáért
A szögek mennyiségének szintjét mutató kijelző gyorsan és könnyen
leolvasható, jelzi, hogy mikor szükséges újratölteni
Övcsipesz
2x karcolásmentes alaplap, karcmentes munkafelületet biztosít

Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
0
Töltővel szállítva
−
Szögtár kapacitása
100
Szög típusa (mm)
1.6
Súly akkumulátorral (kg)
3.13
Cikkszám
5133002222
EAN kód
4892210128898

Szállítás terjedelme (R18N16G-0)
500 x 50 mm szögek, 2 x jelöletlen talp,
megfordítható övtartó

Kapható még
18 V szögbelövő (1 x 1,5Ah)
Típus:

Cikkszám:

R18N16G-L15S

5133002308

R18S18G-0
9DNNXPXOÀWRURVV]ùJEHOùYü*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja,
nincs szükség kompresszorra és levegő tömlőre
10-38 mm hosszú, 5,5-6,1mm átmérőjű szögek tűzése
2 tűzési fokozat, sorozatlövő mód a precíz szögbelövésért és ütés
mód a gyors befejezésért
’’Grip-Light’’ technológia, a fogantyú megérintésével bekapcsolódik a
LED
A szerszám néküli mélységbeállítás segít megvédeni a munkafelületet
és lehetővé teszi a szögfej megfelelő beállítását
Üres kilövést megakadályozó mechanizmus meghosszabbítja a gép
működési idejét
Kioldószerkezet a beszorult szögek sérülésmentes eltávolításáért
A szögek mennyiségének szintjét mutató kijelző gyorsan és könnyen
leolvasható, jelzi, hogy mikor szükséges újratölteni
Övtartó, bal vagy jobb oldali függesztés a további kényelemért
Két karcolésmentes talppal szállítva, hogy a tisztán tartsa a
munkafelüleletet a gép által okozott karcolásoktól

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
−
Tár kapacitása
100
Súly akkumulátorral (kg)
2.87
Cikkszám
5133002516
EAN kód
4892210138781

Szállítás terjedelme (R18S18G-0)
500 x 38 mm szögek, 2 x jelöletlen talp,
megfordítható övtartó

19
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ONE+ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
R18SDS-0
•
•
•
•
•
•
•

out the vid
eo
ck
he

on

•

A pneumatikus ütőmechanizmus 1,3 J ütőenergiát biztosít, kiváló
beton és kő fúrásához
SDS-plus tokmány a gyors fúrásért és könnyű bit cseréért
4 munkamód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésőállítás)
A véső funkció kiváló a különböző burkolólapok eltávolításához
Kalapács funkció kikapcsolása kiváló fa, fém és csempe fúrásához
Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
A beépített LED-nek köszönhetően a munkadarab mindig jól meg van
világítva és jól látható
Gripzone+™ puha gumibevonat a fogantyún a kényelmes használatért

C

18 V SDS-plus fúrókalapács
Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
0
Töltővel szállítva
−
Ütésszám (ütés/perc)
0-5,000
Ütés energia (J)
1.3
Max. fúrási átmérő fában (mm)
16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
16
Súly akkumulátorral (kg)
2.08
Szállítva
Karton
Cikkszám
5133002305
EAN kód
4892210130211

Search for Ryobi TV

Szállítás terjedelme (R18SDS-0)
-

Kapható még

Ajánlott tartozék

18 V SDS-plus fúrókalapács
(1 x 2,5Ah)

Típus:

RAK08SDS

Típus:

Cikkszám:

Cikkszám:

R18SDS-L25S

5133002325

5132002262

R18AG-0
18 V sarokcsiszoló
•
•
•
•
•
•

115 mm akkumulátoros sarokcsiszoló kiváló a legtöbb vágási
feladathoz és csiszolási alkalmazáshoz
3 pozícióban állítható fogantyú a legjobb irányításért és vágásért
Két fokozatú nem rögzíthető kapcsoló, megakadályozza a
véletlenszerű indítást
Kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű állításért
Tengelyreteszelés a könnyű tárcsa- és tartozékcseréért
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Befogótüske mérete (mm)

18
0
−
22

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Tárcsa méret (mm)
Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

7500
115
2.58
Karton
5133001903
4892210123657

Szállítás terjedelme (R18AG-0)
Csiszolótárcsa, kulcs, védőburkolat,
pótfogantyú, kulcs

RMT1801M
18 V többfunkciós gép
•
•
•
•
•

Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágófejjel
A tartozékok gyors cseréje
LED fény a nehezen belátható helyek megvilágítására
Változtatható sebesség
Az univerzális tartozékadapter kompatibilissá teszi más márkák
tartozékainak használatához

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Oszcilláló mozgás
Oszcillációs szám
(oszcilláció/perc)
Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

18
0
−
3°
0-20,000
1.33
−
5133001632
4892210120328

Szállítás terjedelme (RMT1801M)
1 x bemerülő fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap,
1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, imbuszkulcs,
univerzális tartozék adapter

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK05MT
Cikkszám:

5132002787

20
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Típus:

RAK15MT
Cikkszám:

5132002809

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

ONE+ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
R18RS-0

ÚJ

•
•
•
•
•
•

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

9V]DEO\DIĕUÒV]

Kiváló a durva és gyors vágásokhoz bontásoknál fába, fémbe és műanyagba
Gyorsabban vág, mint a vezetékes gépek, összehasonlítva az ERS0VHG fűrésszel
Anti-Vibe™ fogantyú a kényelmes és irányítható vágásért
Szerszám nélküli fűrészlap leszorító a gyors és könnyű fűrészlapcseréért
Az állítható talp lehetővé teszi a különböző fűrészlapok használatát, evvel meghosszabbítva annak
élettartamát
A legjobb teljesítmény és működési idő eléréséhez az 5,0 Ah lithium+ akkumulátort javasoljuk, ami
akár 164 vágást biztosít töltésenként 50x100 mm fenyőbe

Ajánlott tartozék
Típus:

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Löket hossz (mm)
Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

18
0
−
28
2,900

Max. vágási kapacitás fában (mm)
200
Súly akkumulátor nélkül (kg)
2.4
Cikkszám
5133002637
EAN kód
4892210141910

Szállítás terjedelme (R18RS-0)
1 x fafűrész , 1 x imbuszkulcs

RAK3RBWM
Cikkszám:

5132002813

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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ONE+ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
R18CS-0
9NùUIĕUÒV]

•
•
•

•

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Ferdeszög tartomány (°)
Fűrészlap átmérő (mm)
Szélesség (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Max. vágás gérben 45° (mm)
Max. vágási mélység 56° (mm)
Max. vágás gérben 90° (mm)

18
0
−
0-56
165
1.6
16
36
28
52

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

out the vid
eo
ck
he

Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

4,700
2.8
Karton
5133002338
4892210117304

on

•

Ideális a hosszú, egyenes vágásokhoz, lapanyag méretre vágása,
konyhai munkalapok vágása, a faanyagok gyors és pontos vágást
biztosítja
A kiváló vágási kapacitásnak (52 mm 90°-nál, 36
mm 45°-nál) köszönhetően a vezetékes gépek
alkalmazásához javasolt
Szerszám nélküli gyors és egyszerű ferdeszög- és
mélységállítás
Elforgatható porelszívó adapter segít tisztán tartani
a vágás vonalát, és lehetővé teszi, hogy pormentes
környezetben dolgozhasson a porelszívóhoz történő
csatlakozásnak köszönhetően
Kiváló 165 mm-es 24 karbid hegyű fűrészlap
kiemelkedő teljesítményt és kiváló vágási minőséget
biztosít
Akár 275 vágás 2x4 (52x100mm) fában töltésenként
Lithium+ 5,0 Ah RB18L50 akkumulátorral

C

•

Szállítás terjedelme (R18CS-0)
1 x 24 fogas fűrészlap, párhuzamvezető
Search for Ryobi TV

RWSL1801M
9NùUIĕUÒV]
•
•
•
•
•

Kiváló hosszú, egyenes vágásokhoz, fa lapok méretre vágása,
munkalapok, padló vágásáshoz, gyors és pontos kereszt
vágáshoz
Hatékony vágási kapacitás 90° foknál 45 mm, 45° foknál 32 mm
Szerszámnélküli mélység és ferdeszög állítás a gyors és könnyű
fűrész állításért
A porelvezető porszívóhoz történő csatlakoztatása segíti
pormentesen tartani a munkafelületet és a környezetet
Prémium minőségű 150 mm-es fűrészlap, 18 fogas karbid
heggyel a kiváló teljesítményért és vágási minőségért

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Fűrészlap átmérő (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Max. vágás gérben 45° (mm)
Max. vágás gérben 90° (mm)
Ferdeszög tartomány (°)
Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

18
0
−
150
10
0-4,700
32
45
50
2.93
Karton
5133001164
4892210118554

Szállítás terjedelme (RWSL1801M)
1 x 150 mm TCT fűrészlap, párhuzamvezető,
imbuszkulcs

22
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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R18JS-0
9V]ĎUöIĕUÒV]
•
•
•
•
•
•
•

Akkumulátoros szúrófűrész 25 mm lökethossz kiváló a különböző
szögekben történő favágáshoz
Könnyen állítható sebességfokozat, az alkalmazásnak megfelelő
sebesség kiválasztásához
4 fokozatú ingaelőtolás a kiváló vágási teljesítményért
Szerszám nélküli fűrészlap befogás a gyors és könnyű fűrészlap
cseréért
Reteszelhető zár
LED fény a vágási vonal megvilágításához
Könnyen állítható alaplap 0°-tól 45°-ig állítható vágási szög

Feszültség (V)

18

Akkumulátorral együtt
szállítva

0

Töltővel szállítva
Löket hossz (mm)
Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Max. vágási kapacitás
fában (mm)
Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

−
25
1,100 - 3,000
101
2.53
Karton
5133002158
4892210128010

Szállítás terjedelme (R18JS-0)
1 x 10 TPI fafűrészlap, 1 x 14 TPI ívben vágó
fűrészlap

LTS180M
18 V csempevágó
•
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 18 V motorral vágja a kerámiát, gránitot, márványt és téglát
Acél talp, nagy gombokkal a könnyű állításért
102 mm átmérőjű vágótárcsa gyémánt peremmel a precíz és
törmelékmentes vágásért
Reteszelhető zár a könnyű tárcsacseréért
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért
Kulcsok tárolása
Gyémánt vágótárcsával szállítva
Víztartállyal szállítva

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva

18
0
−

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Tárcsa méret (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Max. vágás gérben 45° (mm)
Max. vágás gérben 90° (mm)
Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

5000
102
16
16
22
2.6
−
5133000154
4892210110688

Szállítás terjedelme (LTS180M)
Imbuszkulcs, víztartály

EMS190DCL
18 V gérvágó
•
•
•
•
•
•

Akár 69 vágás 2,5 x 10 cm fenyő deszkában (teljesen feltöltött 18 V
2,4 Ah akkumulátorral)
Exactline lézer pontosan illeszti a vágás vonalát
0, 15, 22.5, 31.6 és 45º fokozatú skála, 0-45º ferdevágás tartománya
24 fogas karbid hegyű fűrészlap a hosszabb működési időért
Kifejezetten kompakt és könnyű a könnyebb szállításért
Akár 189 vágás (22x100 mm) 5,0 Ah Lithium+ akkumulátorral

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Fűrészlap átmérő (mm)
Akkumulátor típusa
Gérvágás kapacitása balra (°)

18
0
−
190
−
45

Gérvágás kapacitása
jobbra (°)
Ferdeszög tartomány bal (°)
Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

45
45
7.43
Karton
5133000932
4892210116895

Szállítás terjedelme (EMS190DCL)
1 x 24 fogas TCT fűrészlap, 1 x leszorító,
porgyűjtő zsák, kulcs

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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R18ROS-0
9UH]JüFVLV]ROö
•
•
•
•
•
•

Kiválóan használható a könnyűtől a közepes nehézségű feladatokhoz,
mint például festék eltávolítása vagy felületkezelés
2,5 mm átmérőjű oszcilláló mozgás a gyors és hatékony
csiszolásért
Oszcillációs mozgás deformitás nélküli befejezést biztosít
A beépített porelvezető rendszer biztosítja a tiszta munkaterületet
Gyors rögzítésű tépőzáras csiszolópapír
Akár 50 perces működési idő az RB18L50 5,0 Ah Lithium+
akkumulátorral

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva

18
0

Üresjárati oszcillációs szám
ford perc
Rezgőkör átmérője (mm)
Csiszolótalp mérete (mm)
Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

20,000
2.5
125
1.56
Karton
5133002471
4892210136855

Szállítás terjedelme (R18ROS-0)
3 x csiszoló papír (80, 120, 240
szemcsemérettel)

Ajánlott tartozék
Típus:

RO125A110
Cikkszám:

TBC

R18PS-0
9UH]JüFVLV]ROö
•
•
•
•
•

Kiválóan használható a könnyűtől a közepes nehézségű feladatokhoz,
mint például festék eltávolítása vagy felületkezelés
1,8 mm átmérőjű oszcilláló mozgás a gyors és hatékony csiszolásért
Kompakt kialakításának köszönhetően könnyű csiszolás a szűk
helyeken
Gyors rögzítésű tépőzáras csiszolópapír
Háromszög alakú csiszolótalp kialakítás a nehezen hozzáférhető
sarkok megmunkálásához

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva

18
0

Üresjárati oszcillációs szám
ford perc
Rezgőkör átmérője (mm)
Csiszolótalp mérete (mm)
Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

22,000
1.8
100 x 140
1.06
Karton
5133002443
4892210133700

Szállítás terjedelme (R18PS-0)
6 x csiszoló papír (2x60, 2x120, 2x240
szemcsemérettel)

Ajánlott tartozék
Típus:

SCS10A
Cikkszám:

5132002675

CPL180MHG
18 V gyalu
•
•
•
•
•
•

Élhorony az öntvény alaplapban a nagyobb pontosság
érdekében
Gyalulási mélységbeállítás 0 - 0,4 mm
Első pótfogantyú a kiválóbb irányíthatóságért
Párhuzamvezető a pontos gyalulásért
DustTech™ beépített porelszívás-technológia a maximálisan
hatékony porgyűjtésért
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb
kényelemért

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Gyalulási szélesség (mm)
Gyalulási mélység (mm)
Falc mélység (mm)

18
0
−
50
0.4
13

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Súly akkumulátorral (kg)
Cikkszám
EAN kód

10,000
2.13
5133000195
4892210109149

Szállítás terjedelme (CPL180MHG)
2 x megfordítható TCT gyalukés,
párhuzamvezető, porgyűjtő zsák, kulcs

Ajánlott tartozék
Típus:

PB50A2
Cikkszám:

5132002602

24
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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CCG1801MHG
18 V kinyomópisztoly
•
•
•
•
•
•
•

Nagy kinyomóerő a nagy viszkozitású anyagokhoz
A kapcsoló rögzítése megakadályozza a véletlenszerű indítást
Változtatható sebességállítás az átfolyás szabályozásához
Könnyen kioldható kinyomótüske a gyors újratöltéshez
A tartós hajtómű és tubustartó biztosítja a gép hosszú
élettartamát
Tubustartón elhelyezett kiszúró tüske a tubus kinyitásához
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb
kényelemért

Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
0
Töltővel szállítva
−
Üresjárati fordulatszám gyors
6
Üresjárati fordulatszám lassú
1
Maximális leadott erő
225
Súly akkumulátorral (kg)
2.13
Cikkszám
5133000192
EAN kód
4892210109200

Szállítás terjedelme (CCG1801MHG)
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

ÚJ

R18GLU-0

•

Forró ragasztó az anyagok széles választékához, úgy mint papír,
karton, textil, bőr, műanyag, fa, fém, parafa, kő
Két ujjas kapcsoló
A 3 perces felfűtési idő után ragasztásra kész
Kompatibilis bármilyen típusú 11 mm átmérőjű minden
célra alkalmas nagy szilárdságú ragasztóval
Egy akkutöltés ( Lithium+ 5,0 Ah RB18L50 akku) akár
60 ragasztórúdhoz elegendő

•
•
•
•

18 V ragasztó pisztoly
Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
0
Töltővel szállítva
−
Fúvóka átmérője [mm]
3
Ragasztórúd átmérő (mm)
11
Súly akkumulátor nélkül (kg)
0.39
Cikkszám
5133002868
EAN kód
4892210149428

Szállítás terjedelme (R18GLU-0)
3 db ragasztórúd

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

Autóápolás
Tartsa karban autóját a Ryobi ONE+ akkumulátoros
szerszámaival. Az összes géphez csak egy akkumulátorra
lesz szüksége.

R18B-0

Ragyogjon autója
külseje.
A ONE+ polírozót használva
karosszériája újként ragyog
majd.

R18I-0

Nyomás?
Rendben.
A ONE+ abroncstöltő
segítségével ondoskodjon
arról, hogy abroncsaiban
megfelelő legyen a
nyomás. Mérje meg, állítsa
be és fújja fel kerekeit
otthon, ne kelljen ezért
szervizbe mennie.

26
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RFL180M-0

Reﬂektorfényben
Ez a praktikus zseblámpa,
kényelmes billenthető
fejjel ellátva, bármely
szerszámkészlet nagyszerű
kiegészítője.

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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R18R-0

Jó munkához zene kell.
Hallgasson rádiót, vagy csatlakoztassa
telefonját Bluetooth-on keresztül, és hallgassa
kedvenc dalait a ONE+ rádió segítségével
munka közben.
CHV182M

Mintha új lenne belül.
A ONE+ kéziporszívóval gondoskodhat
arról, hogy gépkocsija belseje mindig tiszta
és rendezett legyen.
R18ALF-0

Soha ne maradjon
fény nélkül.
Ha az autó motorháztetője
alá kell nézni, vagy lerobbant
a sötétben, legyen kéznél a
ONE+ lámpa.

R18ALF-0

Kereket kell cserélnie?

out the vid
eo
ck
he

on

C

A ONE+ préslevegős csavarkulcs megkönnyíti a kerékanyák
meglazítását és meghúzását. Így gyorsan és könnyedén cserélhet
kereket, amikor és ahol csak szeretne.

Search for Ryobi TV

Tekintse meg YouTube-csatornánkon,
hogyan tarthatja karban autóját:

www.youtube.com/RyobiTV

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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R18B-0

out the vid
eo
ck
he

on

C

18 V polírozó

Search for Ryobi TV

•
•
•
•
•
•
•

Kiválóan alkalmazható polírozáshoz és waxoláshoz, hogy fenntartsa autója fényét
Kiválóan alkalmas még hajók, fabútorok és padló polírozásához is
Oszcillációs mozgás deformitás nélküli befejezést biztosít
Az erőteljes motor 2500 percenkénti fordulatot biztosít a kiváló teljesítményért a hosszabb munka ideje alatt
A munka gyors befejezése a 254 mm-es csiszoló aplikátorral
Félkör alakú fogantyú kényelmes hozzáférést biztosít a nehezen elérhető helyeken
Akár 120 perces működési idő az 5,0 Ah Lithium+ RB18L50-es akkumulátorral

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK2BB

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Rezgőkör átmérője (mm)

18
0
−
12.5

Oszcillációs szám
(oszcilláció/perc)

2500

Méret (mm)
Súly akkumulátor nélkül (kg)
Cikkszám
EAN kód

254
1.97
5133002465
4892210135483

Szállítás terjedelme (R18B-0
1 x elasztikus polírozó fedél, elasztikus csiszoló
fedél

Cikkszám:

5132002786
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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CHV182M
18 V morzsaporszívó
•
•
•
•
•

Száraz anyagok felszívása
Kettős szűrő rendszer, a maximális szívóerőért
Könnyen tisztítható tartály
Morzsatartály könnyű tisztítása
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért

Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
0
Töltővel szállítva
−
Tartály kapacitása (ml)
173
Súly akkumulátorral (kg)
1.39
Szállítva
Karton
Cikkszám
5133000077
EAN kód
4892210106339

Rés tisztítófej és kefe

on

C

Szállítás terjedelme (CHV182M)
out the vid
eo
ck
he

Search for Ryobi TV

R18I-0
18 V pumpa
•
•
•
•
•

Két funkció - leeresztés/felfújás
Könnyen kezelhető, automatikus kikapcsolás, digitális nyomás
leolvasás
Gyors leeresztési mód, kiváló matracok és egyéb
felfújható eszközökhöz
Praktikus kapcsoló a magas és alacsony nyomás
kiválasztásához
Az összes tömlő, adapter a gépen tárolható

Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
0
Töltővel szállítva
−
Nagynyomású cső (mm)
711
Nagy áteresztésű cső (mm)
756
Max. nyomás (bar)
10.3 bar, 150psi
Súly akkumulátorral (kg)
1.71
Szállítva
Karton
Cikkszám
5133001834
EAN kód
4892210122780

Szállítás terjedelme (R18I-0)

out the vid
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Nagynyomású cső, alacsony nyomású cső, 3 x
fúvóka

Search for Ryobi TV

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

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

18
0
−
2,100 / 1,400
1.56
5133002612
4892210140678

Szállítás terjedelme (R18F-0)
-

R18R-0
18 V rádió Bluetooth® -al
•
•
•
•
•
•
•
•

ÚJ
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
0
Töltővel szállítva
−
Hangszóró átmérője (mm)
90
Hangszóró teljesítmény (W)
3
Súly akkumulátorral (kg)
1.1
Cikkszám
5133002455
EAN kód
4892210135476

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 eletronikus 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

Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
0
Töltővel szállítva
−
Súly akkumulátor nélkül (kg)
1.82
Cikkszám
5133002734
EAN kód
4892210145390

Szállítás terjedelme (R18RH-0)
2 x AAA elem, (az akkumulátort és töltőt külön
kell megrendelni)

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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A Ryobi, mindenkinek
tud valamit mutatni

A ONE+ lombfúvó
megkönnyíti a
takarítást!

Hűtse magát
a ONE+ akkus
ventillátorral

Nincs több
nyugodt pillanat
a ONE+ sztereó
rádióval

KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁKON, HOGY NAPRAKÉSZ LEGYEN

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

31
03

ONE+ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
ÚJ
•
•
•
•
•
•

R18TB-0
9NRPSDNWOÒJVHSUĕ
Kiváló műhely tisztításához, por, fűrészpor, fa és faforgács
összegyűjtéséhez
Kompakt és erőteljes légseprű 200 km/óra levegőáramlási
sebességgel
3 sebesség fokozat. Alacsony sebesség fokozat kiváló a műhely
alkalmazásokhoz, közepes fokozat a pontos irányításért, nagy
sebesség fokozat a maximális teljesítményért
Változtatható sebesség kapcsoló
Kiváló minőségű gumi tömlő a nedves törmelékek eltávolításához a
felületekről
Akár 70 perces működési idő töltésenként a nagy
kapacitású Lithium+ 5,0 Ah RB18L50
akkumulátorral

Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
0
Töltővel szállítva
−
Levegőáramlási sebesség 1 (km/h)
115
Levegőáramlási sebesség 2 (km/h)
150
Levegőáramlási sebesség 3 (km/h)
200
Levegő mennyisége 1 (m³ per perc)
1.8
Levegő mennyisége 2 (m³ per perc)
2.2
Levegő mennyisége 3 (m3 per perc)
2.9
Cikkszám
5133002915
EAN kód
4892210149985

Szállítás terjedelme (R18TB-0)
-

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

Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
0
Töltővel szállítva
−
Izzó típusa
Halogén
Súly akkumulátorral (kg)
0.72
Cikkszám
5133001636
EAN kód
4892210120182

Szállítás terjedelme (RFL180M)
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva
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R18ALF-0
18 V összecsukható térmegvilágító lámpa

•
•
•

Feszültség (V)
18
Akkumulátorral együtt szállítva
0
Töltővel szállítva
−
Izzó típusa
LED
Súly akkumulátorral (kg)
1.3
Cikkszám
5133002304
EAN kód
4892210130525

Szállítás terjedelme (R18ALF-0)
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva
out the vid
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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

C

•
•

Search for Ryobi TV

R18ALH-0
18 V hibrid térmegvilágító lámpa
•
•
•
•
•

Váltson hálózati és akkumulátoros áram között az innovatív 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

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

Szállítás terjedelme (R18ALH-0)
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva
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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
Akár 1622 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
276 (50*150mm) vágás R18CS
A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és
alkalmazástól függően

Cikkszám
EAN kód

5133002433
4892210135940

Cikkszám
EAN kód

5133001907
4892210124104

Cikkszám
EAN kód

5133002237
4892210129062

RB18L40
18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor
•
•
•
•
•
•
•

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

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

18 V akkumulátor és töltő szett
(2 x 4,0 Ah)

Típus:

Cikkszám:

Típus:

Cikkszám:

RBC18L40

5133001912

RBC18LL40

5133001916

RB18L25
18 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor
•
•
•
•
•
•
•
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Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt,
hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a
megelőző lítium-ion rendszerek
4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
Intellicell™ technológia ﬁgyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat
a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb
tartósságért
Akár 749 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
115 (50*150mm) vágás fenyőbe R18CS körfűrésszel
A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és
alkalmazástól függően

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

Cikkszám
EAN kód

5133002737
4892210145093

Cikkszám
EAN kód

5133001905
4892210124081

Cikkszám
EAN kód

5133001904
4892210124074

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 ngayobb
tartósságért
Akár 528 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
72 (50*150mm) vágás R18CS
A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és
alkalmazástól függően

Kapható még
1 x 18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor és szuper töltő
Típus:

Cikkszám:

RBC18L15

5133001910

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

Kapható még
18 V akkumulátor és töltő szett
(1 x 1,3 Ah)

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

Típus:

Cikkszám:

Típus:

Cikkszám:

RBC18L13

5133001908

RBC18LL13

5133002000

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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A valaha leggyorsabb ONE+ töltő. Töltési sebesség 5.0Amp/h.
5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát
Intelligens töltöttségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és
annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítva annak
élettartamát
Töltésszintjelző megmutatja ha az akkumulátor elérte a 80 %
töltöttséget

Cikkszám
EAN kód

5133002638
4892210141873

Cikkszám
EAN kód

5133001127
4892210117991

Cikkszám
EAN kód

5133002630
4892210140906

Cikkszám
EAN kód

5133002893
4892210150134

BCL14181H
921(WùOWü
•
•
•
•
•

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

RC18627
9VRURVDNNXPXOÀWRUWùOWü
•
•
•
•
•

ÚJ
•
•
•
•
•
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Teljesítmény igény szerint - 6 töltő állomás kiváló az Ön összes ONE+
akkumulátorának tárolására
Töltési sebesség 2,7 Amp/h. 2,5 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát
Intelligens töltöttségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és
annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítva annak
élettartamát

RC18118C
9DXWöVWùOWü
12 V autós aljzatba történő csatlakoztatás, rugalmas akkumulátor
töltést tesz lehetővé akár vezetés közben is
ONE+ töltő az összes 18 V akkumulátorral kompatibilis
Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát
Intelligens töltöttségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és
annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítva annak
élettartamát
Biztonsági elektronika hangjelzéssel ﬁgyelmeztet és lekapcsolja a
töltőt

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

HAMAROSAN JÖN
A RYOBI AKKUK
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14,4 V / 12 V / 7 V / 4 V SZERSZÁMOK
14 V-os szerszámok
12 V-os szerszámok
7 V-os szerszámok
4 V-os szerszámok
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14.4V / 12V / 7V / 4V
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R14DDE-LL15S
14,4 V fúrócsavarozó
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomikus mikrobarázdált bevonatú fogantyú
13 mm kulcsnélküli tokmány
Az egyes nyomaték fokozatok elektronikus beállítása
20 fokozatú nyomatékszabályozás
LED a nehezen belátható munkaterületek megvilágításához
3 fokozatú töltésszintjelző
Az erőteljes motor akár 45 Nm nyomatékot szolgáltat
Kétfokozatú hajtómű üresjárati fordulatszám 1450 percenkénti
fordulattal
Lithium+ akkumulátor technológia még több erőt, hosszabb működési
időt biztosít, tartósabb, mint az ezt megelőző lítium-ion akkumulátorok
Finoman tolható kapcsoló, sebességfokozat váltó kapcsoló,
akkumulátor retesz az üzemeltető kényelméért
Nagyon kompakt, csupán 212 mm magas és 186 mm hosszú
Nagy fúrási átmérő, fában akár 32 mm

Kapható még

Típus:

Üresjárati ford.sz. 1. seb.
fokozat (ford/perc)
Üresjárati ford.sz. 2. seb.
fokozat (ford/perc)
Nyomatékállítás
Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

14.4
2
60 perc
45
13
32
13
0-400
0-1450

20 e-Torque
1.62
Szerszámtáska
5133001900
4892210123626

Szállítás terjedelme (R14DDE-LL15S)

Ajánlott tartozék

14,4 V fúrócsavarozó
(2 x 2,5 Ah)

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Max. nyomaték (Nm)
Tokmány mérete (mm)
Max. fúrási átmérő fában (mm)
Max. fúrási átmérő acélban (mm)

1 x kétvégű csavarozó bit
Típus:

RAK10MSDI

RAK69MIX

Típus:

Cikkszám:

Cikkszám:

Cikkszám:

R14DDE-LL25S

5133002212

5132003176

5132002687

RCD12012L
12 V fúrócsavarozó
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 mm kulcsnélküli tokmány
22 fokozatú nyomatékállítás a kiváló csavarozásért minden
alkalmazásban
Könnyű és kompakt - kiváló az egész házban
LED lámpa a munkafelület megvilágításához
Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Változtatható sebesség, előre-hátra forgás a teljes irányításért
Egyhüvelyű tokmány a könnyű tartozékcseréért
Finoman tolható kapcsoló és sebességkapcsoló
Ergonomikus GripZone+ ﬁnoman barázdált fogantyú

Feszültség (V)
12
Akkumulátorral együtt szállítva
2
Töltővel szállítva
60 perc
Max. nyomaték (Nm)
25
Tokmány mérete (mm)
10
Max. fúrási átmérő fában (mm)
25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
10
Súly akkumulátorral (kg)
1.08
Szállítva
Szerszámtáska
Cikkszám
5133001158
EAN kód
4892210118479

Szállítás terjedelme (RCD12012L)
1 x kétvégű csavarozó bit

Ajánlott tartozék
Típus:

Típus:

RAK10MSDI

RAK69MIX

Cikkszám:

Cikkszám:

5132003176

5132002687

R12DD-L13S
12 V kétsebességes fúrócsavarozó
•
•
•
•
•

Kétsebességes fúrócsavarozó könnyű és kompakt kialakítással
10 mm kulcsnélküli tokmány
22 fokozatú nyomatékállítás a kiváló csavarozásért
LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Max. nyomaték (Nm)
Tokmány mérete (mm)

12
1
60 perc
30
10

Üresjárati ford.sz. 1. seb.
fokozat (ford/perc)

0-400

Üresjárati ford.sz. 2. seb.
fokozat (ford/perc)

0-1500

Max. fúrási átmérő fában (mm)
25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
10
Nyomatékállítás
22
Súly akkumulátorral (kg)
1.02
Szállítva
Szerszámtáska
Cikkszám
5133001800
EAN kód
4892210122537

Szállítás terjedelme (R12DD-L13S)

Ajánlott tartozék

Kapható még
12 V kétsebességes
fúrócsavarozó (2x 1,3Ah)

1 x kétvégű csavarozó bit

Típus:

Típus:

RAK10MSDI

RAK69MIX

Típus:

Cikkszám:

Cikkszám:

Cikkszám:

R12DD-LL13S

5133001802

5132003176

5132002687

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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14.4V / 12V / 7V / 4V
RRS12011L
9DNNXPXOÀWRURVV]DEO\DIĕUÒV]
•
•
•
•
•

Kettő az egyben fűrész, a változtatható fűrészlap állás lehetővé
teszi mind szablyafűrész, mind a szúrófűrész módban történő
munkavégzést
Változtatható sebesség
LED fény a munkaterület megvilágításához
Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
Biztonsági reteszelőzár a balesetek elkerülése érdekében

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva

12
1
60 perc

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

3200

Löket hossz (mm)
13
Max. vágási kapacitás fában (mm)
60
Súly akkumulátorral (kg)
1.17
Szállítva
Szerszámtáska
Cikkszám
5133001160
EAN kód
4892210118516

Szállítás terjedelme (RRS12011L)
1 x fém fűrészlap, 1 x fa fűrészlap,
1 x szúrófűrészlap

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK3RBWM
Cikkszám:

5132002813

RMT12011L
12 V többfunkciós gép
•
•
•
•
•

Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágófejjel
A tartozékok gyors cseréje
LED lámpa a munkaterület megvilágítására
LED lámpa a munkaterület megvilágítására
Az univerzális tartozék adapter lehetővé teszi más márkájú tartozékok
használatához

Feszültség (V)
Akkumulátorral együtt szállítva
Töltővel szállítva
Oszcilláló mozgás

12
1
60 perc
3°

Oszcillációs szám
(oszcilláció/perc)

20,000

Súly akkumulátorral (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

1.07
Szerszámtáska
5133001154
4892210118455

Szállítás terjedelme (RMT12011L)
1 x bemerülő fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap,
1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, imbuszkulcs,
univerzális tartozék adapter

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK05MT
Cikkszám:

5132002787

Típus:

RAK15MT
Cikkszám:

5132002809

R7SD-L13G
7,2 V fúrócsavarozó
•
•
•
•
•
•

7,2 V lítium-ion csavarozó különböző alkalmazásokhoz, kezdve a
szekrények összeszerelésétől, a függönyök és egyéb felfüggesztett
tárgyak szereléséig
Kompakt és könnyű kialakítás hosszantartó használatra
10 mm tokmány a különböző fúrócsavarozó tartozékokhoz
LED lámpa
Változtatható sebesség kapcsoló
Töltésszintkijelző a gép felületén

Feszültség (V)
7.2
Akkumulátorral együtt szállítva
1
Töltővel szállítva
6 óra
Max. nyomaték (Nm)
10
Tokmány mérete (mm)
10
Max. fúrási átmérő fában (mm)
10
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
5
Súly akkumulátorral (kg)
0.88
Szállítva
−
Cikkszám
5133002484
EAN kód
4892210137692

Szállítás terjedelme (R7SD-L13G)
24 db csavarozó bit

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK22QC
Cikkszám:

5132002253

40
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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ERGO
4 V csavarozó
Az ERGO csavarozó megoldást kínál minden
háztartásban felmerülő csavarozáshoz
Megfelelő hosszúságú markolat GRIPZONE gumírozott
bevonattal kényelmes fogást biztosít
LED fény a gyengén megvilágított területekhez
10 x 25 mm csavarozó bitekkel szállítva
ERGO csavarozó tartós tokban szállítva, mely egy okos
tárolási lehetőséget biztosít

Feszültség (V)
Akkumulátor kapacitás (Ah)
Max. nyomaték (Nm)

4
1.3
5

Szállítás terjedelme (ERGO)
10 db bit

CSD4130GN
4 V lítium-ion csavarozó 30 darabos tartozékszettel
•
•
•
•
•

12 fokozatú nyomatékállítás
LED lámpa a nehezen belátható munkaterületek megvilágítására
Csúszásmentes kapcsológomb a kényelmes munkavégzésért
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért
Biztonságos QuickChange™ tokmány automatikus tengelyretesszel az
egy kézzel történő bitcseréért

Feszültség (V)
4
Akkumulátorral együtt szállítva
1
Töltővel szállítva
10 óra
Max. nyomaték (Nm)
5
1
/4˝ Hex
Szerszám befogás
Nyomatékállítás
12
Súly akkumulátorral (kg)
0.47
Szállítva
Szerszámkoffer
Cikkszám
5133000141
EAN kód
4892210106865

Szállítás terjedelme (CSD4130GN)
30 darabos bit szett, táska

Ajánlott tartozék

Kapható még
4 V lítium ion csavarozó

Típus:

RAK22QC

Típus:

Cikkszám:

Cikkszám:

CSD4107BG

5133000139

5132002253

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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FÚRÁS
Ütvefúrók
Kalapács
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RPD500-G
500 W ütvefúró
•
•
•

Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért

Felvett teljesítmény (W)
Tokmány mérete (mm)

500
13

Üresjárati ford.sz. 1. seb.
fokozat (ford/perc)

3,000

Ütésszám 1 seb. fokozatnál
0-50,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)
25
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
13
Súly (kg)
1.6
Szállítva
Karton
Cikkszám
5133001832
EAN kód
4892210122766

Szállítás terjedelme (RPD500-G)
360 fokban elfordítható pótfogantyú,
mélységmérő
Ajánlott tartozék
Típus:

RAK30MIX
Cikkszám:

5132002254

RPD680-K
680 W ütvefúró
•
•
•
•

Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
Egyhüvelyű tokmány (automatikusan reteszelhető)

Felvett teljesítmény (W)
Tokmány mérete (mm)
Üresjárati ford.sz. 1. seb.
fokozat (ford/perc)

680
13
0-3,000

Max. ütésszám (ütés/perc)
0-51,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)
32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
16
Súly (kg)
1.7
Szállítva
Szerszámkoffer
Cikkszám
5133002016
EAN kód
4892210125934

Szállítás terjedelme (RPD680-K)
360° fokban elfordítható fogantyú,
mélységmérővel
Ajánlott tartozék
Típus:

RAK30MIX
Cikkszám:

5132002254

RPD800-K
800 W ütvefúró
•
•
•
•
•

Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
Egyhüvelyű tokmány (automatikusan reteszelhető)
LED

Felvett teljesítmény (W)
Tokmány mérete (mm)
Üresjárati ford.sz. 1. seb.
fokozat (ford/perc)

800
13
0-3,000

Max. ütésszám (ütés/perc)
0-51,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)
34
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
16
Súly (kg)
1.8
Szállítva
Szerszámkoffer
Cikkszám
5133002018
EAN kód
4892210125910

Szállítás terjedelme (RPD800-K)
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK30MIX
Cikkszám:

5132002254

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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FÚRÁS
RPD1010-K
1010 W kétsebességes ütvefúró
•
•
•
•
•
•
•

Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
Fém hajtóműház
Fém tokmány automatikus retesszel
Két sebesség
LED

Felvett teljesítmény (W)
Tokmány mérete (mm)

1010
13

Üresjárati ford.sz. 1. seb.
fokozat (ford/perc)

0-1,200

Üresjárati ford.sz. 2. seb.
fokozat (ford/perc)

0-3,200

Ütésszám 1 seb. fokozatnál
0-19,200
Ütésszám 2 seb. fokozatnál
0-51,200
Max. fúrási átmérő fában (mm)
25/50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
8/13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
16/20
Súly (kg)
3.05
Szállítva
Szerszámkoffer
Cikkszám
5133002058
EAN kód
4892210126764

Szállítás terjedelme (RPD1010-K)
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK69MIX
Cikkszám:

5132002687

RPD1200-K
1200 W ütvefúró
•
•
•
•
•
•
•

Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
Fém hajtóműház
Fém tokmány automatikus retesszel
Két sebesség
LED

Felvett teljesítmény (W)
Tokmány mérete (mm)

1200
13

Üresjárati ford.sz. 1. seb.
fokozat (ford/perc)

0-1,200

Üresjárati ford.sz. 2. seb.
fokozat (ford/perc)

0-3,200

Ütésszám 1 seb. fokozatnál
0-19,200
Ütésszám 2 seb. fokozatnál
0-51,200
Max. fúrási átmérő fában (mm)
25/50
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
8/16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
18/22
Súly (kg)
3.15
Szállítva
Szerszámkoffer
Cikkszám
5133002067
EAN kód
4892210126788

Szállítás terjedelme (RPD1200-K)
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK69MIX
Cikkszám:

5132002687

RSDS680-K
680 W SDS-plus fúrókalapács
•
•
•
•
•

Ütőmechanizmus 2,1 J EPTA ütőenergiát szolgáltat, kiváló kőbe és
betonba történő furatok készítéséhez
680 W motor 0-2150 percenkénti fordulattal és 0-5000 percenkénti
ütésszámmal kategóriájában a legjobb fúrási teljesítményt nyújtja
betonban 22 mm
SDS-plusz tokmány a gyors fúráshoz és a könnyű tartozék cseréhez
4 üzemmód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésés
beállítás)
Kompakt és könnyű kialakítás a maximális kényelemért és irányításért
fúrás közben

Felvett teljesítmény (W)
Tokmány típusa

680
Kulcsnélküli

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

0-2,150

Max. ütésszám (ütés/perc)
0-5,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)
30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
22
Súly (kg)
2.72
Szállítva
Szerszámkoffer
Cikkszám
5133002444
EAN kód
4892210135308

Szállítás terjedelme (RSDS680-K)
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő,
13 mm tokmány a hagyományos fúróbitekhez,
1 x 6 mm fúróbit
Ajánlott tartozék
Típus:

RAK08SDS
Cikkszám:

5132002262

44
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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RSDS800-K
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800 W SDS-plus fúrókalapács

Search for Ryobi TV
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•
•
•

Ütőmechanizmus 2,7 J EPTA ütőenergiát szolgáltat, kiváló kőbe és betonba történő furatok
készítéséhez
800 W motor 0-1450 percenkénti fordulattal és 0-5000 percenkénti ütésszámmal kategóriájában a
legjobb fúrási teljesítményt nyújtja - betonban 28 mm
A kompakt és könnyű, L formájú kialakításnak köszönhetően a felhasználó közelebb kerül a
munkadarabhoz, a gép ez által kiegyensúlyozottabb
4 üzemmód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésés beállítás)
Beépített LED

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK08SDS
Cikkszám:

5132002262

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

Felvett teljesítmény (W)
Tokmány típusa

800
Kulcsnélküli

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

0-1,450

Max. ütésszám (ütés/perc)
0-5,000
Max. fúrási átmérő fában (mm)
32
Max. fúrási átmérő acélban (mm)
13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)
28
Súly (kg)
3.44
Szállítva
Szerszámkoffer
Cikkszám
5133002463
EAN kód
4892210136558

Szállítás terjedelme (RSDS800-K)
360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő,
1 x 6 mm SDS-Plus fúró bit
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CSISZOLÁS
Sarokcsiszolók
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RAG600-115G
600 W, 115 mm sarokcsiszoló
•
•
•
•
•

Erőteljes 600 W motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
Kategóriájában vezető 13000 percenkénti fordulatszám
Reteszelhető zár és állítható 115 mm védőburkolat a könnyű tárcsaés tartozék cseréért
A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú
biztosítja a maximális sokoldalúságot
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól
egy esetleges áramszünet után

Felvett teljesítmény (W)
Tárcsa átmérő (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Tengelymenet
Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

600
115
22
M14
13,000
2.0
Karton
5133002487
4892210137104

Szállítás terjedelme (RAG600-115G)
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat,
pótfogantyú

RAG750-115G
750 W, 115 mm sarokcsiszoló
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 750 W motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
Reteszelhető zár a könnyű tárcsa- és tartozék cseréért
Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a
maximális sokoldalúságot
Új kapcsoló elektronika véd az ismételt bekapcsolódástól
egy esetleges áramszünet után

Felvett teljesítmény (W)
Tárcsa átmérő (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Tengelymenet
Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

750
115
22
M14
12,000
2.4
Karton
5133002489
4892210137128

Szállítás terjedelme (RAG750-115G)
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat,
pótfogantyú

RAG800-115G
800 W, 115 mm sarokcsiszoló
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 800 W motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
Reteszelhető zár a könnyű tárcsa és tartozék cseréért
Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a
maximális sokoldalúságot
Új kapcsoló elektronika véd az ismételt bekapcsolódástól
egy esetleges áramszünet után

Felvett teljesítmény (W)
Tárcsa átmérő (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Tengelymenet
Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

800
115
22
M14
12,000
2.4
Karton
5133002518
4892210138811

Szállítás terjedelme (RAG800-115G)
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat,
pótfogantyú

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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RAG800-125G
800 W, 125 mm sarokcsiszoló
•
•
•
•
•

Erőteljes 800 W motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
Reteszelhető zár a könnyű tárcsa és tartozék cseréért
Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú
biztosítja a maximális sokoldalúságot
Új elektronikus kapcsoló véd az ismételt bekapcsolódástól
egy esetleges áramszünet után

•

Felvett teljesítmény (W)
Tárcsa átmérő (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Tengelymenet
Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

800
125
22
M14
12,000
5133002491
4892210137142

Szállítás terjedelme (RAG800-125G)
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat,
pótfogantyú

Kapható még

Ajánlott tartozék

800 W, 125 mm sarokcsiszoló,
táskában

Típus:

AGDD125A1

Típus:

Cikkszám:

Cikkszám:

RAG800-125S

5133002493

5132002530

RAG950-125S
950 W, 125 mm sarokcsiszoló
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 950 W motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
Reteszelhető zár a könnyű tárcsa és tartozék cseréért
Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a
maximális sokoldalúságot
Új kapcsoló elektronika véd az ismételt bekapcsolódástól egy
esetleges áramszünet után

Felvett teljesítmény (W)
Tárcsa átmérő (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Tengelymenet
Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

950
125
22
M14
12,000
Szerszámtáska
5133002495
4892210137180

Szállítás terjedelme (RAG950-125S)
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat,
pótfogantyú
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RAG1010-125SF
1010 W, 125 mm sarokcsiszoló
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 1010 W motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
Reteszelhető zár a könnyű tárcsa- és tartozék cseréért
Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
A karcsú kialakítás és a két pozícióban állítható fogantyú biztosítja a
maximális sokoldalúságot
Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt
bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
EASYFIX anya lehetővé teszi a szerszám nélküli
tartozékcserét

Felvett teljesítmény (W)
Tárcsa átmérő (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Tengelymenet
Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

1010
125
22
M14
12,000
Szerszámtáska
5133002497
4892210137203

Szállítás terjedelme (RAG1010-125SF)
Csiszolótárcsa (x1), védőburkolat, pótfogantyú

Ajánlott tartozék
Típus:

AGDD125A1
Cikkszám:

5132002530

EAG2000RS
230 mm sarokcsiszoló
•
•
•
•
•
•

Nagy kapcsoló puha gumi bevonattal
180° fokban elfordítható hátsó fogantyú a még jobb kényelemért és
irányításért
Szerszám nélkül állítható védőburkolat a gyors és könnyű állításért
Két pozícióban állítható, kulcs tárolására is alkalmas pótfogantyú
Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Felvett teljesítmény (W)
Tárcsa átmérő (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Tengelymenet

2000
230
22
M14

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

6,000

Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

6.0
Szerszámkoffer
5133000550
4892210111807

Szállítás terjedelme (EAG2000RS)
Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat,
pótfogantyú

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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RJS750-G
:V]ĎUöIĕUÒV]
•
•
•
•

A karcsú kialakításnak és a porelveztő adapternek köszönhetően jól
látható a vágás vonala
Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST funkcióval és a PRO
STROKE, 4 fokozatú ingaelőtolás rendszerrel
Gyors szorító egy ujjal leszorítható fűrészlap megkönnyíti a fűrészlap
cseréjét
Kompakt forma és kialakítás ergonomikus fogantyúval és levehető
porelszívó csonkkal

Felvett teljesítmény (W)
Löket hossz (mm)

500
19

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

0-3,000

Max. vágási kapacitás fában (mm)
75
Max. vágási kapacitás acélban (mm)
6
Súly (kg)
1.8
Szállítva
Karton
Cikkszám
5133002215
EAN kód
4892210128317

Szállítás terjedelme (RJS750-G)
1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető
adapter

Ajánlott tartozék
Típus:

Típus:

RAK6JSBW

RAK10JSBWM

Cikkszám:

Cikkszám:

5132002810

5132002811

RJS850-K
:V]ĎUöIĕUÒV]
•
•
•
•

A karcsú kialakításnak, a LED lámpának és a porelveztó adapternek
köszönhetően jól látható a vágás vonala
Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST funkcióval és a
PROSTROKE, 4 fokozatú ingelőtolás rendszerrel
Hüvelykujjal kapcsolható fordulatszámszabályozás
Színkóddal ellátott SURELOCK fűrészlapbefogás, megkönnyíti a
penge helyes befogását

Felvett teljesítmény (W)
Löket hossz (mm)

600
23

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

500-3,100

Max. vágási kapacitás fában (mm)
85
Max. vágási kapacitás acélban (mm)
9
Súly (kg)
2.0
Szállítva
Szerszámkoffer
Cikkszám
5133002217
EAN kód
4892210128348

Szállítás terjedelme (RJS850-K)
1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x porelvezető
adapter, szerszámkoffer

Ajánlott tartozék
Típus:

Típus:

RAK6JSBW

RAK10JSBWM

Cikkszám:

Cikkszám:

5132002810

5132002811

RJS1050-K
:V]ĎUöIĕUÒV]
•
•
•
•
•
•

A karcsú kialakításnak, a LED lámpának és a a porelveztó adapternek
köszönhetően jól látható a vágás vonala
Nagy pontosság érhető el a LINEASSIST funkcióval és a PRO
STROKE, 4 fokozatú ingelőtolás rendszerrel
SPEEDCONTROL fordulatszabályozás
Színkóddal ellátott SURELOCK fűrészlapbefogás, megkönnyíti a
penge helyes befogását
A süllyesztett fűrészlap lehetővé teszi egészen a védőburkolat melletti
vágást
Visszahajtható vezetőszárny segíti a pontos, egyenes vonalban
történő vágást

Felvett teljesítmény (W)
Löket hossz (mm)

680
23

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

500-3,100

Max. vágási kapacitás fában (mm)
105
Max. vágási kapacitás acélban (mm)
12
Súly (kg)
2.2
Szállítva
Szerszámkoffer
Cikkszám
5133002219
EAN kód
4892210128379

Szállítás terjedelme (RJS1050-K)
1 x fafűrészlap, 1 x süllyesztett fűrészlap,
1 x porelvezető adapter, szerszámkoffer

Ajánlott tartozék
Típus:

Típus:

RAK6JSBW

RAK10JSBWM

Cikkszám:

Cikkszám:

5132002810

5132002811

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

•
•
•
•
•
•

Erőteljes 1200 W motor, kategóriájában vezető vágási teljesítménnyel 0-3000 löket/perc. Kiváló bontó
munkákhoz.
30 mm lökethossz, a fűrészlapon lévő fogak teljes kihasználása
Szerszám nélküli fűrészlap befogás és könnyű fűrészlap csere
Állítható talp növeli a fűrészlap élettartamát
Vibráció csökkentett fogantyú
Gumibevonatú kábelcsiptető megakadályozza a kábel sérülését

Felvett teljesítmény (W)
Löket hossz (mm)

1200
30

Üresjárati fordulatszám
ford/perc)

0-3000

Max. vágási kapacitás fában (mm)
Max. vágási kapacitás
alumínimban (mm)

Ajánlott tartozék
Típus:

RAK3RBWM
Cikkszám:

20

Max. vágási kapacitás
acélban (mm)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

200

20
5.25
Szerszámkoffer
5133002472
4892210136954

Szállítás terjedelme (RRS1200-K)
1 x fafűrészlap, 1 x fűrészlap, 1 x fémfűrészlap,
1 x hex kulcs

5132002813

52
02
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RCS1400-G
:NùUIĕUÒV]
Prémium minőségű, 20 fogas, 190 mm fűrészlap a kimagasló
teljesítményért és vágási minőségért
Erőteljes 1400 W motor 5000 percenkénti fordulattal, a könnyű fa és
lemezanyag vágásért
Vágási kapacitás 90°-nál 65 mm, 45°-nál 55 mm
Akár 30%-kal kompaktabb és 20%-kal könnyebb kialakítás a
kényelmes és ismétlődő vágásért

Felvett teljesítmény (W)
Fűrészlap átmérő (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Max. vágás gérben 90° (mm)
Ferdeszög tartomány (°)
Üresjárati fordulatszám
ford/perc)
Szállítva
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

1400
190
16
66
45
5,000
Karton
3.3
5133002778
4892210145741

Szállítás terjedelme (RCS1400-G)
1 x 20 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető,
kulcs

Ajánlott tartozék
Típus:

CSB190A1
Cikkszám:

5132002580

ÚJ
•
•
•
•
•

RCS1600-K
:NùUIĕUÒV]
Prémium minőségű, 24 fogas, 190 mm fűrészlap a kimagasló
teljesítményért és vágási minőségért
Erőteljes 1600 W motor 5000 percenkénti fordulattal, a könnyű fa és
lemezanyag vágásért
Vágási kapacitás 90°-nál 65 mm, 45°-nál 55 mm
Akár 30%-kal kompaktabb és 20%-kal könnyebb kialakítás a
kényelmes és ismétlődő vágásért
Beépített lézeres vezetőrendszer a pontosabb vágásért

Felvett teljesítmény (W)
Fűrészlap átmérő (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Max. vágás gérben 90° (mm)
Ferdeszög tartomány (°)
Üresjárati fordulatszám
ford/perc)
Szállítva
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

1600
190
16
66
45
5,000
Szerszámkoffer
3.7
5133002779
4892210145758

Szállítás terjedelme (RCS1600-K)
1 x 24 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető,
kulcs

Ajánlott tartozék
Típus:

CSB190A1
Cikkszám:

5132002580

EWS1150RS
:PPNùUIĕUÒV]
•
•
•
•
•

Állítható, 0-45° fokban dönthető alaplap ferdevágáshoz
Tengelyretesz a könnyű tárcsacseréért
Állítható vágási mélység
A gép felületén tárolható kulcs
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Felvett teljesítmény (W)
Fűrészlap átmérő (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Max. vágás gérben 90° (mm)
Max. vágás gérben 45° (mm)
Ferdeszög tartomány (°)

1150
170
20
55
38
45°

Üresjárati fordulatszám
ford/perc)

5,600

Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

4.7
Karton
5133000552
4892210111487

Szállítás terjedelme (EWS1150RS)
TCT fűrészlap (12 fogas), párhuzamvezető

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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FAMEGMUNKÁLÁS
Csiszolók
Multifunkciós szerszám
Gyalu
Felső maró
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FAMEGMUNKÁLÁS
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EPS80RS
80 W deltacsiszoló
•
•
•
•
•
•
•

Kiváló a közepes súlyú alkalmazásokhoz, mint például ﬁnom
kidolgozás és festékeltávolítás
Erőteljes 80 W motor a maximális teljesítményért
Egyedi beépített legyezőcsiszoló nyelv a nehezen hozzáférhető helyek
eléréséért
Háromszög talpkialakítás a nehezen hozzáférhető kis sarkok
csiszolásáért
Gyors rögzítésű tépőzáras csiszolópapír
DustTech™ beépített porszívó rendszer a hatékony porgyűjtésért
Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Felvett teljesítmény (W)
Oszcillációs szám
(oszcilláció/perc)
Oszcillációs átmérő (mm)
Csiszolótalp mérete (mm)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

80
12,000
1.6
99 x 149
0.9
Karton
5133000528
4892210111661

Szállítás terjedelme (EPS80RS)
5 x tépőzáras csiszolópapír deltacsiszolóhoz,
5 x tépőzáras csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz

EMS180RV
180 W multicsiszoló
•
•
•
•
•
•
•

Kiváló a közepes igénybevételű alkalmazásokhoz, mint például
felületkezelés vagy festékeltávolítás
Háromféle csiszolási üzemmód: rezgőcsiszoló, deltacsiszoló,
legyezőcsiszoló
Erőteljes 180 wattos motor a maximális teljesítményért
Változtatható sebesség (6000-12000 fordulat/perc) a kiváló
felületmegmunkálásért
Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
Gyors rögzítésű tépőzáras csiszolópapír
Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Felvett teljesítmény (W)
Oszcillációs szám
(oszcilláció/perc)
Oszcillációs átmérő (mm)
Csiszolótalp mérete (mm)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

180
6,000–12,000
2
1.4
Szerszámtáska
5133000530
4892210111685

Szállítás terjedelme (EMS180RV)
5 x tépőzáras csiszolópapír deltacsiszolóhoz,
5 x tépőzáras csiszolópapír rezgőcsiszolóhoz,
5 x tépőzáras csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz

ESS200RS
200 W 1/3UH]JüFVLV]ROö
•
•
•
•
•
•

Kiváló a közepesen könnyű munkákhoz, úgy mint festékeltávolítás és
felületkezelés
200 W motor a maximális teljesítményért
1
/3 rezgőcsiszoló talp kiváló a sarkokhoz közeli csiszoláshoz és a
túlméretezett felületekhez
Tépőzáras csiszolópapírral szállítva
Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Felvett teljesítmény (W)
Oszcillációs szám
(oszcilláció/perc)
Oszcillációs átmérő (mm)
Csiszolótalp mérete (mm)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

200
12,000
2
93 x 185
1.5
Karton
5133000532
4892210111708

Szállítás terjedelme (ESS200RS)
2 x 60, 1 x 100 és 1 x 150 szemcsézett
csiszolópapír

Ajánlott tartozék
Típus:

TSA10
Cikkszám:

5132002610

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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FAMEGMUNKÁLÁS
ESS280RV
280 W, 1/3UH]JüFVLV]ROö
•
•
•
•
•
•
•

Kiváló a közepesen könnyű munkákhoz, úgy mint festékeltávolítás és
felületkezelés
Változtatható sebesség (7000-12000 fordulat/perc) a kiváló
felületmegmunkálásért
Erőteljes 280 wattos motor a maximális teljesítményért
1
/3 rezgőcsiszoló talp kiváló a sarkokhoz közeli csiszoláshoz és a
túlméretezett felületekhez
Gyorsrögzítésű tépőzáras csiszolótalp
Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Felvett teljesítmény (W)
Oszcillációs szám
(oszcilláció/perc)
Rezgőkör átmérője (mm)
Csiszolótalp mérete (mm)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

280
7,000-12,000
2
93 x 185
1.7
Szerszámtáska
5133000534
4892210111722

Szállítás terjedelme (ESS280RV)
2 x 60, 1 x 100 és 1 x 150 szemcsézett
csiszolópapír

Ajánlott tartozék
Típus:

TSA10
Cikkszám:

5132002610

ROS300A
:UH]JüFVLV]ROöGEFVLV]ROöSDSâUUDO
•
•
•
•
•
•
•

Az excentrikus csiszoló kiváló kombinációja a gyors
anyageltávolításnak és a ﬁnom felületkezelésnek
Kiváló a közepes nehézségű alkalmazásokhoz, mint például ﬁnom
kidolgozás és festékeltávolítás
Erőteljes 300 W motor a maximális teljesítményért
Változtatható sebesség (7000-12000 ford/perc) az optimális
felületkezeléshez
Tépőzáras csiszolópapírral szállítva
Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Felvett teljesítmény (W)
Oszcillációs szám
(oszcilláció/perc)
Oszcillációs átmérő (mm)
Csiszolótalp mérete (mm)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

300
14,000-24,000
2.4
125
1.7
Szerszámtáska
5133001142
4892210118325

Szállítás terjedelme (ROS300A)
20 x gyorsrögzítésű csiszolólap

EBS800V
800 W vezetékes szalagcsiszoló
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, a nagy méretű felületek
kezeléséhez vagy anyageltávolításhoz
76 mm szalagcsiszoló erőteljes 800 wattos motorral a gyors
anyageltávolításért
Változtatható sebesség (150-320 m/perc) a különböző csiszolási
alkalmazásokhoz
Szerszám nélkül állítható szalag a könnyű használatért
Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért
4 pozícióba állítható fogantyú a kényelemért és irányításért
Automatikus szalagkövetés, a csiszoló szalagot középen tartja, ezzel
időt takarít meg és biztosítja a legjobb felületi kezelést
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért
Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Felvett teljesítmény (W)
Szalag sebessége
(ford/perc)
Szalag szélessége (mm)
Csiszolótalp mérete (mm)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

800
150-320
76
76 x 150
3.3
Szerszámkoffer
5133001146
4892210118301

Szállítás terjedelme (EBS800V)
1 x 60, 100, 120 szemcsézett csiszoló szalag,
2 x G leszorító , csiszolókeret, távtartó

Kapható még
800 W 76 mm vezetékes
szalagcsiszoló
Típus:

Cikkszám:

EBS800

5133001148
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Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu

FAMEGMUNKÁLÁS

#RyobiToolsEurope
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RMT200-S
200 W multitool

•
•
•
•

Felvett teljesítmény (W)

Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágófejjel
A tartozékok gyors cseréje
Változtatható sebesség
GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért és jobb kényelemért

Ajánlott tartozék
Típus:

Típus:

RAK05MT

RAK15MT

Cikkszám:

Cikkszám:

5132002787

5132002809

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

200

Oszcillációs szám
(oszcilláció/perc)

10,000-20,000

Oszcilláló mozgás
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

3°
1.6
Szerszámtáska
5133001818
4892210122629

Szállítás terjedelme (RMT200-S)
1 x bemerülő fűrészlap, 1 x fa/fém fűrészlap,
1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, imbuszkulcs,
univerzális tartozék adapter
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FAMEGMUNKÁLÁS
EHT150V
150 W nagyfordulatszámú gép 115 darabos tartozékszettel
•
•
•
•

Erőteljes 150 W motor
Változtatható sebesség az alkalmazások széles választékához
Tengelyretesz a gyors és könnyű tartozékcseréért
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Felvett teljesítmény (W)

150

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

10,000-35,000

Befogógyűrű mérete (mm)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

3.2 mm és 1.6 mm
0.58
Szerszámkoffer
5133000754
4892210114723

Szállítás terjedelme (EHT150V)
115 darabos tartozék szett rugalmas szárral és
leszorítóval

EPN6082CHG
600 W gyalu
•
•
•
•
•
•

0,5 mm horony az öntvény alaplapban a nagyobb pontosság
érdekében
Porelszívó kapcsoló, jobb vagy baloldalon történő
porelvezetéshez
Csúszásmentes nagy kapcsoló a jobb vezérlésért
Kitámasztó kar, hogy a munkadarab ne sérüljön, amikor a gép
üzemen kívül van
DustTech™ beépített portechnológia a maximálisan hatékony
porgyűjtésért
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Felvett teljesítmény (W)
Gyalulási mélység (mm)
Gyalulási szélesség (mm)
Falc mélység (mm)
Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

600
1.5
82
0-8
16,000
3.1
−
5133000350
4892210111098

Szállítás terjedelme (EPN6082CHG)
2 x TCT gyalukés, porgyűjtő zsák, élvezető, kulcs

EPN7582NHG
750 W gyalu
•
•
•
•
•
•
•

58
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Kiváló a nyers fafelületek egyenletesebbé tételéhez
Hármas osztású horony (0.5, 1, 1.5 mm) az öntvény alaplapban
a nagyobb pontosság érdekében
Kettős élvezető a pontos gyalulásért
Gumibevonatú porelszívó kapcsoló, jobb vagy baloldalon
történő porelvezetéshez
Csúszásmentes nagy kapcsoló a jobb vezérlésért
DustTech™ beépített portechnológia a maximálisan hatékony
porgyűjtésért
Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Felvett teljesítmény (W)
Gyalulási mélység (mm)
Gyalulási szélesség (mm)
Falc mélység (mm)
Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

750
2
82
0-12
16,000
3.2
Szerszámkoffer
5133000352
4892210111111

Szállítás terjedelme (EPN7582NHG)
2 x TCT gyalukés, porgyűjtő zsák, élvezető, kulcs

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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RRT1600-K
:IHOVüPDUö

Felvett teljesítmény (W)

•
•
•
•
•

Erőteljes 1600 W maró megkönnyíti a munkát
0-55 mm bemerülő mélység precíz magasság állítással az ismétlődő vágásokért ugyanazzal a beállítással
Lágyindítás és a fordulatszám ﬁgyelő maximális irányítást biztosít a gép használata közben
Áttetsző forgácselvezető, a vágás vonala mindig tisztán látható
5 db leggyakrabban használt penge, könnyű kezdést biztosít

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

1600

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

10,000 - 26,000

Befogógyűrű mérete (mm)
Bemerülési tartomány (mm)
Súly (kg)
Cikkszám
EAN kód

6,8
0-55
7.6
5133002421
4892210133632

Szállítás terjedelme (RRT1600-K)
Sablonvezető, porelszívó adapter, 1 x 6 mm
befogógyűrű, 1 x 6 mm befogógyűrű, 1 x 8 mm
befogógyűrű, 1 x kulcs, 1 x párhuzamvezető,
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DEKORÁLÁS
Hőlégfúvók

60
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61

#RyobiToolsEurope

DEKORÁLÁS

ryobitools.eu

EHG2000
:KüOÒJIĎYö
•
•
•
•
•
•

Sokoldalú hőlégfúvó, nagyon forró levegő sugárral, ami megkönnyíti a
ragasztók, a festékek, a lakkok és a nedves festékek eltávolítását
A levehető hővédő lehetővé teszi a könnyű tartozékcserét
Kétfokozatú levegőáram-szabályozás
Kétfokozatú hőmérséklet-szabályozás 60°C/600°C
Túlmelegedést érzékelõ szenzor
Praktikus akasztó

Felvett teljesítmény (W)
Levegő áramlás (l/perc)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

2000
250/500
0.7
Karton
5133001137
4892210118165

Szállítás terjedelme (EHG2000)
2 x fúvóka

EHG2020LCD
:KüOÒJIĎYö/&'NLMHO]üYHO
•
•
•
•
•
•
•

Sokoldalú hőlégfúvó, nagyon forró levegő sugárral, ami megkönnyíti a
ragasztók, a festékek, a lakkok és a nedves festékek eltávolítását
Alkalmazásfüggő hőmérséklet szabályzó kerék
Hőfokkijelző LCD
Levehető hővédő lehetővé teszi a könnyű tartozékcserét
Kétfokozatú levegőáram-szabályozás
Túlmelegedést érzékelő szenzor
Praktikus akasztó

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

Felvett teljesítmény (W)
Levegő áramlás (l/perc)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

2000
250/500
0.8
Szerszámkoffer
5133001730
4892210120397

Szállítás terjedelme (EHG2020LCD)
4 x fúvóka, kaparókés
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$6=7$/,.5)¶5v6=(.v6d//9d1<2.
Gérvágó fűrészek
Asztali fűrészek
Csempevágó
Állványok
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64
65
65
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EMS216L
:JÒUYÀJöPPIĕUÒV]ODSSDO
•
•
•
•
•
•
•

Exactline Laser Technology™ a pontos vágásokért
2 LED a a munkafelület tökéletes megvilágításáért
Az integrált vezetőszán lehetővé teszi a falhoz közeli munkát
Könnyen tárolható és szállítható a nagyon kompakt kialakításának
köszönhetően
Erőteljes 1200 W motor, 4500 percenkénti fordulatot biztosít
Extra széles kitámasztó karok a nagyobb fadarabok
megtámasztásához
Gérvágás tartománya jobbra és balra 50° fok

Ajánlott tartozék

Felvett teljesítmény (W)
Fűrészlap átmérő (mm)
Vágópenge típusa

1500
216
48 fogas TCT
fűrészlap

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

5000

Gérvágás kapacitása balra (°)
50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)
50
Ferdeszög tartomány bal (°)
47
Ferdeszög tartomány jobb (°)
2
Súly (kg)
13
Szállítva
Karton
Cikkszám
5133001197
EAN kód
4892210119384

Szállítás terjedelme (EMS216L)
48 fogú TCT fűrészlap, kitámasztó karok,
1 x leszorító, porzsák, kulcs

Típus:

SB216T48A1
Cikkszám:

5132002620

EMS254L
:JÒUYÀJöPPIĕUÒV]ODSSDO
•
•
•
•
•
•
•

Exactline Laser Technology™ a pontos vágásért
2 LED a a munkafelület tökéletes megvilágításáért
Az integrált vezetőszán lehetővé teszi a falhoz közeli munkát
Kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tárolható és
szállítható
Erőteljes 2000 W motor, 4500 percenkénti fordulatot biztosít
Extra széles támasztó karok a nagyméretű faanyagok megtartására
Gérvágás tartománya jobbra és balra 50° fok

Ajánlott tartozék

Felvett teljesítmény (W)
Fűrészlap átmérő (mm)
Vágópenge típusa

2000
254
48 fogas TCT
fűrészlap

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

4,500

Gérvágás kapacitása balra (°)
50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)
50
Ferdeszög tartomány bal (°)
47
Ferdeszög tartomány jobb (°)
2
Súly (kg)
16.2
Szállítva
Karton
Cikkszám
5133001202
EAN kód
4892210119148

Szállítás terjedelme (EMS254L)
48 fogú TCT fűrészlap, kitámasztó karok,
1 x leszorító, porzsák, kulcs

Típus:

SB254T48A1
Cikkszám:

5132002622

RTMS1800-G
:DV]WDOLNùUIĕUÒV]
•
•
•
•
•
•

1800 W motor és 48 fogas TCT fűrészlap az erőteljes teljesítményért
A nagyméretű alumínium öntvény asztal maximális támaszt biztosít a
vágások során
Könnyű és kompakt a könnyű tárolásért és szállításért
Ergonomikus fogantyú a kényelmes ismétlődő vágásokért
A lágyindítás könnyű használatot és hosszú élettartamot biztosít
Túlterhelésvédelem

Felvett teljesítmény (W)

1,800

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

4,800

Szélesség (mm)
Vágópenge típusa
Befogótüske mérete (mm)
Max. vágás gérben 90° (mm)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

254
48 fogas TCT
fűrészlap
30
60
26.8
−
5133002152
4892210128225

Szállítás terjedelme (RTMS1800-G)
48 fogas TCT fűrészlap

Ajánlott tartozék
Típus:

SB254T48A1
Cikkszám:

5132002622

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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$6=7$/,.5)¶5v6=(.v6d//9d1<2.
RTS1800-G
:DV]WDOLNùUIĕUÒV]
•
•
•
•
•

Erőteljes 1800 W motor 4500 percenkénti fordulattal
A nagyméretű alumínium öntvény asztal maximális támaszt biztosít a
vágások során
Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság- és ferdeszögállításért
Túlterhelésvédelem
A derékszögállítás precíz szögvágást tesz lehetővé, hogy gyorsan és
pontosan vágjon -60° és +60° fok között

Felvett teljesítmény (W)

1,800

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

4,500

Szélesség (mm)
Vágópenge típusa

254
48 fogas TCT
fűrészlap

Befogótüske mérete (mm)
Max. vágás gérben 45° (mm)
Max. vágás gérben 90° (mm)
Munkaasztal mérete
asztalhosszabbítókkal (mm)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

30
55
80
510 (jobra)
17.8
Karton
5133002021
4892210126276

Szállítás terjedelme (RTS1800-G)
48 fogas TCT fűrészlap

Ajánlott tartozék
Típus:

SB254T48A1
Cikkszám:

5132002622

RTS1800ES-G
:DV]WDOLNùUIĕUÒV]ÒVÀOOYÀQ\
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 1800 W motor a könnyű vágásért
A nagyméretű alumínium öntvény asztal maximális támaszt biztosít a
vágások során
Az állítható támasztó lehetővé teszi az akár 480 mm anyagok
megtámasztását is
Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a pontos
vágásokért
Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság- és ferdeszögállításért
Túlterhelésvédelem
A derékszögállítás precíz szögvágást tesz lehetővé, hogy gyorsan és
pontosan vágjon -60° és +60° fok között
Beépített szerszámtartó tartozékok tárolásáért
Összecsukható állvány a könnyű tárolásért

Felvett teljesítmény (W)

1,800

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

4,800

Szélesség (mm)
Vágópenge típusa

254
48 fogas TCT
fűrészlap

Befogótüske mérete (mm)
Max. vágás gérben 45° (mm)
Max. vágás gérben 90° (mm)
Munkaasztal mérete
asztalhosszabbítókkal (mm)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

30
55
80
560 x 710
24.3
Karton
5133002023
4892210126023

Szállítás terjedelme (RTS1800ES-G)
48 fogas TCT fűrészlap, összecsukható állvány

Ajánlott tartozék
Típus:

SB254T48A1
Cikkszám:

5132002622

RTS1800EF-G
:DV]WDOLNùUIĕUÒV]ÒVÀOOYÀQ\
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erőteljes 1800 W motor a könnyű vágásért
Öntött alumínium asztallap a kiváló megtámasztásért és a pontos
vágásért
Kihúzható oldalrács a jobb anyag megtámasztásért, akár 480 mm-ig
Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a pontos
vágásokért
Kétfunkciós fogantyú a könnyű magasság- és ferdeszögállításért
Túlterhelésvédelem
Lágyindítás
A derékszögállítás precíz szögvágást tesz lehetővé, hogy gyorsan és
pontosan vágjon -60° és +60° fok között
Beépített szerszámtartó tartozékok tárolásáért
Összecsukható állvány (állítható lábakkal a megnövelt stabilitásért az
egyenetlen felületen)

Ajánlott tartozék

Felvett teljesítmény (W)

1800

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

4,500

Szélesség (mm)
Vágópenge típusa

254
48 fogas TCT
fűrészlap

Befogótüske mérete (mm)
Max. vágás gérben 45° (mm)
Max. vágás gérben 90° (mm)
Munkaasztal mérete
asztalhosszabbítókkal (mm)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

30
55
80
560 x 710
26.8
Karton
5133002025
4892210125996

Szállítás terjedelme (RTS1800EF-G)
48 fogas TCT fűrészlap, Delux összecsukható
állvány

Típus:

SB254T48A1
Cikkszám:

5132002622
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WS721S
Vizes csempevágó 178 mm
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozsdamentes vágófelület a kimagasló tartósságért
Ferdeszög mérő a ferdeszögek pontos beállítására 0-45° fokig
Párhuzamvezető a vágóasztal elülső és hátsó része mentén a
nagyobb stabilitásért
Az állvány összecsukható lábai biztonságos felületet szolgáltatnak,
továbbá praktikusan szállítható
17,8 cm-es vágótárcsa gyémánt szélekkel precíz vágást biztosít,
kevesebb forgács a vágás során
Beépített víztartály a pormentes vágásért
Áramkört megszakító dugalj a biztonságosabb vizes vágásokért
Beépített víztartály a pormentes vágásért

Felvett teljesítmény (W)

500

Üresjárati fordulatszám
(ford/perc)

2,900

Szélesség (mm)
Befogótüske mérete (mm)
Max. vágási mélység (mm)
Ferdeszög tartomány (°)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

178
25.4
32
45
15.7
Karton
5133002020
4892210126214

Szállítás terjedelme (WS721S)
Gyémánt vágótárcsa, állvány, élvezető,
párhuzamvezető

Ajánlott tartozék
Típus:

TSB180A1
Cikkszám:

5132002694

RLS01
Állítható állvány 294 cm
•
•
•
•
•
•

Gérvágóval is használható
Fém állvány, nehéz igénybevételre
Állítható platform a gérvágó rögzítéséhez
Csúsztatható karok
Állítható lábak, egyenetlen talajon történő munkához
Összecsukható lábbal a könnyű szállításért és tárolásért

Méretek (mm)
Teherbírás (kg)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

1380 - 2904
181kg
21.9
Karton
5133001200
4892210118363

Szállítás terjedelme (RLS01)
2 x fűrész tartókonzol, 2 x munkadarab
megtámasztó karok, meghosszabbító kar

RLS02
Állítható állvány 216 cm
•
•
•
•
•
•

Gérvágóval is használható
Fém állvány, nehéz igénybevételre
Állítható platform a gérvágó rögzítéséhez
Csúsztatható karok
Állítható lábak, egyenetlen talajon történő munkához
Összecsukható lábbal a könnyű szállításért és tárolásért

Méretek (mm)
Teherbírás (kg)
Súly (kg)
Szállítva
Cikkszám
EAN kód

1008-tól 2160-ig
181kg
15.9
Karton
5133001817
4892210122582

Szállítás terjedelme (RLS02)
2 x fűrész tartókonzol, 2 x munkadarab
megtámasztó karok, meghosszabbító kar

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

Tartozékok

RAK10JSBWM

10 db-os szűrófűrész fűrészlap fához, fémhez
és csövekhez

RAK10JSBMP

6 db-os szúrófűrész fűrészlap
Cikkszám: 5132002810 / EAN: 4892210143235

Cikkszám: 5132002811 / EAN: 4892210143242

Cikkszám: 5132002812 / EAN: 4892210143259

•

•
•

•
•

RAK6JSBW

•

Éles és nagy osztású fogak a fában való gyors
agresszív vágásokért.
Levegős technológia könnyebben eltávolítja a
forgácsot és fában 20 %-kal gyorsabb vágást
kínál.

Kiváló fogkialakítás gyors vágásokhoz
Levegős technológia könnyebben eltávolítja a
forgácsot és fában 20 %-kal gyorsabb vágást
kínál.

10 db-os szúrófűrész fűrészlap szett
Kiváló fogkialakítás gyors vágásokhoz
Levegős technológia könnyebben eltávolítja a
forgácsot és fában 20 %-kal gyorsabb vágást
kínál.

RAK3RBWM

3 db szablyafűrész fűrészlap
szett fához és fémhez

RAKSA18

RAK10MSDI

18 mm Auger bit fához

10 db-os vegyes csavarozó bit

Cikkszám: 5132002813 / EAN: 4892210143280

Cikkszám: 5132002822 / EAN: 4892210144003

Cikkszám: 5132003176 / EAN: 4892210149084

•

•

•

•

Kiváló fogkialakítás 20%-kal gyorsabb vágást
ereményes, mint a megelőző modellek
1,2 mm fűrészfogosztás a gyorsabb és
rugalmasabb vágáshoz fában

•
•

Gyors auger fúró tiszta, kör alakú furatokat
biztosít fában
Öntolásos fúróhegy a precíz és erőfeszítés nélküli
fúrásért
4 hornyos kialakítás
3x gyorsabb fúrást
és 30 %-kal több
működési időt
kínál

•

10 leggyakoribb ütvecsavarozó bitből áll
különböző feladatokhoz
Nyomaték+ ütvecsavarozó bitek speciálisan
vannak edzve, hogy nagy nyomatékoknak
ellenálljanak

5HQGHOKHWüPÒJ
•
•
•
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RAKSA10: 10mm
RAKSA12: 12mm
RAKSA14: 14mm

•
•
•

RAKSA16: 16mm
RAKSA20: 20mm
RAKSA22: 22mm

Ha kíváncsi a további műszaki jellemzőkre, például a zaj- és rezgésadatokra, látogassa meg weboldalunkat: hu.ryobitools.eu
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RHT36C60R26

36V Cordless Hedge

Tools

Trimmer, 60cm

•

36V

•

Also Available as

Trimmer with 60cm
36V Cordless Hedge
(1x1.5Ah)
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Voltage (V)
(Ah)
Battery pack capacity
Charger supplied
(mm)
Max. cutting capacity
Blade length (mm)

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

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

5133002527
4892210137913

(RHT36C60R26)

Standard equipment
blade
HedgeSweep attachment,
sheath
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Voltage (V)
Battery pack capacity

No battery
supplied
−
24
55
2700

(Ah)

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

5133002406
4892210821997

(RHT36B55)

Standard equipment
HedgeSweep™ attachment
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For further technical

speciﬁcations, including

noise and vibration

data,

www.ryobitools.eu
please visit our website:
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Minden kerti
munkához
Számos kerti gép a tökéletes kertért.
)ĕQ\âUÀVWöOLOOV]HJÒO\YÀJÀVWöODIDYÀJÀVLJLOONHUWUHQGEHWÒWHOLJ
az egész kertjét gondozhatja a Ryobi gépekkel, minden évszakon
keresztül. Válasszon akkus, vezetékes vagy benzines hajtások
Nù]đOD]LJÒQ\HLQHNPHJIHOHOüHQ
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EGY AKKUMULÁTOR
50+ GÉPHEZ

@RyobiToolsEU

Techtronic Industries
Eastern Europe Sp. z o.o.
17 Stycznia 45D, 02-146
Varsó, Lengyelország
Tel:
Fax:
Email:
Web:

Az Ön Ryobi kereskedője:

+36 1 349 4134
+36 1 349 4324
iroda@tti-emea.com
hu.ryobitools.eu
A katalógus tartalma a nyomdába küldés időpontjában pontos. A Ryobi®
fenntartja a képek és árak előzetes ﬁgyelmeztetés nélküli cseréjére
való jogot. A RYOBI® védjegy használata a Ryobi® Limited engedélyével
történik.
5139001036

