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Szerszámainkat úgy készítjük, hogy 
hosszú ideig működjenek. Csakúgy, 
mint a garanciánk.
Mindenből szeretnél többet kihozni? Ezt kínálja a Ryobi®. A fejlett

technológiának és innovációnak köszönhetően a Ryobi most először  

3-éves garanciát* kínál minden vezetékes és akkumulátoros eszközre,

beleértve a 18 V-os ONE + rendszert és a 36 V-os eszközöket is.**

A Garanciális Feltételeket és további információkat a ryobitools.eu

honlapon találja.  
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3-éves európai garanciát kínálunk* 

akkumulátoros vagy elektromos

szerszámainkra** a tartozékok 

és normál módon elhasználódó 

alkatrészek kivételével. További 

információért olvassa el a használati 

útmutatóban található garanciális 

feltételeket.

Minden bemutatott termék megfelel a vonatkozó európai előírásoknak (a CE megfelelőségi jel a 

típustáblán látható).

FIGYELEM: Az USA-ban vagy az interneten keresztül megvásárolt és Európába behozott olyan eszközök, 

melyek nem rendelkeznek CE tanúsítvánnyal, nemcsak az EU-s jogszabályokat sértik, de a Ryobi ® által

sem támogatottak/szervizeltek. Kizárólag az Európai Unióban vásárolt, a típustáblán (Svájcot is beleértve)

CE jelöléssel ellátott eszközökre terjed ki az európai garancia. A Ryobi fenntartja a termékspecifikáció 

tetszőleges pillanatban történő, értesítés nélküli felülvizsgálatának jogát.

*A regisztrációt a vásárlás napjától számított 30 napon belül kell elvégezni. A 3-éves meghosszabított európai garanciához regisztráció szükséges. A garanciális feltételekre és a 

garancia meghosszabbítására vonatkozó információkért látogasson el a www.ryobitools.eu honlapra. Jelen garancia az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia,

Liechtenstein, Törökország és Oroszország területén érvényes. Ezeken a területeken kívül forduljon hivatalos Ryobi® márkakereskedőhöz, aki megállapítja, hogy egyéb garancia 

vonatkozik-e a szerszámra.

** Nem vonatkozik olyan benzines szerszámokra vagy akkumulátorokra, melyekre regisztráció nélküli 2-éves Ryobi® garancia érvényes.

JELEN EURÓPAI GARANCIA NEM KORLÁTOZZA AZ EGYÉB ELŐÍRÁSOKBÓL EREDŐ JOGOKAT. MINDEN JÓTÁLLÁSRA A VONATKOZÓ 
JOGSZABÁLYBAN LEÍRTAK VONATKOZNAK.

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: https://hu.ryobitools.eu/
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akkor amikor tényleg szükség lesz rájuk...

... és kerülje el a felesleges, akkumulátorral 
és töltőkkel kapcsolatos költségeket. A 
fúrógépektől a rádiókig, a sövényvágóktól 
a magszórókig bármelyik szerszámmal 
bármikor kibővítheti szerszámkészletét.
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EGY AKKUMULÁTOR 
MINDEN SZERSZÁMHOZ
Működtessen több mint 70 különböző szerszámot 

ugyanazzal a Lítium+ akkumulátorral

VÁLASSZON EGY KÉSZLETET
A szerszámcsaládja létrehozásához vásárolja 

meg bármelyik szerszámot, akkumulátort és töltőt 

tartalmazó készletet.

VAGY

VÁLASSZON EGY SZERSZÁMOT...
És bővítse ki a szerszámkészletet különálló 

szerszámokkal, akkumulátorokkal vagy töltőkkel.
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Önmagáról gon-
doskodó akkumulátor.

Töltöttség jelző Védelmi elektronika Nagy teljesítményű cellák

Az elektronika képes leállítani a szerszámot, 

ha az akkumulátor túl nagy terhelés alatt van, 

vagy ha túlságosan felmelegszik, ezzel védve 

mind szerszámot, mind az akkkumulátort a 

károsodástól.

Szükség esetén, a jobb teljesítmény 

eléréséhez, a cellák képesek a

terheléstől függően nagyobb áramot 

leadni.

Az akkumulátor töltöttségének 

és a terhelés felügyeletének 

legegyszerűbb módja.

IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan felügyeli saját állapotát 

mindegyik ONE+ szerszám optimális

teljesítménye és működési ideje 

érdekében.
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HOSSZABBAKÁR

MŰKÖDÉSI IDŐ

MÉTER*

MÉTER*vs. 4.0Ah

* RB18L90 az RB18L40-el összevetve 10 cm átmérőjű rönkök RCS1830 láncfűrésszel való vágásakor. Az eredmények eszköz-, akkumulátor- és
alkalmazásfüggőek.

9.0 Ah Nagy teljesítményű 
akkumulátor  

Cikkszám:  
5133002737

3.0 Ah Nagy teljesítményű  
akkumulátor 

Cikkszám:  
5133001904
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Újdonságok a -ban

FÚRÓK ÚJ 
GENERÁCIÓJA

18 V Ütvefúró 18 V Fúró-csavarozó

Cikkszám: 

5133002889

Cikkszám: 

5133002888

18 V Szénkefe nélküli 

sarokcsiszoló
 

Cikkszám:  
5133002852

18 V Szénkefe 
nélküli ütvefúró

18 V Szénkefe 
nélküli fúró-
csavarozó

Cikkszám: 

5133003596

 

Cikkszám: 

5133003595

18 V Szénkefe 

nélküli körfűrész

18 V Gérvágó 

fűrész
18 V Multifunkciós 

szerszám 

Cikkszám:  
5133002890

Cikkszám:  
5133003597

Cikkszám:  
5133002466
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Önmagáról gondoskodó 

akkumulátor.
Intelligens 
teljesítményErő

Egy mikroprocesszor 
folyamatosan felügyeli a 
motort a működési idő
maximalizálása 
érdekében.

A súrlódásmentes 
SZÉNKEFE nélküli motor  
25 000 fordulat/perc
sebességgel forog a 
nagyobb teljesítmény 
érdekében.

Egyedülállóan felügyeli saját 
teljesítményét mindegyik 
ONE+ szerszám
optimális teljesítménye és 
működési ideje érdekében.
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ONE+ Fúrás és rögzítés

R18DDBL-0
18 V akkumulátoros szénkefe nélküli fúrócsavarozó

 • 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  Alapfelszereltség (R18DDBL-0)

1 x kétvégű bit

Kompatibilis tartozékokKapható még

18 V akkumulátoros szénkefe nélküli 
fúrócsavarozó (2x2.0Ah)

18 V akkumulátoros szénkefe nélküli 
fúrócsavarozó (2x2.5Ah)

Név: Név:

RAK69MIXRAK10MSDI

Termékkód: Termékkód:Név: Termékkód: Név: Termékkód:

5132003176 5132002687R18DDBL-220S R18DDBL-225B5133003435 5133003611

R18PDBL-0
18 V akkumulátoros szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó

 • 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 ütvefúró-csavarozó, csupán  

201 mm hosszú 

Alapfelszereltség (R18PDBL-0)

1 x kétvégű bit

Kompatibilis tartozékokKapható még

18 V akkumulátoros szénkefe nélküli 
ütvefúró-csavarozó (2x2,5Ah)

18 V akkumulátoros szénkefe nélküli 
ütvefúró-csavarozó (1x5,0Ah, 1x2,0Ah)

Név: Név:

RAK69MIXRAK10MSDI

Termékkód: Termékkód:Termékkód:Név: Termékkód:Név: 

5132003176 5132002687R18PDBL-225S R18PDBL-252S5133003613 5133003614

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel együtt? Nem

Max. nyomaték (Nm) 60

Tokmány mérete (mm) 13

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

0-440 / 0-1700

Max. fúrási átmérő fában (mm) 50

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 13

Max. fúrási átmérő falazatban 
(mm)

13

Nyomatékállítás 10

Súly akkumulátor nélkül 1.7

Cikkszám 5133002438

EAN kód 4892210135636

Erő 18V

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel együtt? Nem

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

0-440 / 0-1700

Max. nyomaték (Nm) 60

Tokmány mérete (mm) 13

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 50

Nyomatékállítás 10

Súly akkumulátor nélkül 1.7

Cikkszám 5133002437

EAN kód 4892210135629
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ONE+ Fúrás és rögzítés

R18DD3-0

ÚJ18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli fúrógép

 • Vezeték nélküli fúrógép, amely ideális fa vagy fém fúrására, valamint 

csavarbehajtásra

 • 13 mm-es befogótokmány a bit még jobb beszorításához és hosszabb 

élettartamához

 • 2 különböző anyagokhoz és felhasználási módokhoz alkalmas fokozat a 

max. sebesség szabályozásához

 • LED-lámpa, amely megvilágítja a munkaterületet a jobb láthatóság 

érdekében

 • A legjobb teljesítmény és ergonómia érdekében 2,5 Ah lítium-ion 

akkumulátor használata javasolt, amely egy töltéssel akár 745 db  

4x32 mm-es csavart képes behajtani

Alapfelszereltség (R18DD3-0)

1 x kétvégű bit

Kompatibilis tartozékokKapható még

18 V-os akkumulátoros vezeték 
nélküli fúrógép (1x5.0Ah & 1x2.0Ah)

18 V-os akkumulátoros vezeték 
nélküli fúrógép (2x2,0Ah)

Név: Név:

RAK69MIXRAK10MSDI

Termékkód: Termékkód:Név: Termékkód:Termékkód:Név: 

5132003176 5132002687R18DD3-252SR18DD3-220S 5133003348 5133003353

R18PD3-0

ÚJ18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli ütvefúró

 • Vezeték nélküli ütvefúró, amely ideális fa vagy fém fúrására, 

csavarbehajtásra vagy kalapácsfunkciója révén akár falazat fúrására is

 • 13 mm-es befogótokmány a bit még jobb beszorításához és hosszabb 

élettartamához

 • 2 különböző anyagokhoz és felhasználási módokhoz alkalmas fokozat a 

max. sebesség szabályozásához

 • 24 forgatónyomaték-beállítás segíti a könnyű csavarbehajtást

 • LED-lámpa, amely megvilágítja a munkaterületet a jobb láthatóság 

érdekében

 • A legjobb teljesítmény és ergonómia érdekében 2,5 Ah lítium-ion 

akkumulátor használata javasolt, amely egy töltéssel akár 745 db 4x32 mm-

es csavart képes behajtani

Alapfelszereltség (R18PD3-0)

1 x kétvégű bit
Kompatibilis tartozékokKapható még

18 V-os akkumulátoros vezeték 
nélküli ütvefúró (2x2,5Ah)

18 V-os akkumulátoros vezeték 
nélküli ütvefúró (2x2,0Ah)

Név: Név:

RAK10MSDI RAK69MIX

Termékkód: Termékkód:Név: Termékkód:Termékkód:Név: 

5132003176 5132002687R18PD3-220S R18PD3-225S 51330033455133003342

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel együtt? Nem

Max. nyomaték (Nm) 50

Tokmány mérete (mm) 13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 13

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 13

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 38

Nyomatékállítás 24

Súly akkumulátor nélkül 1.3

Cikkszám 5133002888

EAN kód 4892210149145

Erő 18V

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel együtt? Nem

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

0-500 / 0-1800

Max. nyomaték (Nm) 50

Max. fúrási átmérő acélban 
(mm)

13

Max. fúrási átmérő fában 
(mm)

38

Tokmány mérete (mm) 13

Súly akkumulátor nélkül 1.3

Cikkszám 5133002889

EAN kód 4892210149152
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18 V Kompakt 
szénkefe nélküli fúrók

KOMPAKT
ÉS

ERGONÓMIKUS

e-Torque™

Az elektronikus kuplungvezérlés 
új generációjának köszönhetően 
a csavarokat minden 
alkalommal megfelelő 
mélységre hajtja be anélkül,
hogy ki kellene választani a 
megfelelő nyomatékot.

Teljesítmény

A súrlódásmentes SZÉNKEFE 
nélküli motor 25 000 fordulat/
perc sebességgel forog 
a nagyobb teljesítmény 
érdekében.
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ONE+ Fúrás és rögzítés

HAMAROSAN ELÉRHETÖ
R18DD5-0

ÚJ18 V akkumulátoros szénkefe nélküli fúró-csavarozó

 • A SZÉNKEFE NÉLKÜLI fúró-csavarozó tökéletes fában vagy fémben végzett 

fúráshoz, valamint csavarok behajtásához

 • A Ryobi SZÉNKEFE NÉLKÜLI technológiája szabadalmaztatott elektronikát 

használ a hosszabb működési idő és nagyobb teljesítmény érdekében

 • Az e-Torque nyomatékszabályozás automatikusan a megfelelő mélységre 

hajtja be a csavarokat a tökéletes kivitelezés érdekében

 • 13 mm-es gyorstokmány a nagyobb kompatibilitás érdekében

 • 2 sebességfokozat a maximális sebesség szabályozása, valamint a 

szerszám különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz való  

hozzáigazítása érdekében

 • A LED-es megvilágítás jobban láthatóvá teszi a munkaterületet

Alapfelszereltség (R18DD5-0)

Kettős végű bit

Kompatibilis tartozékok

Név: Név:

RAK69MIXRAK10MSDI

Termékkód:Termékkód:

51320026875132003176

HAMAROSAN ELÉRHETÖ
R18PD5-0

ÚJ18 V akkumulátoros szénkefe nélküli ütvefúró

 • A SZÉNKEFE NÉLKÜLI kombi fúró tökéletes fában vagy fémben végzett 

fúráshoz, csavarok behajtásához vagy az ütvefúró funkciónak köszönhetően 

akár falban való fúráshoz is.

 • A Ryobi SZÉNKEFE NÉLKÜLI technológiája szabadalmaztatott elektronikát 

használ a hosszabb működési idő és nagyobb teljesítmény érdekében

 • Az e-Torque nyomatékszabályozás automatikusan a megfelelő mélységre 

hajtja be a csavarokat a tökéletes kivitelezés érdekében

 • 13 mm-es gyorstokmány a nagyobb kompatibilitás érdekében

 • 2 sebességfokozat a maximális sebesség szabályozása, valamint a 

szerszám különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáigazítása 

érdekében

 • A LED-es megvilágítás jobban láthatóvá teszi a munkaterületet

Alapfelszereltség (R18PD5-0)

Kettős végű bit

Kompatibilis tartozékok

Név: Név:

RAK10MSDI RAK69MIX

Termékkód: Termékkód:

5132003176 5132002687

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel együtt? Nem

Tokmány mérete (mm) 13

Max. fúrási átmérő falazatban 
(mm)

13

Max. fúrási átmérő acélban 
(mm)

13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 38

Max. ütésszám (ütés/perc) 6800 / 23800

Nyomatékállítás Automatikus

Súly akkumulátor nélkül 1.1

Cikkszám 5133003595

EAN kód 4892210156631

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Tokmány mérete (mm) 13

Max. fúrási átmérő acélban 
(mm)

13

Max. fúrási átmérő fában 
(mm)

38

Nyomatékállítás Automatic

Súly akkumulátor nélkül 1.3

Cikkszám 5133003596

EAN kód 4892210156648
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ONE+ Fúrás és rögzítés

R18DDP2-0
18 V  akkumulátoros fúrócsavarozó

 • 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

Kompatibilis tartozékok

Alapfelszereltség (R18DDP2-0)Név: Név:

1 x kétvégű csavarozó bit
RAK10MSDI RAK69MIX

Termékkód: Termékkód:

5132003176 5132002687

R18PD-0
18 V akkumulátoros 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

Kompatibilis tartozékok

Alapfelszereltség (R18PD-0)
Név:

RAK69MIX

1 x kettős csavarozó bit, pótfogantyú és 
mélységmérő

Termékkód:

5132002687

RAD1801M
18 V akkumulátoros sarokfúró - csavarozó 

 • Akkumulátoros sarokfúró-csavarozó a szűk és nehezen hozzáférhető 

helyeken történő munkavégzéshez 

 • 10 mm-es 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 

Alapfelszereltség (RAD1801M)
Kompatibilis tartozékok

1 x kétvégű csavarozó bit
Név: Név:

RAK10MSDI RAK69MIX

Termékkód: Termékkód:

5132003176 5132002687

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Tokmány mérete (mm) 10

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

0-1100

Max. fúrási átmérő fában 
(mm)

38

Max. fúrási átmérő acélban 
(mm)

10

Súly akkumulátor nélkül 1.4

Cikkszám 5133001166

EAN kód 4892210118578

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Max. nyomaték (Nm) 55

Tokmány mérete (mm) 13

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

0-375 / 0-1600

Max. fúrási átmérő fában 
(mm)

38

Max. fúrási átmérő acélban 
(mm)

13

Max. fúrási átmérő 
falazatban (mm)

13

Nyomatékállítás 24

Súly akkumulátor nélkül 1.7

Cikkszám 5133002478

EAN kód 4892210137647

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Max. nyomaték (Nm) 45

Tokmány mérete (mm) 13

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

0-440 / 0-1600

Max. fúrási átmérő fában 
(mm)

32

Max. fúrási átmérő acélban 
(mm)

13

Nyomatékállítás 24

Súly akkumulátor nélkül 1.4

Cikkszám 5133002641

EAN kód 4892210142450
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R18IDBL-0
18 V akkumulátoros szénkefe nélküli ütvecsavarozó

 • 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) 

Alapfelszereltség (R18IDBL-0)

1 x ütvecsavarozó bit, 1 x 3/8 dugókulcs 
adapter

Kompatibilis tartozékok

Név: Név:

RAK10MSDI RAK69MIX

Termékkód: Termékkód:

5132003176 5132002687

18 V
Szénkefe  
nélküli 
ütvecsavarozó

Teljesítmény
A hatékony ütési mechanizmus akár 

Elektronikusan kiválasz-
tható 4 üzemmód

1. Lassú sebesség kis csavarokhoz
2. Közepes sebesség általános fa csavarokhoz
3. Nagy sebesség a maximális teljesítmény  

érdekében
4. DeckDrive ™ optimalizált mód a padlócsavarok
(4,5 x 65mm) könnyebb behajtása érdekében

PADLÓCSAVAROK
BEHAJTÁSÁRA

OPTIMALIZÁLVA

*Maximális nyomaték összehasonlítása a Ryobi R18DD3 fúróéval

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Ütésszám (ütés/perc) 0-3900

Max. nyomaték (Nm) 270

Szerszám befogás 1/4˝ Hex

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

0-3000

Súly akkumulátor nélkül 1.1

Cikkszám 5133002662

EAN kód 4892210143457
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ONE+ Fúrás és rögzítés

R18SDS-0
18 V akkumulátoros SDS-plus fúrókalapács

 • A pneumatikus ütőmechanizmus 1,3 J ütőenergiát biztosít, kiváló beton és 

kő fúrásához   

 • SDS-plus tokmány a gyors fúrásért és könnyű bit cseréért

 • 4 üzemmód 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 

Alapfelszereltség (R18SDS-0)

-

Kompatibilis tartozékok

Név:
RAK08SDS

Termékkód:
5132002262

R18QS-0
18 V akkumulátoros csendes ütvecsavarozó

 • Ütvecsavarozó mely 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 csatlakozású 1/4” (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-es csavar C24-es kezelt fenyőbe)

Alapfelszereltség (R18QS-0)Kompatibilis tartozékok

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

Név:

RAK10MSDI

Termékkód:

5132003176

R18ID3-0
18 V akkumulátoros háromsebességes ütvecsavarozó

 • Ütvecsavarozó mely 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 csatlakozású  1/4” ( 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-es csavar C24-es fenyőbe) 

Alapfelszereltség (R18ID3-0)

1 x bit, 1 x 3/8’’ dugókulcs adapter
Kompatibilis tartozékok

Név:

RAK10MSDI

Termékkód:

5132003176

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Max. nyomaték (Nm) 220

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

0-3,200

Ütésszám (ütés/perc) 0-3,400

Súly akkumulátor nélkül 1.2

Cikkszám 5133002613

EAN kód 4892210140708

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Max. nyomaték (Nm) 45

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

0-3200

Ütésszám (ütés/perc) 0-2200

Szerszám befogás 1/4˝ Hex

Súly akkumulátor nélkül 1.4

Cikkszám 5133002642

EAN kód 4892210142443

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Ütésszám (ütés/perc) 0-5000

Ütés energia (J) 1.3

Max. fúrási átmérő fában 
(mm)

16

Max. fúrási átmérő acélban 
(mm)

13

Max. fúrási átmérő 
falazatban (mm)

16

Súly akkumulátor nélkül 1.7

Cikkszám 5133002305

EAN kód 4892210130211
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ONE+ Fúrás és rögzítés

RID1801M
18 V akkumulátoros ütvecsavarozó 

 • Erőteljes ütvecsavarozó kiváló csavarozáshoz és nagyobb csavarok 

lazításához

 • 220 Nm nyomaték a hosszú csavarok könnyű behajtásához

 • Kulcsnélküli bitcsere  6,35 mm (1/4 ‘’)  hex adapter

 • 3 x LED lámpa a munkaterület jobb megvilágításáért 

 • Öntött hajtóműház a hosszabb élettartamért

 •  Változtatható sebesség, forgásirányváltás és fék a teljes irányíthatóságért

Alapfelszereltség (RID1801M)

1 x bit, 1 x 3/8 inch dugókulcs adapter

Kompatibilis tartozékok

Név:

RAK10MSDI

Termékkód:

5132003176

R18IDP-0
18 V akkumulátoros ütvecsavarozó

 • Ütvecsavarozó mely kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához

 • Erőteljes ütőmechanizmus akár 3x több erőt biztosít a fúráshoz

 • Gyors betöltés 1/4”-os (6,35 mm) tokmány

 • A legjobb teljesítmény és ergonomia eléréséhez a 2,5 Ah lithium+ 

akkumulátort javasoljuk, ami akár 237 csavar behajtását biztosítja egy 

töltéssel (4 x 65 mm-es csavar C24-es kezelt fenyőbe

Alapfelszereltség (R18IDP-0)

1 x bit, 1 x 3/8’’ dugókulcs adapter

R18IW3-0
18 V akkumulátoros háromsebességes ütvecsavarozó

 • A 18 V-os 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 

 • 1/4” hex adapterrel, hogy a csavarozó illeszkedjen a megfelelő bithez

 • Akár 100 kerék rögzíthető egy töltéssel, 4,0 Ah Lithium+ RB18L40 

akkumulátorral Alapfelszereltség (R18IW3-0)

1/4˝ hex adapter

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Ütésszám (ütés/perc) 0-3200

Max. nyomaték (Nm) 400

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

0-2900

Súly akkumulátor nélkül 1.6

Cikkszám 5133002436

EAN kód 4892210132352

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Ütésszám (ütés/perc) 0-3,200

Max. nyomaték (Nm) 170

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

0-3,200

Súly akkumulátor nélkül 1.2

Cikkszám 5133002640

EAN kód 4892210142436

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Max. nyomaték (Nm) 220

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

3200

Súly akkumulátor nélkül 1.2

Cikkszám 5133001168

EAN kód 4892210118592
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ONE+ Fúrás és rögzítés

CCG1801M
18 V akkumulátoros 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 

Alapfelszereltség (CCG1801M)

Akkumulátor és töltő nélkül

R18GLU-0
18 V akkumulátoros ragasztó pisztoly

 • 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

Alapfelszereltség (R18GLU-0)

3 db ragasztórúd

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Fúvóka átmérője [mm] 3

Ragasztórúd átmérő (mm) 11

Súly akkumulátor nélkül 0.4

Cikkszám 5133002868

EAN kód 4892210149428

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Maximális leadott erő 225

Súly akkumulátor nélkül 1.6

Cikkszám 5133000060

EAN kód 4892210100962
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R18N16G-0
18 V akkumulátoros szögbelövő 16G

 • AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs 

szükség kompresszorra és levegőtömlőre

 • 16-os (1,6 mm) 19-65 mm hosszú szögek belövése

 • 2 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

 • Az RB18L15 típusú akkumulátorral töltésenként akár 375 szög üthető be 

(65 mm-es szögek fenyőfába szögelésén alapszik)

 • Az RB18L40 típusú akkumulátorral töltésenként akár 1000 szög üthető be 

(50 mm szögek fenyőfába szögelésén alapszik)

 • A működési idő a gép, az akkumulátor és az alkalmazás függvényében 

változhat 

Alapfelszereltség (R18N16G-0)

500 x 50 mm szögek, 2 x jelöletlen talp, 
megfordítható övtartó

R18N18G-0
18 V akkumulátoros szögbelövő 18G

 • AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs 

szükség kompresszorra és levegőtömlőre

 • 18-as (1,2 mm) 15-50 mm hosszú szögek belövése

 • 2 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

 • Az 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 

 • Az RB18L15 típusú akkumulátorral töltésenként akár 600 szög üthető be 

(50 mm-es szögek fenyőfába szögelésén alapszik)

 • Az  RB18L40 típusú akkumulátorral akár 1600 szög üthető be (50 mm-es 

szögek fenyőfába szögelésén alapszik) 

 • A működési idő a gép, az akkumulátor és az alkalmazás függvényében 

változhat 

Alapfelszereltség (R18N18G-0)

500 x 32 mm-es szögek, 2 x jelöletlen talp, 
megfordítható övtartó 

R18S18G-0
18 V akkumulátoros tűzőgép 18G

 • 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

 • RB18L15 típusú 18 V 1,5 Ah akkumulátorral akár 500 db 38 mm szög 

belövése fába

 • RB18L40 típusú 18 V 4,0 Ah akkumulátorral akár 1400 db 38 mm szög 

belövése fába 

Alapfelszereltség (R18S18G-0)

500 x 38 mm szögek, 2 x jelöletlen talp, 
megfordítható övtartó

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Tár kapacitás szögek 
esetén

105

Szög típusa (mm) 1.2

Súly akkumulátor nélkül 2.5

Cikkszám 5133002093

EAN kód 4892210128058

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Szögtár kapacitása 100

Szög típusa (mm) 1.6

Súly akkumulátor nélkül 2.7

Cikkszám 5133002222

EAN kód 4892210128898

Erő 18V

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel együtt? Nem

Tár kapacitása 100

Tűzési kapacitás
Keskeny kapocs  

(5,5-6,1 mm) 10-től  
38 mm hosszúságig

Súly akkumulátor nélkül 2.6

Cikkszám 5133002516

EAN kód 4892210138781
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18 V
Szénkefe 
nélküli  
sarokcsiszoló

FEDEZZEN FEL
ÚJ AKKUMULÁTOROS

MEGOLDÁSOKAT

Teljesítmény
A szénkefe nélküli motor kiküszöböli a 
súrlódást, így elegendő teljesítmény
áll rendelkezésre vágáshoz, 
csiszoláshoz, vagy akár kőműves 
munkákhoz.

Elektronikus  
Anti-Kickback™

A motor automatikusan leáll, amikor szor-
ulást érzékel. Ezzel megakadályozza az 
eszköz irányításának elvesztését.

R18AG7-0

ÚJ18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli, kefe nélküli körfűrész

 • Nagy teljesítményű, kefe nélküli, 125 mm-es csiszoló, amely ideális sokféle 

vágó és csiszoló munkálathoz

 • A kefe nélküli motor a súrlódás kiküszöbölésével biztosítja a vágáshoz, 

csiszoláshoz vagy akár falazaton végzett munkálathoz szükséges 

teljesítményt

 • Az intelligens elektronika folyamatosan szabályozza a motort a maximális 

üzemidő érdekében

 • Az elektronikus visszacsapás-gátló funkció leállítja a szerszámot, ha 

elakadást észlel, növelve ezzel a felhasználó biztonságát

 • 3 állású fogantyú a csiszolás és vágás közbeni biztosabb szabályozásért

 • Szerszámmentes kerékdob és anya a tartozékok könnyű felszereléséért

 • A legjobb teljesítmény és üzemidő érdekében használjon 5,0 Ah lítium-ion 

akkumulátort, amellyel akár 80-szor vághat át egy 13 mm-es menetes rudat

Alapfelszereltség (R18AG7-0)

Csiszolótárcsa, védőburkolat, pótfogantyú
Kompatibilis tartozékok

Név:

RAK6AGD125

Termékkód:
5132003149

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Tárcsa átmérő (mm) 125

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

11,000

Befogótüske mérete (mm) 22

Súly akkumulátor nélkül 2.2

Cikkszám 5133002852

EAN kód 4892210149404
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R18AG-0
18 V akkumulátoros 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 

Alapfelszereltség (R18AG-0)

Csiszolótárcsa, kulcs, védőburkolat, 
pótfogantyú, kulcs

R18RS-0
18 V akkumulátoros szablyafűrész

 • 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-es fenyőbe

Alapfelszereltség (R18RS-0)Kompatibilis tartozékok

1 x fafűrész , 1 x imbuszkulcsNév:
RAK3RBWM

Termékkód:
5132002813

RRS1801M
18 V akkumulátoros szablyafűrész  

 • Univerzális fűrész a különböző anyagok megmunkálásához 

 • Kulcsnélküli fűrészlap csere 

 • Változtatható sebesség és motorfék 

 • 22 mm lökethossz 

 • Rezgéscsillapító technológia 

 • Állítható saru  

Alapfelszereltség (RRS1801M)Kompatibilis tartozékok

1 x fém fűrészlap, 1 x fa fűrészlapNév:
RAK3RBWM

Termékkód:
5132002813

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Löket hossz (mm) 22

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

3100

Max. vágási kapacitás 
fában (mm)

180

Súly akkumulátor nélkül 1.9

Cikkszám 5133001162

EAN kód 4892210118691

Erő 18V 

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Löket hossz (mm) 28

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

2900

Max. vágási kapacitás 
fában (mm)

200

Súly akkumulátor nélkül 2.4

Cikkszám 5133002637

EAN kód 4892210141910

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Tárcsa átmérő (mm) 115

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

7500

Befogótüske mérete (mm) 22

Súly akkumulátor nélkül 2.5

Cikkszám 5133001903

EAN kód 4892210123657
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18 V

Szénkefe 

nélküli  

Körfűrész

30%-kal

NAGYOBB
TELJESÍTMÉNY

Teljesítmény
A szénkefe nélküli motor 
kiküszöböli a súrlódást, így akár 
60 mm-es vágásra is képes.

R18CS7-0

ÚJ18 V-os akkumulátoros vezeték nélküli, kefe nélküli körfűrész

 • Nagy teljesítményű, kefe nélküli körfűrész, amely ideális hosszú, egyenes

vágásokhoz, falapok méretre vágásához, konyhai munkalapok vágásához,

parkettázáshoz vagy a faanyagok gyors és pontos keresztbevágásához

 • A kefe nélküli motor a súrlódás kiküszöbölésével biztosítja a különböző

faanyagok vágásához, fűrészeléséhez szükséges teljesítményt

 • Az intelligens elektronika folyamatosan szabályozza a motort a maximális

üzemidő érdekében

 • A lenyűgöző vágóteljesítmény (60 mm 90º-ban, 42 mm 45º-ban) révén

olyan feladatokat végezhet el, amelyeket rendszerint csak vezetékes

fűrésszel szoktak

 • Szerszámmentes mélység- és szögbeigazítás, melynek köszönhetően

könnyű beállítani a fűrészt

 • Forgatható porgyűjtő-nyílás, amely porszívóhoz csatlakoztatva segít tisztán

tartani a vágott vonalat, lehetővé téve, hogy pormentes környezetben

dolgozzon

 • A prémium-kategóriás, 184 mm-es Thin Kerf fűrészlap 24 db

keményfémbetétes foga kitűnő teljesítményt és vágóminőséget biztosít

 • A legjobb teljesítmény és üzemidő érdekében használjon 5,0 Ah lítium-

ion akkumulátort, amellyel akár 110 méternyi 13 mm-es rétegelt falemezt

vághat át

Alapfelszereltség (R18CS7-0)

1 x 24 fogas fűrészlap, párhuzamvezető

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel együtt? Nem

184

42

60

3700

16

50

2.8

5133002890

Fűrészlap átmérő (mm)

Max. vágási kapacitás 45 fok 
gérben fokban [mm]

Max. vágás gérben 90° (mm)

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

Befogótüske mérete (mm)

Ferdeszög tartomány (°)

Súly akkumulátor nélkül

Cikkszám

EAN kód 4892210150080
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RWSL1801M
18 V akkumulátoros körfűrész 

 • 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

Alapfelszereltség (RWSL1801M)

Kompatibilis tartozékok

1 x 150 mm TCT fűrészlap, párhuzamvezető, 
imbuszkulcs 

Név:
CSB150A1

Termékkód:
5132002579

R18CS-0
18 V akkumulátoros körfűrész 

 • 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

Kompatibilis tartozékok

Név: Alapfelszereltség (R18CS-0)
CSB165A1

1 x 24 fogas fűrészlap, párhuzamvezető  Termékkód:
5132002774

R18CSP-0
18V akkumulátoros körfűrész

 • Kiváló a hosszú, egyenes vágásokhoz, fa lapok, konyhai munkapultok,

parketta vágásához, gyors és pontos kereszt vágásokhoz

 • Kiváló vágási teljesítmény 90°-nál 45 mm, 45°-nál 32 mm

 • Kulcsnélküli mélység és ferdeszög állítás a gyorsan és könnyen állítható

fűrészért

 • Porelszívó segít tisztántartani a vágás vonalát és lehetővé teszi a pormentes

környezetet  

 • 150 mm-es fűrészlap, 18 karbidheggyel kiváló teljesítményt és kiváló

minőségű vágást biztosít

 • Akár 180 keresztvágás 2 x 6 (45 x 150mm) rönkbe töltésenként RB18L50

5,0 Ah Lithium+ akkumulátor használatával

Alapfelszereltség (R18CSP-0)

1 x 18 TCT fűrészlap, 1 x imbuszkulcs,  
1 x párhuzamvezető

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel együtt? Nem

Fűrészlap átmérő (mm) 150

Max. vágási kapacitás 45 fok 
gérben fokban [mm]

32

Max. vágás gérben 90° (mm) 45

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

4,700

Befogótüske mérete (mm) 10

Ferdeszög tartomány (°) 0-56

Súly akkumulátor nélkül 2.6

Cikkszám 5133002628

EAN kód 4892210141071

Erő 18V

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel együtt? Nem

Fűrészlap átmérő (mm) 165

Max. vágási kapacitás 45 fok 
gérben fokban [mm]

36

Max. vágás gérben 90° (mm) 52

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

4,700

Befogótüske mérete (mm) 16

Ferdeszög tartomány (°) 0-56

Súly akkumulátor nélkül 2.4

Cikkszám 5133002338

EAN kód 4892210117304

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Fűrészlap átmérő (mm) 150

Max. vágási kapacitás 45 fok  
gérben fokban [mm]

32

Max. vágás gérben 90° (mm) 45

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

0-4,700

Befogótüske mérete (mm) 10

Ferdeszög tartomány (°) 50

Súly akkumulátor nélkül 2.8

Cikkszám 5133001164

EAN kód 4892210118554
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R18JS-0
18 V akkumulátoros szúrófűrész 

 • 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   

Alapfelszereltség (R18JS-0)

1 x 10 TPI fafűrészlap, 1 x 14 TPI ívben vágó 
fűrészlapKompatibilis tartozékok

Név:
RAK6JSBW

Termékkód:
5132002810

LTS180M
18 V akkumulátoros csempevágó

 • Erőteljes 18 V-os 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 

Kompatibilis tartozékok

Név:
TSBA1

Alapfelszereltség (LTS180M)
Termékkód:
5132002473 Imbuszkulcs, víztartály

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Üresjárati fordulatszám (ford/
perc)

5000

Tárcsa méret (mm) 102

Befogótüske mérete (mm) 16

Max. vágási kapacitás 45 fok 
gérben fokban [mm]

16

Max. vágás gérben 90° (mm) 22

Súly akkumulátor nélkül 2.7

Cikkszám 5133000154

EAN kód 4892210110688

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Löket hossz (mm) 25

Üresjárati löketszám  
(löket/perc)

1,100 - 3,000

Max. vágási kapacitás 
fában (mm)

101

Súly akkumulátor nélkül 2.1

Cikkszám 5133002158

EAN kód 4892210128010
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EMS190DCL
18 V akkumulátoros gérvágó  

 • Akár 69 vágás 2,5 x 10 cm-es 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

Alapfelszereltség (EMS190DCL)

1 x 24 fogas TCT fűrészlap, 1 x leszorító, 
porgyűjtő zsák, kulcs

R18MS216-0

ÚJ18 V Akkumulátoros gérvágó

 • Az akkumulátoros gérvágó fűrész 90°-on 70 x 270 mm-t képes vágni

 • Előre beállított forgatási pozíciók 45°-ig és 0-45°-os dőlés

 • A prémium, vékony, 48 karbid foggal ellátott 216 mm-es fűrésztárcsa kiváló

teljesítményt és vágási minőséget biztosít

 • A prémium, öntött alumíniumból készült alap tökéletesen lapos vágófelületet

biztosít

 • Lézerrel jelölt vágási vonal a maximális láthatósága érdekében

 • Hajtson végre akár 315 vágást 2 x 4-es (50 mm x 100 mm) fában

a Lítium+ 5.0 Ah akkumulátorral RB18L50

Alapfelszereltség (R18MS216-0)

48 fogú volfrám-karbid fűrésztárcsa

18 V Akkumulátoros 
gérvágó

ÚJ
GÉRVÁGÓ

KIVÉTELES KIEMELKEDŐ
KAPACITÁS PONTOSSÁG
vágási kapacitás: 70 mm x 
270 mm 90 fokon

A lézercsík kiemelkedő 
pontosságot biztosít

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Fűrészlap átmérő (mm) 190

Max. vágási kapacitás 0° 
gérben 45° ferdén [mm]

19 x 114

Max. vágási kapacitás 45° 
gérben / 0° ferdén [mm]

31 x 82

Max. vágási kapacitás 45° 
gérben / ferdén 45° (mm)

19 x 82

Súly akkumulátor nélkül 7.1

Cikkszám 5133000932

EAN kód 4892210116895

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Fűrészlap átmérő (mm) 216mm

Max. vágási kapacitás 0° 
gérben 45° ferdén [mm]

48 x 270

Max. vágási kapacitás 45° 
gérben / 0° ferdén [mm]

70 x 185

Max. vágási kapacitás 45° 
gérben / ferdén 45° (mm)

48 x 185

Súly akkumulátor nélkül 14.4

Cikkszám 5133003597

EAN kód 4892210156952
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ONE + Famegmunkálás

R18MT-0

ÚJ18 V akkumulátoros többfunkciós gép

 • Sokoldalú többfunkciós gép gipszkarton, kompozit, egyéb más anyagok

vágásához

 • 4 fokozatban elfordítható fej a még több alkalmazásért és a kényelemért

 • Szerszám nélküli  tartozék csere

 • 6 fokozatú fordulatszám állító kerék

 • Univerzális tartozék adapter, lehetővé teszi más márkájú tartozékok

használatát

Alapfelszereltség (R18MT-0)

1 x bemerülő fűrész, fa és fém fűrészlap, 
csiszoló talp és 5 x csiszolópapír

Kompatibilis tartozékok

Név:Név:
RAK05MT RAK15MT

Termékkód: Termékkód:
5132002787 5132002809

RMT1801M
18 V akkumulátoros 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 

Alapfelszereltség (RMT1801M)

1 x bemerülő fűrészlap, 1 x fa/fém 
fűrészlap, 1 x csiszolótalp, 5 x csiszolópapír, 
imbuszkulcs, univerzális tartozék adapter

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Oszcilláló mozgás 3 °

Oszcillációs szám 
(rezgés/perc)

0-20000

Súly akkumulátor nélkül 1.1

Cikkszám 5133001632

EAN kód 4892210120328

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Oszcilláló mozgás 3.0°

Oszcillációs szám 
(rezgés/perc)

10,000-20,000

Súly akkumulátor nélkül 1

Cikkszám 5133002466

EAN kód 4892210136534
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R18PL-0

ÚJ18 V akkumulátoros gyalu

 • Tartós acél kialakítású alaplap beépített hornymaróval

 • Állítható vágási mélység 0-1,6 mm-ig, 82 mm falocolási mélység

 • Pótfogantyú a jobb irányításért

 • Párhuzamvezető pontos horonymarásért

 • DustTech™ beépített technológia a hatékony porgyűjtésért

 • GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért

Alapfelszereltség (R18PL-0)

Oldalsó kerítés, porzsák, porelszívó adapter, 
2x visszafordítható pengék

Kompatibilis tartozékok

Név:
PB50A2

Termékkód:
5132002602

CPL180M
18 V akkumulátoros 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 

Alapfelszereltség (CPL180M)

2 x megfordítható TCT gyalukés, 
párhuzamvezető, porgyűjtő zsák, kulcs

Kompatibilis tartozékok

Név:
PB50A2

Termékkód:
5132002602

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Gyalulási szélesség (mm) 50

Gyalulási mélység (mm) 0.4

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

10,000

Súly akkumulátor nélkül 2.1

Cikkszám 5133000081

EAN kód 4892210102720

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Gyalulási mélység (mm) 1.6

Gyalulási szélesség (mm) 82

Falc mélység (mm) 12.5

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

11000

Súly akkumulátor nélkül 2.4

Cikkszám 5133002921

EAN kód 4892210151520
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R18TR-0

ÚJ18 V akkumulátoros élmaró

 • Vezeték nélküli felsőmaró, amely ideális sarokprofilok kialakításához, ezzel 

bármilyen asztalosmunka kidolgozásához

 • A befogó gyűrű a 6 mm-es és a 6,35 mm-es késekhez is illeszkedik

 • Micro mélység állítás a preciz és pontos vágásért

 • LED-lámpa, amely megvilágítja a munkaterületet a jobb láthatóság 

érdekében

 • A legjobb teljesítmény és üzemidő érdekében RB18L50 típusú 5,0 Ah 

lítium-ion akkumulátor használata javasolt, amellyel akár 22 méternyi fenyő 

kivájható

Alapfelszereltség (R18TR-0)

6 mm-es gallér, 6,35 mm-es gallér, 6,35 mm-
es egyenes vágó, párhuzamos vezető

Kompatibilis tartozékok

Név:
RAKRBS5

Termékkód:
5132003828

R18BS-0

ÚJ18 V-os akkumulátoros vezetékes szalagcsiszoló

 • Erőteljes és gyors szalagcsiszoló, kiváló a nagy igénybevételű 

alkalmazásokhoz nagyobb területeken

 • 76 x 457 mm méretű csiszoló szalag

 • Porgyűjtő zsák a hatékony poreltávolításért, a munkaterület 

tisztántartásához

 • Szerszámnélkül állítható leszorító a gyors és kényelmes szalag cseréért

Alapfelszereltség (R18BS-0)

3x csiszolószalagok, porzsák és porelszívó 
adapter

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Szalag hossza  (mm) 457

Szalag szélessége  (mm) 76

Belt speed [m|min] 250

Súly akkumulátor nélkül 2.7

Cikkszám 5133002916

EAN kód 4892210149992

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Vágási kapacitás (mm) 38

Befogógyűrű mérete (mm) 6mm & 6.35mm

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

29000

Súly akkumulátor nélkül 1.3

Cikkszám 5133002917

EAN kód 4892210151483
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R18ROS-0
18 V akkumulátoros rezgőcsiszoló

 • Kiválóan használható a könnyűtől a közepes nehézségű feladatokhoz, mint 

például festék eltávolítása vagy felületkezelés 

 • 2,5 mm átmérőjű rezgőmozgás a gyors és hatékony csiszolásért

 • Az 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

Alapfelszereltség (R18ROS-0)

3 x csiszoló papír (80, 120, 240 
szemcsemérettel)Kompatibilis tartozékok

Név:
RO125A110

Termékkód:
TBC

R18SS4-0

ÚJ18 V-os akkumulátoros négyzet alakú lapcsiszoló

 • Ideális a könnyű és közepes megmunkálási feladatokhoz, úgymint a 

finommunkálatok és a festékeltávolítás

 • Óránként akár 150 g anyagot eltávolít

 • 1,6 mm-es körkörös csiszolómozgás a gyors és hatékony 

anyageltávolításhoz

 • Porzsák a hatékony porgyűjtéshez, tisztán és rendben tartva a 

munkaterületet

 • 113x106 mm-es tépőzáras csiszolólapjai révén gyors és könnyű a 

csiszolólap felhelyezése

 • Akár 45 perces üzemidő az RB18L50 típusú 5,0 Ah lítium-ion 

akkumulátorunkkal használva

Alapfelszereltség (R18SS4-0)

3x csiszolószalagok (80,120,240), porzsák

R18PS-0
18 V-os akkumulátoros deltacsiszoló

 • Kiválóan használható a könnyűtől a közepes nehézségű feladatokhoz, mint 

például festék eltávolítása vagy felületkezelés

 • 1,8 mm átmérőjű rezgőmozgás 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

Alapfelszereltség (R18PS-0)

6 x csiszoló papír (2x60, 2x120, 2x240 
szemcsemérettel)

Kompatibilis tartozékok

Név:
SCS10A

Termékkód:
5132002675

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Üresjárati oszcillációs szám 
ford perc

22,000

Rezgőkör átmérője (mm) 1.8

Csiszolótalp mérete (mm) 100x140

Súly akkumulátor nélkül 0.6

Cikkszám 5133002443

EAN kód 4892210133700

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Üresjárati oszcillációs szám 
ford perc

24000

Rezgőkör átmérője (mm) 1.6

Csiszolótalp mérete (mm) 113x106

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

12000

Súly akkumulátor nélkül 1.2

Cikkszám 5133002918

EAN kód 4892210151384

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Üresjárati oszcillációs szám 
ford perc

20,000

Rezgőkör átmérője (mm) 2.5

Csiszolótalp mérete (mm) 125

Súly akkumulátor nélkül 1.1

Cikkszám 5133002471

EAN kód 4892210136855
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Autóápolás
Tartsa karban autóját Ryobi ONE+ akkumulátoros eszközökkel.

Egy akkumulátorral működtethető mindegyik szerszám.

Kellemesebbé teszi a munkát.

18 V Akkumulátoros rádió

Cikkszám:  
5133002455

Tegye kívülről csillogóvá 

autóját.

18 V Akkumulátoros polírozó

Cikkszám:  
5133002465

Újszerű belső.

18 V Akkumulátoros kézi porszívó

Cikkszám:  
5133000077  

Kereket  

kell cserélnie?

18 V Akkumulátoros 
ütvecsavarozó

Cikkszám:  
5133002436

Soha ne maradjon  

sötétben.

18 V Akkumulátoros 
területvilágítás 

Cikkszám:  
5133002304

Állítsa tökéletesre a 

keréknyomást.

A reflektorfényben.18 V Akkumulátoros 
kompresszor

Cikkszám:  
5133001834

18 V Akkumulátoros 
lámpa

Cikkszám:  
5133003372

Nézze meg, hogyan tarthatja újszerű állapotban  
kocsiját online autós videóinkkal!

youtube.com/RyobiTV
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R18B-0
18 V akkumulátoros polírozó

 • 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

Alapfelszereltség (R18B-0)

1 x elasztikus polírozó fedél, elasztikus 
csiszoló fedél

R18I-0
18 V-os akkumulátoros 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 

Alapfelszereltség (R18I-0)

Nagynyomású cső, alacsony nyomású cső, 
3 x fúvóka

R18F-0
18 V akkumulátoros 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

Alapfelszereltség (R18F-0)

-

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

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Ventilátor fordulatszám 
(ford/perc)

2,100 / 1,400

Súly akkumulátor nélkül 1.1

Cikkszám 5133002612

EAN kód 4892210140678

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Nagynyomású cső (mm) 711

Nagy áteresztésű cső (mm) 756

Max. nyomás (bar) 10.3 bar, 150psi

Súly akkumulátor nélkül 1.3

Cikkszám 5133001834

EAN kód 4892210122780

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Rezgőkör átmérője (mm) 12.5

Oszcillációs szám  
(rezgés/perc)

2500

Méret (mm) 254

Súly akkumulátor nélkül 2

Cikkszám 5133002465

EAN kód 4892210135483
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P620
18 V akkumulátoros festékszóró 

 • Kiváló  kerítések, külső falak, garázskapuk és melléképületek festéséhez

 • Háromfokozatú szabályozható festékfecskendő - vízszintes lapos sugár, 

függőleges lapos sugár, és kör keresztmetszetű sugár a legjobb fedés 

elérése érdekében

 • Bármilyen márkájú festékkel használható.

 • Rendkívül sokoldalú szóró rendszer, amivel oldószeres és vizesbázisú 

festéket, lakkot, faanyagvédőszert, zománcfestéket lehet szórni

 • Az innovatív és szabadalmaztatott festékszóró rendszernek köszönhetően 

minimalizálható a szórt anyag hígítása

 • Akkumulátoros kényelem. Akár 4 m² percenként  

 • GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért 

Alapfelszereltség (P620)

Kerek fúvóka, függőleges fúvóka, vízszintes 
fúvóka, viszkozitás mérő edény, tisztító 
készlet

R18RH-0
18 V akkumulátoros sztereó radió Bluetooth® -al

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

hangzás 

 • Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter 

távolságban is

 • Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása

 • 2 Amp USB töltő különböző hordozható elektronikus eszközök, okostelefon 

töltéséhez

 • Beépített hangszínszabályozó, amely lehetővé teszi a mély és magas 

hangok kiigazítását 

 • Beépített aux bemenet

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

szükséges

 • Több mint 25 óra működési idő RB18L50 Lithium+ akkumulátorral

Alapfelszereltség (R18RH-0)

2 x AAA elem, (az akkumulátort és töltőt 
külön kell megrendelni)

R18R-0
18 V akkumulátoros rádió Bluetooth® -al

 • Prémium hangszóró tiszta hangot biztosít

 • Beépített Bluetooth® Wireless  technológia, teljes hangzás akár 10 méter 

távolságban is

 • Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása

 • 1 Amp USB töltő különböző hordozható elektronikus eszközök, okostelefon  

töltéséhez

 • Beépített aux bemenet

 • 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

Alapfelszereltség (R18R-0)

2 x AAA elem, (az akkumulátort és töltőt 
külön kell megrendelni)

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Hangszóró átmérője (mm) 90

Hangszóró teljesítmény (W) 3

Súly akkumulátor nélkül 0.6

Cikkszám 5133002455

EAN kód 4892210135476

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Súly akkumulátor nélkül 1.8

Cikkszám 5133002734

EAN kód 4892210145390

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Tartály kapacitása (ml) 1000

Festékfelhordás szóróval 
(m²/perc)

10

Áramlási sebesség  (l/óra) 20

Súly akkumulátor nélkül 2

Cikkszám 5133000155

EAN kód 4892210110589
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ONE+ Tisztítás

CHV182M
18 V akkumulátoros morzsaporszívó  

 • Száraz anyagok felszívása

 • Kettős szűrő rendszer, a maximális szívóerőért

 • Könnyen tisztítható tartály

 • Morzsatartály könnyű tisztítása

 • GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért

Alapfelszereltség (CHV182M)

Szűkített tisztítófej és kefe

R18TB-0
18 V-os akkumulátoros kompakt légseprű

 • 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

Alapfelszereltség (R18TB-0)

-

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel együtt? Nem

Levegőáramlási sebesség 1 (km/h) 115

Levegőáramlási sebesség 2 (km/h) 150

Levegőáramlási sebesség 3 (km/h) 200

Levegő mennyisége 1 [m³ | perc] 1.8

Levegő mennyisége 2 [m³ | perc] 2.2

Levegő mennyisége 3 (m3 per perc) 2.9

Súly akkumulátor nélkül 1.2

Cikkszám 5133002915

EAN kód 4892210149985

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Tartály kapacitása (ml) 173

Súly akkumulátor nélkül 1.1

Cikkszám 5133000077

EAN kód 4892210106339
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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

 • 20 W LED, mely akár 1800 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 

Alapfelszereltség (R18ALH-0)

Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

Kapható még

18V-os akkumulátoros LED-es lámpa

Termékkód:Név: 

R18ALW-0 5133002919

R18ALF-0
18 V akkumulátoros összecsukható térmegvilágító lámpa 

 • 20 nagy teljesítményű LED 850 lumen fénymennyiséget bocsát ki 

 • Bárhol állítható, összecsukható, függeszthető, így minden feladatot 

elvégezhet két kézzel, jól megvilágított környezetben 

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

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

 • 5700 K értékű színhőmérséklet, fehér fény kibocsátásával segíti a tárgyak 

jobb és könnyebb megvilágítását

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

nappali fénynek, amely ideális egyes barkácsolási és dekorációs 

feladatokhoz 

 • Kiterjedt működési idő, akár 360 perc RB18L40 akkumulátorral 

Alapfelszereltség (R18ALF-0)

Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

R18ALU-0

ÚJ18 V-os vezeték nélküli LED-es térmegvilágító lámpa

 • Ideális rövid- és középtávra (0–3 méter); a homályos lencséknek 

köszönhetően nincs vakító fénye

 • Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé 

égőt cserélnie

 • USB-töltőaljzat, mellyel útközben töltheti a telefonját

 • 2 fényerő-beállítás a még jobb szabályozhatóság érdekében

Alapfelszereltség (R18ALU-0)

-

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Fényforrás típusa LED

Lumen 330

Súly akkumulátor nélkül 0.5

Cikkszám 5133003371

EAN kód 4892210152565

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Fényforrás típusa LED

Lumen 850

Súly akkumulátor nélkül 0.8

Cikkszám 5133002304

EAN kód 4892210130525

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Fényforrás típusa LED

Lumen 1800

Súly akkumulátor nélkül 1.4

Cikkszám 5133002339

EAN kód 4892210117311
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RFL180M
18 V-os akkumulátoros 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 

Alapfelszereltség (RFL180M)

Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

R18T-0

ÚJ18 V-os akkumulátoros LED-es zseblámpa

 • Ideális rövid- és középtávra; ajánlott hatótávolsága akár 20 méter

 • Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé 

égőt cserélnie

 • A forgatható fejjel a szükséges pontba irányíthatja a fényt, ha 

munkalámpaként használja

 • Multifunkcionális kivitelezésének köszönhetően ráhelyezhető az 

akkumulátorra, vagy fellógatható szögre, csavarra vagy kampóra

 • A legjobb üzemidő érdekében használjon 5,0 Ah lítium-ion akkumulátort, 

amely akár 36 órára is képes fényt biztosítani

Alapfelszereltség (R18T-0)

-

R18SPL-0

ÚJ18 V-os vezeték nélküli LED-es Hi-Beam reflektor

 • Ideális közép- és hosszútávra; ajánlott hatótávolsága akár 600 méter

 • Világos, fehér fényt bocsát ki, és a hosszan tartó LED révén nem kell többé 

égőt cserélnie

 • Használható a Ryobi ONE+ 18 V-os akkumulátorral vagy a 12 V-os autós 

adapterrel (része a csomagnak)

 • 2 fényerő-beállítás a még jobb szabályozhatóság érdekében, valamint 

bekapcsolt állapotban aktiválható zár, hogy a lámpa folyamatosan 

használható legyen a bekapcsoló folyamatos lenyomva tartása nélkül.

 • A legjobb üzemidő érdekében használjon 5,0 Ah lítium-ion akkumulátort, 

amely akár 2 órára is képes fényt biztosítani

Alapfelszereltség (R18SPL-0)

12V autós adapter

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Fényforrás típusa LED

Lumen 2300

Súly akkumulátor nélkül 0.7

Cikkszám 5133003372

EAN kód 4892210152572

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Fényforrás típusa LED

Lumen 140

Súly akkumulátor nélkül 0.3

Cikkszám 5133003373

EAN kód 4892210152589

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Fényforrás típusa Halogén

Súly akkumulátor nélkül 0.3

Cikkszám 5133001636

EAN kód 4892210120182
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RLM18X33H40F
18 V Akkumulátoros fűnyíró, 33 cm-es vágási szélesség (1 x 4.0 Ah)

 • A 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb

tartósságot és kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít

 • Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a

hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

 • 33 cm-es vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben

 • 5 pozícióban, 25 mm- 65 mm-ig  állítható vágási magasság

 • Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően

 • Ergonómikus fogantyú, 5 magasság fokozat állításával

 • Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a

könnyű és kompakt tárolásért

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

összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Alapfelszereltség (RLM18X33H40F)

Kompatibilis tartozékokKapható még Mulcsozó betét, 35 l-es fűgyűjtő

18 V fűnyíró, 33 cm vágási 
szé-lességgel

Név:

RAC431

Termékkód:Név: Termékkód:

5132002805OLM1833H 5133002616

RLM18X41H240F
36 V Fusion Hybrid fűnyíró, 40 cm-es vágási szélesség, ONE + (2 x 4.0 Ah)

 • 36 V-os teljesitmény a Ryobi Lithium Fusion technológia segítségével,

melyet 2 db 18 V-os akkumulátor biztosít

 • 40 cm-es fém késsel a kiváló vágási és aprítási teljesítményért

 • Öt pozícióban és egy ponton állítható vágási magasság, 20 mm-től -

70 mm-ig

 • Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően

 • Teleszkópos, ergonómikus fogantyú, kényelmes fúnyírást biztosít minden

magasságban

 • Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a

könnyű és kompakt tárolásért

 • 50 L-es fűgyüjtő tartály

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

összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Kompatibilis tartozékokKapható még Alapfelszereltség (RLM18X41H240F)

36 V Fusion fűnyíró, 40 cm vágási 
szélességgel 

Név: Mulcsozó betét, 50 l-es fűgyűjtő
RAC404

Név: Termékkód: Termékkód:

5132002438OLM1841H 5133002805

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

Erő 36V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

2

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Töltővel együtt? Igen

Töltő 120 perc

Vágási szélesség (cm) 40

Hajtómű mechanizmus Nem önjáró

Mulcsozó funkció Igen

Súly akkumulátor nélkül 18.5

Cikkszám 5133003706

EAN kód 4892210160034

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Töltővel együtt? Igen

Töltő 120 perc

Vágási szélesség (cm) 33

Hajtómű mechanizmus Nem önjáró

Mulcsozó funkció Igen

Súly akkumulátor nélkül 10.5

Cikkszám 5133003701

EAN kód 4892210159984
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RLM18C36H225F
36 V Fusion Hybrid fűnyíró, 36 cm-es vágási szélesség, ONE + (2 x 2,5 Ah) tápforrás

 • A 36 V hibrid akkumulátoros és vezetékes fűnyíró, mely vagy 2x 18 V 

Lithium+ akkumulátorral vagy hálózati elektromos árammal is üzemeltethető

 • 36 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben

 • Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően

 • Összecsukható és leszerelhető fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért

 • 5 fokozatban állítható vágási magasság 

 • 45 L-es fűgyűjtő tartály

 • Vertabrae™ fogantyú kialakítás több fokozatú fogantyú állítással és állítható 

magassággal a megnövelt kényelemért

Alapfelszereltség (RLM18C36H225F)

Kompatibilis tartozékokKapható még Mulcsozó betét, 45 l-es fűgyűjtő

36 V Fusion Hybrid fűnyíró, 36 cm-es vágá-
si szélesség, ONE + (2 x 5.0 Ah) tápforrás

Név:

RAC432

Termékkód:Név: Termékkód:

5132002806RLM18X36H250F 5133003705

RLT1831H25F
18 V Hibrid Szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)

 • Az innovatív 18 V-os hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes 

váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között

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

optimális működési időért

 • EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás 

üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani

 • Teleszkópos nyél és állítható fogantyú

 • Három pozicióban elfordítható damilfej a sokoldaluságért

 • 18 V-os lítium-ion feszültség a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens 

cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és 

nagyobb teljesítményért

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

összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Kompatibilis tartozékokKapható még

Alapfelszereltség (RLT1831H25F)18 V Hibrid Szegélynyíró, Vágási 
Szélesség 25/30 cm (1 x 2.0 Ah)

Név:Név:

Automatikus adagolású orsó
RAC1392RAC125

Termékkód:Termékkód:Név: Termékkód:

51320035655132002434RLT1831H20F 5133003710

Soha ne maradjon 
energia nélkül.

Keresse 

készülékeinken a 

Hibrid logót.

Váltson zökkenőmentesen az akkumulátoros és elektromos áram között.

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Töltővel együtt? Igen

Töltő 75 perc

Vágószélesség (cm) 25/30

Vágóhuzal átmérő (mm) 1.6

Damil adagoló rendszer
Automatikus 

adagolás

Súly akkumulátor nélkül 2.8

Cikkszám 5133003711

EAN kód 4892210160089

Erő 36V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

2

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Töltővel együtt? Igen

Töltő 75 perc

Vágási szélesség (cm) 36

Hajtómű mechanizmus Nem önjáró

Mulcsozó funkció Igen

Súly akkumulátor nélkül 15.2

Cikkszám 5133003704

EAN kód 4892210160010
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OLT1833

ÚJ18 V Szénkefe nélküli akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 28/33 cm

 • A 18 V-os prémium, szénkefe nélküli motor kiváló vágási teljesítményt 

biztosít a legnehezebb körülmények között is

 • A 28 vagy 33 cm-re állítható vágási szélesség nagy rugalmasságot tesz 

lehetővé fűvágáskor és gyomírtáskor.

 • A változtatható sebesség optimális átmenetet biztosít a teljesítmény és a 

működési idő maximalizálása között.

 • A termék a hosszantartó kényelmes használat érdekében puha fogású 

ergonómikus markolattal van ellátva.

Alapfelszereltség (OLT1833)

Ütközőfejes orsó

Kompatibilis tartozékokKapható még

18 V Szénkefe nélküli akkumulátoros szegély-
nyíró, vágási szélesség 28/33 cm (1 x 5.0 Ah)

Név:

RAC133

Termékkód:Termékkód:Név: 

5132002626RLT18X3350 5133003652

RLT1825M13S
18 V Akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 25cm ( 1x 1,3 Ah)

 • 25 cm-es vágószélesség a hatékony vágási tartományért

 • EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás 

üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani

 • Kétkaros kivitel a megnövelt kényelemért

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

rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb 

teljesítményért

Alapfelszereltség (RLT1825M13S)

Automatikus adagolású orsó
Kompatibilis tartozékokKapható még

18 V Akkumulátoros szegélynyíró, 
vágási szélesség 25cm ( 1 x 2.0 Ah)

18 V lítium-ion szegélynyíró, 25 cm 
vágási szélességgel 

Név:Név:

RAC1392RAC125

Termékkód:Termékkód:Név: Termékkód: Név: Termékkód:

51320035655132002434RLT1825M20SOLT1825M 51330037315133002822

RLT183225F
18 V Akkumulátoros szegélynyíró, vágási szélesség 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)

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

optimális működési időért

 • EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás 

üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani

 • Teleszkópos nyél és állítható fogantyú

 • Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért

Alapfelszereltség (RLT183225F)

Automatikus adagolású orsó
Kompatibilis tartozékokKapható még

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

18V Akkumulátoros szegélynyíró, 
vágási szélesség 25/30cm (1x2.0Ah)

Név:Név:

RAC1392RAC125

Termékkód:Termékkód:Név: Termékkód:Név: Termékkód:

51320035655132002434OLT1832 RLT183220S 51330037075133002813

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Töltővel együtt? Igen

Töltő 75 perc

Vágószélesség (cm) 25/30

Vágóhuzal átmérő (mm) 1.6

Damil adagoló rendszer
Automatikus 

adagolás

Súly akkumulátor nélkül 2.3

Cikkszám 5133003709

EAN kód 4892210160065

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.3

Töltővel együtt? Igen

Töltő 50 perc

Vágószélesség (cm) 25

Vágóhuzal átmérő (mm) 1.6

Damil adagoló rendszer
Automatikus 

adagolás

Súly akkumulátor nélkül 1.3

Cikkszám 5133003723

EAN kód 4892210160294

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Vágószélesség (cm) 28/33

Vágóhuzal átmérő (mm) 2.0

Damil adagoló rendszer Ütköző fej

Súly akkumulátor nélkül 3.3

Cikkszám 5133003651

EAN kód 4892210159755
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RBC18X20B4F
18 V-os Akkumulátoros kefe vágó kerékpártartóval (1x4.0Ah)

 • A 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt,

jobb tartósságot, kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít

 • Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a

hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért

 • Nagy teljesítményű 18 V motor kiváló erőt  biztosít a durva hosszú gyomok

vágáshoz

 • 2 az 1-ben,  20 cm edzett acél kés és cserélhető vágó fej

 • Nagy 30 cm vágási szélesség

 • Soft-grip kétkaros fogantyú kialakítás, változtatható sebességgel a

hosszabb működési időért

 • Hátul elhelyezett akkumulátor és motor a jobb egyensúlyért

Kompatibilis tartozékokKapható még
Alapfelszereltség (RBC18X20B4F)

18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval 
Név:Név:

RAC108RAC114
Tri-Arc ™ penge, ütközőrugó, Vertebrae ™ 
kényelmes hevederTermékkód:Termékkód:Név: Termékkód:

5132002669 5132002650OBC1820B 5133002619

OGS1822
18 V kézi pázsit-és sövényvágó

 • Kettő az egyben pázsit és sövényvágó a sokoldalúságért a kertben

 • Kompakt és könnyű kialakítás

 • Szerszám nélküli késcsere

 • Tartós, edzett acél kések

Alapfelszereltség (OGS1822)

1 x pázsitnyíró kés, 1 x sövényvágó kés
Kompatibilis tartozékok

Név: Név:Név:
RAC308 RPA1822RAC314

Termékkód: Termékkód:Termékkód:
5132002457 51320033005132003309

OLP1832B

ÚJ18 V Akkumulátoros kézi ágvágó

 • Vezeték nélküli kenőcs könnyű metszéshez, még a nehezen elérhető

területeken is

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

 • Kiváló minőségű bypass kések 250 Nm vágási nyomatékot szolgáltat a

munka gyors befejezéséhez

 • Soft-grip  fogantyú a kénylemes, huzamosabb munkavégzéshez

Kompatibilis tartozékok
Alapfelszereltség (OLP1832B)

Név:

RAC313 -
Termékkód:

5132003308

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Vágópenge típusa Bypass

Vágási kapacitás [mm] 32

Vágási szög Rögzített

Hosszúság (m) 0.85

Teleszkóp Nem

Súly akkumulátor nélkül 1.5

Cikkszám 5133002842

EAN kód 4892210147967

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Vágópenge  (mm) 120

Sövényvágó kés (mm) 200

Fűrészfogosztás  (mm) 10

Súly akkumulátor nélkül 1.2

Cikkszám 5133002830

EAN kód 4892210147837

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Töltővel együtt? Igen

Töltő 120 perc

Vagasi szelesseg Fűkasza 
kes (cm)

20

Vagasi szelesseg 
30

1.6

8000

4.3

5133003713

Szegelynyiro kes (cm)

Vágóhuzal átmérő (mm)

Fűrészlap sebessége 
(ford/perc)

Súly akkumulátor nélkül

Cikkszám

EAN kód 4892210160102
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OCS1830
18 V szénkefe nélküli láncfűrész 30 cm láncvezetővel

 • Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a kiváló vágásért

 • 30 cm-es Oregon® lánc és láncvezető

 • Automatikus olajozó rendszer

 • Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás

 • Puha, gumibevonatú fogantyú a kényelmes használatért

 • Mechanikus láncfék

Alapfelszereltség (OCS1830)

Láncvédő tok

Kompatibilis tartozékok

Név:

RAC227

Termékkód:

5132002436

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

RHT1850H25HS

ÚJ18 V Hibrid sövényvágó, 50 cm-es penge (1 x 2,5 Ah)

 • Az innovatív 18 V-os hibrid teljesítmény vezeték nélküli kényelmet 

vagy korlátlan működési időt biztosít annak érdekében, hogy a 

lehető legjobban megfeleljen az összes sövényvágással kapcsolatos 

elvárásnak.

 • Kiváló vágási minőség a precíziós 50 cm-es gyémántköszörülésű 

pengékkel.

 • A 22 mm-es pengetávolságnak és fűrészelési funkciónak 

köszönhetően nagyméretű ágak vágására is képes

 • A hosszantartó és kényelmes vágás érdekében könnyű és 

ergonomikus, valamint hátsó fogantyúval van ellátva.

 • Kompatibilis a HedgeSweep™  feltéttel a maradvány könnyű 

eltávolítása érdekében.

Alapfelszereltség (RHT1850H25HS)
Kapható még Kompatibilis tartozékok

HedgeSweep™ , pengevédő tok

18 V Hibrid sövényvágó, 50 cm-es 
penge

Név: Név:

RAC311 RAC305

Termékkód:Név: Termékkód: Termékkód:
51320024375132002864OHT1850H 5133003657

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Láncvezető hossza (cm) 30

Lánc sebesség (m/s) 10

Szerszámnélküli 
láncfeszesség állítás

Igen

Súly akkumulátor nélkül 3.2

Cikkszám 5133002829

EAN kód 4892210147820

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Töltővel együtt? Igen

Töltő 75 perc

Vágási kapacitás (mm) 22

Fűrészlap hossza (cm) 50

Vágópenge típusa Gyémánt föld

Súly akkumulátor nélkül 3.0

Cikkszám 5133003660

EAN kód 4892210158017
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RHT184520

ÚJ18 V Akkumulátoros sövényvágó, 45 cm-es penge (1 x 2.0 Ah)

 • Könnyű és rendkívül kompakt sövényvágó, tökéletes sövények 

formázásához és bokrok karbantartásához.

 • 45 cm-es gyémántköszörülésű penge 18 mm-es vágási vastagsággal

 • Kiváló minőségű gyémántköszörülésű pengék, melyek precíz vágást 

tesznek lehetővé

 • Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében

Alapfelszereltség (RHT184520)

Pengevédő tok

Kompatibilis tartozékokKapható még

18 V Akkumulátoros sövényvágó,  
45 cm-es penge

18 V Akkumulátoros sövényvágó,  
45 cm-es penge ( 1x 1,3 Ah)

Név:

RAC311

Termékkód:Név: Termékkód:Név: Termékkód:

5132002864RHT184513SOHT1845 5133003654 5133003803

RHT1851R20F
18 V Akkumulátoros sövényvágó, 50 cm-es oenge ( 1x 2,0 Ah)

 • Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően 

 • Kiváló vágás a gyémánt köszörülésű 50 cm-es késnek köszönhetően

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

 • Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll

 • Forgatható elülső fogantyú

 • HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

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

18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Alapfelszereltség (RHT1851R20F)

HedgeSweep™  feltét, pengevédő tok
Kompatibilis tartozékokKapható még

18 V Akkumulátoros sövényvágó,  
50 cm-es penge ( 1x 2,5 Ah)

18 V sövényvágó, 50 cm késsel
Név:Név:

RAC305RAC311

Termékkód:Termékkód:Termékkód:Név: Termékkód:Név: 
51320024375132002864RHT1851R25FOHT1851R 51330037165133002682

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Töltővel együtt? Igen

Töltő 60 perc

Vágási kapacitás (mm) 22

Fűrészlap hossza (cm) 50

Vágópenge típusa Gyémánt föld

Súly akkumulátor nélkül 2.7

Cikkszám 5133003714

EAN kód 4892210160119

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Töltővel együtt? Igen

Töltő 80 perc

Vágási kapacitás (mm) 18

Fűrészlap hossza (cm) 45

Vágópenge típusa Gyémánt föld

Súly akkumulátor nélkül 2.5

Cikkszám 5133003655

EAN kód 4892210156006
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OHT1855R
18 V Akkumulátoros sövényvágó, 55 cm-es penge 

 • Erőteljes 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor még több erőt, hosszabb 

működési időt és megbízhatóbb tartósságot nyújt, mint a megelőző lítium-

ion technológiák 

 • Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi 

figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért 

 • Erőteljes vágási teljesítmény a magas nyomatéknak köszönhetően 

 • Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült 

késnek köszönhetően 

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

 • Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll 

 • Forgatható főfogantyú 

 • HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül 

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

18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Alapfelszereltség (OHT1855R)

HedgeSweep™ ; feltét, pengevédő tok

Kompatibilis tartozékokKapható még

18 V Akkumulátoros sövényvágó,  
55 cm-es penge (1 x 2,5 Ah)

Név: Név:

RAC311 RAC305

Termékkód: Termékkód:Termékkód:Név: 
51320024375132002864RHT1855R25F 5133003832

RHT1850XLIS
18 V Akkumulátoros magassági sövényvágó, 50 cm-es penge (1 x 1,3 Ah)

 • 50 cm-es kés 16 mm-es fűrészfogosztással 

 • 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért a 

különböző vágási alkalmazásoknál  

 • Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban

 • Központi kapcsoló a könnyű használatért 

 • HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Alapfelszereltség (RHT1850XLIS)
Kompatibilis tartozékokKapható még HedgeSweep™„¢  feltét, pengevédő tok

18 V  nyeles sövényvágó , 50 cm 
késsel

Név: Név:

RAC311RAC805

Termékkód:Termékkód:Termékkód:Név: 

51320028645132002765OHT1850X

OPT1845
18 V akkumulátoros ágvágó

 • Erőteljes 18 V motor ágakaon és sövényeken keresaztűl vág

 • 45 cm gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért

 • Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel

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

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

 • Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi 

figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért

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

18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Alapfelszereltség (OPT1845)

HedgeSweep, késvédő, vállheveder
Kompatibilis tartozékokKapható még

18 V Akkumulátoros magassági 
sövényvágó, 45 cm-es penge (1 x 2.0 Ah)

Név:Név:

RAC311RAC805

Termékkód:Termékkód:Név: Termékkód:

51320028645132002765RPT184520 5133003805

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Vágási kapacitás (mm) 18

Fűrészlap hossza (cm) 45

Vágópenge típusa Gyémánt föld

Súly akkumulátor nélkül 4.2

Cikkszám 5133002523

EAN kód 4892210138521

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.3

Töltővel együtt? Igen

Töltő 50 perc

Vágási kapacitás (mm) 16

Fűrészlap hossza (cm) 50

Vágópenge típusa Gyémánt föld

Súly akkumulátor nélkül 3.2

Cikkszám 5133003728

EAN kód 4892210160348

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Vágási kapacitás (mm) 22

Fűrészlap hossza (cm) 55

Vágópenge típusa
Gyémánt 
köszörült

Súly akkumulátor nélkül 2.8

Cikkszám 5133002161

EAN kód 4892210821249
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RPP182015S
18 V Akkumulátoros magassági ágvágó fűrész, 20 cm-es láncvezető (1 x 1,5 Ah)

 • 20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető

 • Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel

 • Kihúzható nyél az akár 4 méterre lévő ágak eléréséhez

 • 15° fokban állítható vágófej a könnyű ágvágásért és a legjobb irányításért

 • Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágáshoz

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

18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

Alapfelszereltség (RPP182015S)

Láncvezető- és láncolaj, láncvezető tok, 
vállpánt

Kompatibilis tartozékokKapható még

18 V ágvágó,    20 cm hosszú 
láncvezetővel

18 V Akkumulátoros magassági ágvágó 
fűrész, 20 cm-es láncvezető (1 x 2.0 Ah)

Név:Név:

RAC234RAC805

Termékkód: Termékkód:Termékkód:Név: Név: Termékkód:

5132002765 5132002588RPP182020OPP1820 5133003804

HAMAROSAN ELÉRHETÖ
OBV18
18 V Akkus szénkefe nélküli lombszívó és lombfúvó

 • Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a nagyobb

hatékonyságú fújás és szívás érdekében

 • A turbó üzemmód megnöveli a teljesítményt a legnehezebb munkák

végrehajtásához

 • A felső/alsó kombinációnak köszönhetően könnyű az üzemmódok közötti

váltás

 • Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében

 • Változtatható sebesség a kertészeti feladatok precíz ellátása végett

 • Nagyszerű kemény felületekhez, például kocsifelhajtókhoz, utakhoz és

járdákhoz

Alapfelszereltség (OBV18)

45 l gyűjtőzsák, vállpánt, vezetőkerék

Kompatibilis tartozékok

Név: Név:

RAC365RAC364

Termékkód:Termékkód:

51320032755132002995

OBL18JB

ÚJ18 V Akkus lombfúvó

 • A nagy hatásfokú jet-ventilátorok maximális teljesítményt nyújtanak

 • Változtatható sebesség-szabályozás a teljes mértékű sokoldalúság

érdekében

 • Beépített törmelék kaparó a makacs szennyeződések és levelek

fellazításához

 • Fröccsöntött kialakítás a hosszantartó kényelmes használat érdekében

Alapfelszereltség (OBL18JB)

-

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Levegőáramlási sebesség  
(km/óra)

160

Levegő mennyisége 
(m³/perc)

7.9

Súly akkumulátor nélkül 2.1

Cikkszám 5133003662

EAN kód 4892210157911

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Levegőáramlási sebesség  
(km/óra)

201

Levegő mennyisége 
(m³/perc)

5.5

Súly akkumulátor nélkül 3.7

Cikkszám 5133003661

EAN kód 4892210157904

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5

Töltővel együtt? Igen

Töltő 60 perc

Láncvezető hossza (cm) 20

Lánc sebesség (m/s) 5.5

Súly akkumulátor nélkül 4.2

Cikkszám 5133003721

EAN kód 4892210160270
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OBL1820S
18 V akkumulátoros lombfúvó

 • Ryobi kemény felületű  nagy sebességű orrész lehetővé teszi a nedves

levelek könnyű összegyűjtését, teraszok és járdák tisztítását

 • Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka, 245 km/óra légáramlási sebességgel

 • Könnyű súly, kiváló akkumulátoros kényelemmel

 • GripZone™ gumírozott csúszásmentes fogantyúval

 • 18 V lítium-ion erejével a szabadalmaztatott IntelliCell™ technológiával - a

cellák egyedi figyelése és kiegyenlítése a maximális működési időért, 

élettartamért és biztonságért

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

18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető

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

használatát javasoljuk.

 • Akkumulátor és töltő nélkük szállítva

Alapfelszereltség (OBL1820S)

-

OBL1820H
18 V hibrid lombfúvó

 • Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes

váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között

 • Könnyű kialakítás,  kiváló vezeték nélküli kényelem

 • A nagy sebességű fúvóka 250 km/óra légáramlási sebességet bíztosít

 • Kiváló ergonómia és soft-grip fogantyú

 • Változtatható sebességkapcsoló

 • Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

 • Puha bevonatú fogantyú

 • 18 V One+™ rendszer tagja, az akkumulátor több, mint 40 kézi és kerti

szerszámmal kompatibilis

Alapfelszereltség (OBL1820H)

1 x fúvóka

OWS1880
18 V permetező, 3,5 L 

 • Akkumulátoros permetező a könnyű kertgondozásért

 • Gombnyomásra  helyezhető nyomás alá, megkönnyítve a kézi szivattyúzást

 • 3,5 literes tartály beépített mérőedénnyel

 • Beépített permetező szár az egykézzel történő munkavégzéshez

 • Állítható szórófej a változtatható permetezéshez

Alapfelszereltség (OWS1880)

-

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

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Áramlási sebesség  (l/óra) 30

Tartály kapacitása (l) 3.5

Súly akkumulátor nélkül 1.5

Cikkszám 5133002676

EAN kód 4892210144447

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Levegő mennyisége 
(m³/perc)

2.8

Levegőáramlási sebesség  
(km/óra)

250

Súly akkumulátor nélkül 1.7

Cikkszám 5133002340

EAN kód 4892210822673

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Levegő mennyisége 
(m³/perc)

2.6

Levegőáramlási sebesség  
(km/óra)

245

Súly akkumulátor nélkül 1.6

Cikkszám 5133002663

EAN kód 4892210143488
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ONE+ Speciális kerti szerszámok

OSS1800

ÚJ18 V Akkumulátoros magszóró

 • Szárazanyaggal működik, többek között vetőmaggal, műtrágyával és 

takarmánnyal

 • Változtatható áramlási sebesség és 0 m-től 2 m-ig szabályozható szórási 

terület

 • Az eltömődésgátló biztosítja az anyag folyamatos áramlását

 • Akár 4 liter szárazanyag tárolására képes

Alapfelszereltség (OSS1800)

-

OES18
ONE+™ EasyStart™ a benzinüzemű gépek gombnyomásra történő indításához 

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

többé nem okoz gondot. Többé nem kell a vezetéket rángatnia. 

 • A könnyű módja annak. hogy elindítsa a kompatibilis benzinüzemű 

sövényvágót, fűkaszát és szegélynyírót

 • Kompatibilis benzinüzemű sövényvágó: RHT25X60RO

 • Kompatibilis benzinüzemű szegélynyíró: RLT254CDSO

 • A következő gépekkel használható: RBC254SESO, RBC254SBSO, 

RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO,RBC42FSBO, RBC47SEO, 

RBC52FSBO,RBC52FSBOS

 • A ONE+™ EasyStart™ indító egység a ONE+™ rendszer része. A 

ONE+™ akkumulátor rendszer illeszkedik az összes vezetéknélküli kézi 

és kerti szerszámhoz

Alapfelszereltség (OES18)

-

Kapható még

ONE+™ EasyStart™, és a benzines gépek egy gombny-
omásra indulnak (tartalmazza az akkumulátort és a töltőt)

Termékkód:Név: 

OES1813 5132002804

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

Cikkszám 5132002803

EAN kód 4892210140012

Erő 18V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

0

Töltővel együtt? Nem

Kapacitás (l) 4

Súly akkumulátor nélkül 1.4

Cikkszám 5133003729

EAN kód 4892210160201
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ONE+ Akkumulátorok

RB18L13 RB18L15
18 V 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor 18 V 1,5 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 

 • 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 

RB18L25RB18L20
18 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor 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

 • 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

RB18L50RB18L40
18 V 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor 18 V 4,0 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 

 • 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

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

Cikkszám 5133002433

EAN kód 4892210135940

Cikkszám 5133001907

EAN kód 4892210124104

Cikkszám 5133002737

EAN kód 4892210145093

Cikkszám 5133002237

EAN kód 4892210129062

Cikkszám 5133001905

EAN kód 4892210124081

Cikkszám 5133001904

EAN kód 4892210124074
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ONE+ Akkumulátorok

HAMAROSAN ELÉRHETÖ
RB18L30
18 V 3.0 Ah Lítium+ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ akkumulátor

 • A nagy teljesítményű 3.0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor 

hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a 

korábbi lítiumtechnológiák

 • A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25 % -kal kevesebb hőt 

termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a 

működési időt

 • A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25 % -kal kevesebb hőt 

termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a 

működési időt

 • Az IntelliCell™ ; technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a 

működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében

 • 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt  

(100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

 • Tartós ház beépített ütésvédelemmel a hosszú élettartam érdekében

 • Vágjon át akár 63 méternyi 11 mm-es OSB lapot az R18CS-el

 • A működési idő eszköz-, akkumulátor- és alkalmazásfüggő.

HAMAROSAN ELÉRHETÖ
RB18L90
18 V 9.0 Ah Lítium+ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ akkumulátor

 • A nagy teljesítményű 9.0 Ah Lítium+ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor 

hosszabb munkaidőt és 20 %-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a 

korábbi lítiumtechnológiák

 • A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25% -kal kevesebb hőt 

termelnek a nagy igényű alkalmazások során, ami maximálisra növeli a 

működési időt

 • Az új, rendkívül hatékony, 4 rétegű kialakítás megkönnyíti az energia 

áramlását, ezzel akár 20 %-os teljesítménynövekedést érve el.

 • Az IntelliCell™; technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a 

működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében

 • 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt  

(100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

 • Tartós ház beépített ütésvédelemmel a hosszú élettartam érdekében

 • Vágjon át akár 204 méternyi 11 mm-es OSB lapot az R18CS-el

 • A működési idő eszköz-, akkumulátor- és alkalmazásfüggő.

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

Cikkszám 5133002865

EAN kód 4892210149381

Cikkszám 5133002867

EAN kód 4892210149343
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ONE+ Töltők

RC18150
ONE+ gyors töltő

 • A valaha leggyorsabb ONE+ töltő. Töltési sebesség 5.0Amp/h. 5,0 Ah 

akkumulátor töltési ideje 1 óra  

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

 • Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát

 • 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 5133002638

EAN Code 4892210141873

RC18120
18 V ONE + Kompakt töltő

Cikkszám 5133002891

EAN Code 4892210150103

 • Kompakt gyors töltő.  2.0Amp/h  ütemben tölt, vagyis 1 óra alatt tölti a  

2,0 Ah akkumulátort

 • ONE+ töltő, az összes ONE+ 18 V lítiuim-ion akkumulátorral kompatibilis

 • Jelzőfény mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

 • Intelligens töltöttségfelügyelet, mutatja az akkumulátor feszültségét és 

hömérsékletét töltés közben

 • Készenléti jelzőfény mutatja, ha az akkumulátor elérte a 80 %-os töltöttséget

RC18115
18 V ONE + Kompakt töltő

 • Kompakt gyorstöltő. 1,5Amp/h sebességgel tölt, így egy 1,5 Ah-ás 

akkumulátort 1 órán belül tölt fel.

 • A ONE+ töltő kompatibilis az összes ONE+ 18 V Lítium-ion akkumulátorral

 • A jelzőfények mutatják az akkumulátor töltöttségét és állapotát

 • Intelligens állapotfigyelő ellenőrzi az akkumulátor töltés közbeni feszültségét 

és hőmérsékletét, ezzel hosszú élettartamot biztosítva.

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

Cikkszám 5133003589

EAN kód 4892210156372
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ONE+ Töltők

RC18118C
18 V autós töltő

 • 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 

RC18627
18 V 6 soros akkumulátortöltő

 • 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

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

Cikkszám 5133002630

EAN kód 4892210140906

Cikkszám 5133002893

EAN kód 4892210150134

Hozzávetőleges töltési idő percekben megadva

Töltési 
sebesség
(Amp/óra)

1.3Ah 1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah

RC18115 1.5 50 60 80 100 160 200

RC18120 2 40 45 60 75 120 150

RC18150 5 20 25 30 40 50 60

RC18627 2.7 30 35 45 60 90 120

RC18118C 1.8 45 60 70 80 120 150
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4 V / 7 V / 12 V / 14,4 V
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4 V / 7 V / 12 V / 14,4 V

ERGO
4 V ERGO csavarozó

 • Kiváló háztartási csavarozási alkalmazásokhoz, mint pl  lapraszerelt bútorok 

összeszerelése

 • LED fény a gyengén megvilágított területekhez

 • 10 db csavarozó bittel, számos különböző csavar befogásához

 • Akár 5 Nm csavarozási erő

 • Gyors cserét biztosító tokmány a könnyű bitváltoztatáshoz

 • Az ERGO tartos cipzáras táskában kapható, kiváló a bitek és csavarok 

tárolásához

 • Könnyen tölthető a mellékelt USB kábellel    

 • Töltésenként akár 80 db csavar behúzása

Alapfelszereltség (ERGO)

10 db bit

Kompatibilis tartozékok

Név:Név: Név:

ERGO RIGHT ERGO OFFSETERGO CLUTCH

Termékkód: Termékkód: Termékkód:

513300369251330036915133003690

ERGO-A2
4 V akkumulátoros ERGO csavarozó szett

 • Kiváló háztartási csavarozási alkalmazásokhoz, mint pl  lapraszerelt bútorok 

összeszerelése

 • ERGO offset és ERGO sarokcsavarozó adapterek a nehezen hozzáférkető 

helyeken és szögekben  dolgoznak

 • 10 db csavarozó bittel, számos különböző csavar befogásához

 • Akár 5 Nm csavarozási erő

 • Gyors cserét biztosító tokmány a könnyű bitváltoztatáshoz

 • Erős fényű LED a gyengén megvilágított területekhez

 • Az ERGO tartos cipzáras táskában kapható, kiváló a bitek és csavarok 

tárolásához

 • Könnyen tölthető a mellékelt USB kébellel

 • Töltésenként akár 80 db csavar behúzása

Alapfelszereltség (ERGO-A2)

10 db csavarozó bit szett, ERGO offset 
adapter és ERGO sarokcsavarozó adapter 
és mikro USB kábellel szállítva

Kompatibilis tartozékok

Név:Név: Név:

ERGO RIGHT ANGLEERGO CLUTCH ERGO OFFSET

Termékkód: Termékkód: Termékkód:

513300369251330036915133003690

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

Feszültség (V) 4

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1.5

Max. nyomaték (Nm) 5

Erő 4V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Töltő 3 óra

Max. nyomaték (Nm) 5

Szerszám befogás 1/4˝ Hex

Súly akkumulátor nélkül 0.36

Kiszerelve Műanyag doboz

Cikkszám 5133003408

EAN kód 4892210154644
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4 V / 7 V / 12 V / 14,4 V

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

Alapfelszereltség (R7SD-L13G)

24 db csavarozó bit

Kompatibilis tartozékok

Név:

RAK31MSDI

Termékkód:

5132002817

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 

Alapfelszereltség (RMT12011L)

1 x bemerülő fűrészlap, 1 x fa/fém 
fűrészlap, 1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, 
imbuszkulcs, univerzális tartozék adapter

Kompatibilis tartozékok

Név:

RAK05MT

Termékkód:

5132002787

RRS12011L
12 V akkumulátoros szablyafűrész

 • 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

Kompatibilis tartozékok
Alapfelszereltség (RRS12011L)

Név:

RAK3RBWM 1 x fém fűrészlap, 1 x fa fűrészlap,  
1 x szúrófűrészlapTermékkód:

5132002813

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

Feszültség (V) 12

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Töltő 60 perc

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

3200

Löket hossz (mm) 13

Max. vágási kapacitás 
fában (mm)

60

Súly akkumulátorral (kg) 1.8

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 5133001160

EAN kód 4892210118516

Erő 12V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Töltő 60 perc

Oszcilláló mozgás 3°

Oszcillációs szám 
(rezgés/perc)

20,000

Súly akkumulátor nélkül 1.9

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 5133001154

EAN kód 4892210118455

Erő 7.2V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Töltő 6 óra

Max. nyomaték (Nm) 10

Tokmány mérete (mm) 10

Max. fúrási átmérő fában 
(mm)

10

Max. fúrási átmérő acélban 
(mm)

5

Súly (kg) 0.9

Cikkszám 5133002484

EAN kód 4892210137692
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4 V / 7 V / 12 V / 14,4 V

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 

Kompatibilis tartozékokKapható még

Alapfelszereltség (R12DD-L13S)
12 V kétsebességes fúrócsavarozó 

(2x 1,3Ah)
Név:Név:

RAK69MIXRAK10MSDI

1 x kétvégű csavarozó bit
Termékkód: Termékkód:Név: Termékkód:

5132003176 5132002687R12DD-LL13S 5133001802

RCD12012L
12 V  fúrócsavarozó 

 • 10 mm-es kulcsnélküli tokmány 

 • 22 fokozatú nyomatékállítás a kiváló csavarozásért minden felhasználáshoz

 • 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 

Kompatibilis tartozékokKapható még
Alapfelszereltség (RCD12012L)

12 V  fúrócsavarozó (1 x 1,3 Ah)
Név: Név:

1 x kétvégű csavarozó bitRAK10MSDI RAK69MIX

Termékkód: Termékkód:Név: Termékkód:

5132003176 5132002687RCD12011L

R14DDE-LL15S
14,4 V fúrócsavarozó

 • Ergonomikus mikrobarázdált bevonatú fogantyú  

 • 13 mm-es 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

Kompatibilis tartozékokKapható még

14,4 V fúrócsavarozó (2 x 2,5 Ah)
Név: Név:

RAK69MIXRAK10MSDI
Alapfelszereltség (R14DDE-LL15S)

Termékkód: Termékkód:Termékkód:Név: 

5132003176 5132002687R14DDE-LL25S 5133002212

1 x kétvégű csavarozó bit

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

Erő 14.4V

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltő 60 perc

Max. nyomaték (Nm) 45

Tokmány mérete (mm) 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 32

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 13

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

0-400

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

0-1450

Nyomatékállítás 20 e-Torque

Súly akkumulátor nélkül 1.3

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 5133001900

EAN kód 4892210123626

Erő 12V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

2

Töltő 60 perc

Max. nyomaték (Nm) 25

Tokmány mérete (mm) 10

Max. fúrási átmérő fában 
(mm)

25

Max. fúrási átmérő acélban 
(mm)

10

Súly akkumulátor nélkül 2

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 5133001158

EAN kód 4892210118479

Erő 12V

Akkumulátorral együtt 
szállítva

1

Töltő 60 perc

Max. nyomaték (Nm) 30

Tokmány mérete (mm) 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 akkumulátor nélkül 1.7

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 5133001800

EAN kód 4892210122537
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Fúrás

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 

Alapfelszereltség (RPD500-G)

360 fokban elfordítható pótfogantyú, 
mélységmérő

Kompatibilis tartozékok

Név:
RAK30MIX

Termékkód:
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) 

Kompatibilis tartozékok

Név:
RAK30MIX

Alapfelszereltség (RPD680-K)

Termékkód:
360° fokban elfordítható fogantyú, 
mélységmérővel

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

Kompatibilis tartozékok

Név: Alapfelszereltség (RPD800-K)
RAK08SDS

Termékkód:
360° fokban elfordítható fogantyú, 
mélységmérő5132002262

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

Erő 800W

Tokmány mérete (mm) 13

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

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

Kiszerelve Szerszámkoffer

Cikkszám 5133002018

EAN kód 4892210125910

Erő 680W

Tokmány mérete (mm) 13

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

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

Kiszerelve Szerszámkoffer

Cikkszám 5133002016

EAN kód 4892210125934

Erő 500W

Tokmány mérete (mm) 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

Cikkszám 5133001832

EAN kód 4892210122766
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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

Kompatibilis tartozékok

Név: Név: Alapfelszereltség (RPD1010-K)
RAK95DDFRAK69MIX

360° fokban elfordítható fogantyú, 
mélységmérőTermékkód:Termékkód:

51320022405132002687

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 

Kompatibilis tartozékok

Név: Név:
RAK95DDFRAK69MIX

Alapfelszereltség (RPD1200-K)
Termékkód: Termékkód:

51320022405132002687 360° fokban elfordítható fogantyú, 
mélységmérő

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

Erő 1200W

Tokmány mérete (mm) 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) 3.2

Kiszerelve Szerszámkoffer

Cikkszám 5133002067

EAN kód 4892210126788

Erő 1010W

Tokmány mérete (mm) 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

Kiszerelve Szerszámkoffer

Cikkszám 5133002058

EAN kód 4892210126764
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Fúrás

RSDS680-G
680 W SDS-plus fúrókalapács

 • Az ütőmechanizmus 2,1 J EPTA ütőenergiát szolgáltat, kiváló kőbe és 

betonba történő furatok készítéséhez  

 • 680 W-os motor 0-2150 percenkénti fordulattal és 0-5000 percenkénti 

ütésszámmal kategóriájában a legjobb 22 mm-es teljesítményt nyújtja 

betonban  

 • 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  

Alapfelszereltség (RSDS680-G)

Kompatibilis tartozékok 360° fokban elfordítható fogantyú, 
mélységmérő, 1 x 6 mm SDS-Plus fúró bitNév:

RAK08SDS

Termékkód:
5132002262

RSDS800-K
800 W SDS-plus fúrókalapács

 • Az ütőmechanizmus 2,95 J EPTA ütőenergiát szolgáltat, kiváló kőbe és 

betonba történő furatok készítéséhez

 • 800 W-os motor 0-1450 percenkénti fordulattal és 0-5000 percenkénti 

ütésszámmal kategóriájában a legjobb 28 mm-es fúrási teljesítményt  nyújtja 

- betonban 

 • 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 

Kompatibilis tartozékok

Alapfelszereltség (RSDS800-K)Név:

RAK08SDS
360° fokban elfordítható fogantyú, 
mélységmérő, 1 x 6 mm SDS-Plus fúró bitTermékkód:

5132002262

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

Erő 800W

Tokmány típusa Kulcsnélküli

Joule 2.95

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) 3.4

Kiszerelve Szerszámkoffer

Cikkszám 5133002463

EAN kód 4892210136558

Felvett teljesítmény (W) 680

Tokmány típusa Kulcsnélküli

Joule 2.1

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

Súly (kg) 2.7

Kiszerelve Szerszámkoffer

Cikkszám 5133002635

EAN kód 4892210141934
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Fémmegmunkálás

RAG600-115G
600 W, 115 mm sarokcsiszoló

 • Erőteljes 600 W-os motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel

 • Kategóriájában vezető 13000 percenkénti fordulatszám

 • Reteszelhető zár és állítható 115 mm-es védőburkolat a könnyű tárcsa- és 

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

Alapfelszereltség (RAG600-115G)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, 
pótfogantyú

RAG750-115G
750 W, 115 mm sarokcsiszoló

 • Erőteljes 750 W-os 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

Alapfelszereltség (RAG750-115G)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, 
pótfogantyú

RAG800-115G
800 W, 115 mm sarokcsiszoló

 • Erőteljes 800 W-os 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

Alapfelszereltség (RAG800-115G)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, 
pótfogantyú

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

Erő 800W

Tárcsa átmérő (mm) 115

Befogótüske mérete (mm) 22

Tengelymenet M14

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

12,000

Súly (kg) 2.4

Cikkszám 5133002518

EAN kód 4892210138811

Erő 750W

Tárcsa átmérő (mm) 115

Befogótüske mérete (mm) 22

Tengelymenet M14

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

12,000

Súly (kg) 2.4

Cikkszám 5133002489

EAN kód 4892210137128

Erő 600W

Tárcsa átmérő (mm) 115

Befogótüske mérete (mm) 22

Tengelymenet M14

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

13,000

Súly (kg) 2.0

Cikkszám 5133002487

EAN kód 4892210137104
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Fémmegmunkálás

RAG800-125G
800 W,  125 mm sarokcsiszoló

 • Erőteljes 800 W-os 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

Alapfelszereltség (RAG800-125G)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, 
pótfogantyú

Kompatibilis tartozékok

Név: Név:

AGDD125A1 RAK6AGD125

Termékkód: Termékkód:
5132002530 5132003149

RAG950-125S
950 W, 125 mm sarokcsiszoló

 • Erőteljes 950 W-os 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

Alapfelszereltség (RAG950-125S)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, 
pótfogantyú

Kompatibilis tartozékok

Név:

RAK6AGD125

Termékkód:
5132003149

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

Erő 950W

Tárcsa átmérő (mm) 125

Befogótüske mérete (mm) 22

Tengelymenet M14

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

12,000

Kiszerelve Szerszámtáska

Súly (kg) 2.5

Cikkszám 5133002495

EAN kód 4892210137180

Erő 800W

Tárcsa átmérő (mm) 125

Befogótüske mérete (mm) 22

Tengelymenet M14

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

12,000

Súly (kg) 2.4

Cikkszám 5133002491

EAN kód 4892210137142
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Fémmegmunkálás

RAG1010-125SF
1010 W, 125 mm sarokcsiszoló

 • Erőteljes 1010 W-os 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 

Alapfelszereltség (RAG1010-125SF)

Csiszolótárcsa (x1), védőburkolat, 
pótfogantyú

Kompatibilis tartozékok

Név:Név:

AGDD125A1 RAK6AGD125

Termékkód: Termékkód:
5132002530 5132003149

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

Alapfelszereltség (EAG2000RS)

Csiszolótárcsa (x1), kulcs (x1), védőburkolat, 
pótfogantyú 

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

Erő 2000W

Tárcsa átmérő (mm) 230

Befogótüske mérete (mm) 22

Tengelymenet M14

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

6,000

Súly (kg) 6.0

Kiszerelve Szerszámkoffer

Cikkszám 5133000550

EAN kód 4892210111807

Erő 1010W

Tárcsa átmérő (mm) 125

Befogótüske mérete (mm) 22

Tengelymenet M14

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

12,000

Kiszerelve Szerszámtáska

Súly (kg) 2.5

Cikkszám 5133002497

EAN kód 4892210137203
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Fűrészelés

RJS720-G
500 W vezetékes szúrófűrész

 • A kompakt és a karcsú kialakításnak, a levegő lefújásának köszönhetően jól 

látható a vágás vonala 

 • Az új jellemzők, mint a pontos vágást biztosító LINEASSIST és  a bemerülő 

vágás, növelik a vágás pontosságát 

 • Erőteljes 500 wattos motor 0-3000 percenkénti fordulatszámmal 72 mm-es 

max. vágást eredményez fában és 6 mm-es max. vágást tesz lehetővé 

acélban  

Alapfelszereltség (RJS720-G)

1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x 
porelvezető adapter

Kompatibilis tartozékok

Név: Név:

RAK10JSBWMRAK6JSBW

Termékkód:Termékkód:
51320028115132002810

RJS750-G
500 W szúrófűrész 

 • 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 

Alapfelszereltség (RJS750-G)

1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x 
porelvezető adapter

Kompatibilis tartozékok

Név:Név:

RAK10JSBWMRAK6JSBW

Termékkód:Termékkód:
51320028115132002810

RJS850-K
600 W szúrófűrész

 • 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 

Alapfelszereltség (RJS850-K)Kompatibilis tartozékok

1 x fafűrészlap, 1 x imbuszkulcs, 1 x 
porelvezető adapter, szerszámkoffer

Név:Név:

RAK10JSBWMRAK6JSBW

Termékkód: Termékkód:
5132002810 5132002811

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

Erő 600W

Löket hossz (mm) 23

Üresjárati löketszám       
(löket/perc)

500-3,100

Max. vágási kapacitás 
fában (mm)

85

Max. vágási kapacitás 
acélban (mm)

9

Súly (kg) 2.0

Kiszerelve Szerszámkoffer

Cikkszám 5133002217

EAN kód 4892210128348

Erő 500W

Löket hossz (mm) 19

Üresjárati löketszám    
(löket/perc)

0-3,000

Max. vágási kapacitás 
fában (mm)

75

Max. vágási kapacitás 
acélban (mm)

6

Súly (kg) 1.8

Cikkszám 5133002215

EAN kód 4892210128317

Erő 500W

Löket hossz (mm) 19

Üresjárati löketszám           
(löket/perc)

0-3,000

Max. vágási kapacitás 
fában (mm)

72

Max. vágási kapacitás 
acélban (mm)

6

Súly (kg) 1.8

Cikkszám 5133002238

EAN kód 4892210129239
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Fűrészelés

RJS1050-K
680 W  szúrófűrész

 • 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 

Alapfelszereltség (RJS1050-K)

1 x fafűrészlap, 1 x süllyesztett fűrészlap,  
1 x porelvezető adapter, szerszámkofferKompatibilis tartozékok

Név: Név:

RAK10JSBWMRAK6JSBW

Termékkód: Termékkód:
5132002810 5132002811

RRS1200-K
1200 W szablyafűrész

 • 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

Kompatibilis tartozékok

Név: Alapfelszereltség (RRS1200-K)
RAK3RBWM

1 x fafűrészlap, 1 x fűrészlap,  
1 x fémfűrészlap, 1 x hex kulcs

Termékkód:
5132002813

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

Erő 1200W

Löket hossz (mm) 30

Üresjárati löketszám  
(löket/perc)

0-3000

Max. vágási kapacitás 
fában (mm)

200

Max. vágási kapacitás 
alumíniumban (mm)

20

Max. vágási kapacitás 
acélban (mm)

20

Súly (kg) 5.25

Kiszerelve Szerszámkoffer

Cikkszám 5133002472

EAN kód 4892210136954

Erő 680W

Löket hossz (mm) 23

Üresjárati löketszám      
(löket/perc)

500-3,100

Max. vágási kapacitás fában 
(mm)

105

Max. vágási kapacitás 
acélban (mm)

12

Súly (kg) 2.2

Kiszerelve Szerszámkoffer

Cikkszám 5133002219

EAN kód 4892210128379
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Fűrészelés

RCS1400-G
1400 W körfűrész

 • Prémium minőségű, 20 fogas, 190 mm-es fűrészlap a kimagasló 

teljesítményért és vágási minőségért

 • Erőteljes 1400 W-os 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

Alapfelszereltség (RCS1400-G)

1 x 20 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, 
kulcs

Kompatibilis tartozékok

Név:

CSB190A1

Termékkód:
5132002580

RCS1600-K
1600 W körfűrész

 • Prémium minőségű, 24 fogas, 190 mm-es fűrészlap a kimagasló 

teljesítményért és vágási minőségért

 • Erőteljes 1600 W-os 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

Alapfelszereltség (RCS1600-K)

Kompatibilis tartozékokKapható még 1 x 24 fogas TCT fűrészlap, párhuzamvezető, 
kulcs

1600 W körfűrész fűrészvezetővel
Név:

CSB190A1

Termékkód:Termékkód:Név: 
5132002580RCS1600-KSR 5133003387

EWS1150RS
1150 W 55 mm körfűrész 

 • 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 

Kompatibilis tartozékok
Alapfelszereltség (EWS1150RS)

Név:
TCT fűrészlap (12 fogas), párhuzamvezetőCSB190A1

Termékkód:
5132002580

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

Erő 1150W

Fűrészlap átmérő (mm) 170

Befogótüske mérete (mm) 20

Max. vágás gérben 90° (mm) 55

Max. vágási kapacitás 45 fok 
gérben fokban [mm]

38

Ferdeszög tartomány (°) 45°

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

5,600

Súly (kg) 4.7

Cikkszám 5133000552

EAN kód 4892210111487

Erő 1600W

Fűrészlap átmérő (mm) 190

Befogótüske mérete (mm) 16

Max. vágás gérben 90° (mm) 66

Ferdeszög tartomány (°) 45

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

5,000

Kiszerelve Szerszámkoffer

Súly (kg) 3.7

Cikkszám 5133002779

EAN kód 4892210145758

Erő 1400W

Fűrészlap átmérő (mm) 190

Befogótüske mérete (mm) 16

Max. vágás gérben 90° (mm) 66

Ferdeszög tartomány (°) 45

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

5,000

Súly (kg) 3.3

Cikkszám 5133002778

EAN kód 4892210145741
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RPS80-G

ÚJ70 W deltacsiszoló

 • Kiváló a közepes igénybevételű alkalmazásokhoz, mint a felületkezelés és 

festékeltávolítás

 • Kompakt 80 W-os motor a max. teljesítményért

 • Egyedi beépített legyezőcsiszoló nyelv a nehezen hozzáférhető helyek

 • Háromszög talpkialakítás a nehezen hozzáférhető kis sarkok csiszolásáért

 • Gyorsrögzítésű tépőzáras csiszolópapír

 • DustTech™ beépített porelszívó rendszer a hatékony porgyűjtésért

Alapfelszereltség (RPS80-G)

3 x csiszolópapír deltacsiszolóhoz,  
3 x csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz

Kompatibilis tartozékok

Név:

SPS20A

Termékkód:
5132002418

RPS100-S

ÚJ100 W deltacsiszoló

 • Kiváló a közepes igénybevételű alkalmazásokhoz, mint a felületkezelés és 

festékeltávolítás

 • Kompakt 100 W-os motor a max. teljesítményért

 • Egyedi beépített legyezőcsiszoló nyelv a nehezen hozzáférhető helyek 

eléréséért

 • Háromszög talpkialakítás a nehezen hozzáférhető kis sarkok csiszolásáért

 • Gyorsrögzítésű tépőzáras csiszolópapír

 • DustTech™  beépített porelszívó rendszer a hatékony porgyűjtésért

Alapfelszereltség (RPS100-S)

5 x csiszolópapír deltacsiszolóhoz, 5 x 
csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz

Kompatibilis tartozékokKapható még

100 W deltacsiszoló
Név:

SPS20A

Termékkód:Termékkód:Név: 
5132002418RPS100-SA20 5133002906

RMS180-S

ÚJ180 W multicsiszoló

 • Kiváló a könnyűtől a közepes nehézségű alkalamazásokig, mint a 

felületkezelés és festékeltávolítás

 • 3 az 1-ben, háromféle csiszolási üzemmód: rezgőcsiszoló, deltacsiszoló, 

legyezőcsiszoló 

 • Erőteljes 180 W-os motor a maximális teljesítményért

 • Változtatható sebesség (6000-12000 fordulat/perc) a kiváló 

felületmegmunkálásért

 • Új, erőteljes „ciklon-elszívás” technológia a maximális porelvezetésért

 • Tépőzáras csiszolópapírral szállítva

Alapfelszereltség (RMS180-S)

5 x csiszolópapír deltacsiszolóhoz,  
5 x csiszolópapír rezgőcsiszolóhoz,  
5 x csiszolópapír legyezőcsiszolóhozKompatibilis tartozékokKapható még

180 W multicsiszoló
Név:

SMS30A

Termékkód:Termékkód:Név: 
5132002444RMS180-SA30 5133002910

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

Erő 180

Rezgőkör átmérője (mm) 2.0

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

6,000-12,000

Csiszolótalp mérete (mm) 100x176

Kiszerelve Szerszámtáska

Súly (kg) 2.0

Cikkszám 5133002907

EAN kód 4892210150837

Erő 100W

Rezgőkör átmérője (mm) 1.6

Oszcillációs szám  
(rezgés/perc)

24,000

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

12,000

Csiszolótalp mérete (mm) 99x149

Kiszerelve Szerszámtáska

Súly (kg) 1.1

Cikkszám 5133002902

EAN kód 4892210150783

Erő 80W

Oszcillációs szám  
(rezgés/perc)

24,000

Rezgőkör átmérője (mm) 1.6

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

12,000

Csiszolótalp mérete (mm) 99x149

Kiszerelve Karton

Súly (kg) 1.0

Cikkszám 5133002905

EAN kód 4892210150813
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Famegmunkálás

RMS170-G

ÚJ170 W Multifunkciós csiszoló

 • Gyors csiszolópapír rögzítés

 • 3 az 1-ben csiszoló a különböző alkalmazások ellátása érdekében (sarok

csiszolópapír, 1/3 csiszolópapír és delta csiszolópapír)

 • Erős 180 W-os motor a maximális teljesítmény érdekében

 • Változó fordulatszám (6 000-12 000 fordulat/perc) a felületminőség

optimalizálása érdekében

 • Ciklon porzsák a hatékony porgyűjtéshez

 • Gyors csiszolópapír rögzítés

Alapfelszereltség (RMS170-G)

2 x sarokcsiszoló papír, 2 x 1/3 csiszolópapír, 
2 db delta csiszolópapír

Kompatibilis tartozékok

Név:

SMS30A

Termékkód:
5132002444

RSS200-G

ÚJ200 W-os háromszög alakú lapcsiszoló

 • Ideális a könnyű és közepesen nehéz feladatokhoz, úgymint a

finommunkálatok és a festékeltávolítás

 • Nagy teljesítményű, 200 W-os motor és robosztus szerkezet a maximális

teljesítmény érdekében

 • 1/3 lapos, téglalap alakú talpa ideális a sarkokhoz közeli helyek vagy

nagyobb felületek csiszolásához

 • A még nagyobb sokoldalúság érdekében a csiszolópapír rögzíthető

akár a gyorsan felhelyezést segítő tépőzárrendszerrel, akár a manuális

szorítókapcsokkal

 • Ciklonos porelszívó rendszer a hatékony porgyűjtéshez

 • Csekély rezgés a kényelmes csiszolás érdekében

Alapfelszereltség (RSS200-G)

2 x 60 grit, 1 x 100 grit, 1x 150 grit 
csiszolólap

Kompatibilis tartozékokKapható még

200 W-os háromszög alakú 
lapc-siszoló

Név:

TSA10

Termékkód:Név: Termékkód:
5132002610RSS200-GA20 5133003679

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

Erő 200W

Rezgőkör átmérője (mm) 2.0

Oszcillációs szám 
(rezgés/perc)

24,000

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

12,000

Csiszolótalp mérete (mm) 93x185

Súly (kg) 1.9

Cikkszám 5133003500

EAN kód 4892210148766

Erő 170

Rezgőkör átmérője (mm) 2.0

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

6,000-12,000

Csiszolótalp mérete (mm) 100x176

Kiszerelve Karton

Súly (kg) 1.6

Cikkszám 5133002911

EAN kód 4892210150875
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RSS280-S

ÚJ280 W-os 1/3 lapos lapcsiszoló

 • Ideális a könnyű és közepesen nehéz feladatokhoz, úgymint a 

finommunkálatok és a festékeltávolítás

 • Nagy teljesítményű, 280 W-os motor és robosztus szerkezet a maximális 

teljesítmény érdekében

 • 1/3 lapos, téglalap alakú talpa ideális a sarkokhoz közeli helyek vagy 

nagyobb felületek csiszolásához

 • A még nagyobb sokoldalúság érdekében a csiszolópapír rögzíthető 

akár a gyorsan felhelyezést segítő tépőzárrendszerrel, akár a manuális 

szorítókapcsokkal

 • Ciklonos porelszívó rendszer a hatékony porgyűjtéshez

 • Csekély rezgés a kényelmes csiszolás érdekében

Alapfelszereltség (RSS280-S)

10 x 60 grit, 10 x 100 grit, 10x 150 grit 
csiszolólap.

Kompatibilis tartozékokKapható még

280 W-os 1/3 lapos lapcsiszoló
Név:

TSA10

Termékkód:Név: Termékkód:
5132002610RSS280-SA30

ROS300A
300 W rezgőcsiszoló 20 db csiszolópapírral  

 • 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-os 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 

Alapfelszereltség (ROS300A)

20 x gyorsrögzítésű csiszolólap

 

Kompatibilis tartozékok

Név:

RO125A110

Termékkód:
TBC

ROS310-SA20
310 W-os rezgő-körcsiszoló 20 csiszolólappal

 • A rezgő-körcsiszoló a gyors anyageltávolítás és a felületi finommegmunkálás 

tökéletes kombinációját kínálja

 • Ideális a könnyű és közepesen nehéz feladatokhoz, úgymint a 

finommunkálatok és a festékeltávolítás

 • Nagy teljesítményű, 310 W-os motor a maximális teljesítményhez

 • Szabályozható sebesség (7000–12 000 percenkénti fordulatszám) a felületi 

megmunkálás optimalizálása érdekében

 • Gyors, tépőzáras csiszolólap-rögzítés

 • Ciklonos porfelfogó doboz a hatékony porgyűjtéshez

Alapfelszereltség (ROS310-SA20)

20 x gyorsjavító csiszolólap

Kompatibilis tartozékok

Név:

RO125A110

Termékkód:
TBC

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

Erő 310W

Rezgőkör átmérője (mm) 2.4

Oszcillációs szám    
(rezgés/perc)

14,000-24,000

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

7,000-12,000

Csiszolótalp mérete (mm) 125

Kiszerelve Szerszámtáska

Súly (kg) 2.9

Cikkszám 5133003616

EAN kód 4892210157089

Erő 300W

Oszcillációs szám  
(rezgés/perc)

14,000-24,000

Oszcillációs átmérő (mm) 2.4

Csiszolótalp mérete (mm) 125

Kiszerelve Szerszámtáska

Súly (kg) 1.7

Cikkszám 5133001142

EAN kód 4892210118325

Erő 280W

Rezgőkör átmérője (mm) 2.0

Oszcillációs szám  
(rezgés/perc)

0-26,000

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

0-13,000

Csiszolótalp mérete (mm) 93X185

Kiszerelve Szerszámtáska

Súly akkumulátor nélkül 2.3

Cikkszám 5133003502

EAN kód 4892210148780
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Famegmunkálás

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 Alapfelszereltség (EBS800V)

1 x 60, 100, 120 szemcsézett csiszoló 
szalag, 2 x G leszorító , csiszolókeret, 
távtartó 

Kompatibilis tartozékokKapható még

800 W 76 mm vezetékes szalagc-
siszoló 

Név:
BSS76A2

Termékkód:Termékkód:Név: 
5132002596EBS800 5133001148

RMT200-S
200 W többfunkciós gép

 • Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágófejjel 

 • A tartozékok gyors cseréje  

 • Változtatható sebesség  

 • GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért és jobb kényelemért

Alapfelszereltség (RMT200-S)

1 x bemerülő fűrészlap, 1 x fa/fém 
fűrészlap, 1 x csiszolótalp, 6 x csiszolópapír, 
imbuszkulcs, univerzális tartozék adapter

Kompatibilis tartozékok

Név:
RAK05MT

Termékkód:
5132002787

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 

Alapfelszereltség (EHT150V)

115 darabos tartozék szett rugalmas szárral 
és leszorítóval

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

Erő 150W

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

10,000-35,000

Befogógyűrű mérete (mm) 3.2 mm & 1.6 mm

Kiszerelve Szerszámkoffer

Súly (kg) 0.6

Cikkszám 5133000754

EAN kód 4892210114723

Erő 200W

Oszcillációs szám  
(rezgés/perc)

10,000-20,000

Oszcilláló mozgás 3°

Súly (kg) 1.6

Kiszerelve Szerszámtáska

Cikkszám 5133001818

EAN kód 4892210122629

Erő 800W

Szalag sebessége  
(ford/perc)

150-320

Szalag szélessége  (mm) 76

Csiszolótalp mérete (mm) 76 x 150

Súly (kg) 3.3

Kiszerelve Szerszámkoffer

Cikkszám 5133001146

EAN kód 4892210118301



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

68

Famegmunkálás

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 

Alapfelszereltség (EPN6082CHG)

2 x TCT gyalukés, porgyűjtő zsák, élvezető, 
kulcs

Kompatibilis tartozékok

Név:
PB50A2

Termékkód:
5132002602

EPN7582NHG
750 W gyalu   

 • 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 

Alapfelszereltség (EPN7582NHG)

2 x TCT gyalukés, porgyűjtő zsák, élvezető, 
kulcsKompatibilis tartozékok

Név:
PB50A2

Termékkód:
5132002602

RRT1600-K
1600 W felsőmaró

 • 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

Alapfelszereltség (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, 

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

Erő 1600W

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

10,000 - 26,000

Befogógyűrű mérete (mm) 6,8

Bemerülési tartomány (mm) 0-55

Súly (kg) 7.6

Cikkszám 5133002421

EAN kód 4892210133632

Erő 750W

Gyalulási mélység (mm) 2

Gyalulási szélesség (mm) 82

Falc mélység (mm) 0-12

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

16,000

Kiszerelve Szerszámkoffer

Súly (kg) 3.2

Cikkszám 5133000352

EAN kód 4892210111111

Erő 600W

Gyalulási mélység (mm) 1.5

Gyalulási szélesség (mm) 82

Falc mélység (mm) 0-8

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

16,000

Súly (kg) 3.1

Cikkszám 5133000350

EAN kód 4892210111098
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Díszítés

EHG2000
2000 W hőlégfúvó

 • 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 

Alapfelszereltség (EHG2000)

2 x fúvóka

EHG2000LCD
2000 W hőlégfúvó LCD kijelzővel

 • 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

Alapfelszereltség (EHG2000LCD)

4 x fúvóka, kaparókés

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

Erő 2000W

Levegő áramlás  (l/perc) 250/500

Kiszerelve Szerszámkoffer

Súly (kg) 0.8

Cikkszám 5133001140

EAN kód 4892210118189

Erő 2000W

Levegő áramlás  (l/perc) 250/500

Súly (kg) 0.7

Cikkszám 5133001137

EAN kód 4892210118165
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ASZTALI

EMS216L
1500 W gérvágó 216 mm fűrészlappal 

 • 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 

Alapfelszereltség (WS721S)
Kompatibilis tartozékokKapható még

48 fogú TCT fűrészlap, kitámasztó karok,  
1 x leszorító, porzsák, kulcs

1500 W gérvágó állvánnyal
Név:
SB216T48A1

Termékkód:Termékkód:Név: 
5132002620EMS216L-LSG 5133002365

EMS254L
2000 W gérvágó 254 mm fűrészlappal

 • 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-os motor, 4500 percenkénti fordulatot biztosít 

 • Extra széles támasztó karok a nagyméretű faanyagok megtartására 

 • Gérvágás tartománya jobbra és balra 50° fok

Kompatibilis tartozékok

Alapfelszereltség (EMS254L)
Név:
SB254T48A1

24 fogú TCT fűrészlap, kitámasztó karok,  
1 x leszorító, porzsák, kulcs

Termékkód:
5132002622

RTMS1800-G
1800 W asztali körfűrész

 • Exactline Laser Technology™  a pontos irányításért és a pontosság 

növeléséhez

 • 1800 W-os 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

 • Ergonómikus fogantyú a kényelmes ismétlődő vágásokért

 • A lágyindítás könnyű használatot és hosszú élettartamot biztosít

 • Túlterhelés védelem

Kompatibilis tartozékok

Név:

Alapfelszereltség (RTMS1800-G)
SB254T48A1

48 fogas TCT fűrészlap
Termékkód:
5132002622

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

Erő 1500W

Fűrészlap átmérő (mm) 216

Vágópenge típusa
48 fogas TCT 

fűrészlap

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

5000

Max. vágási kapacitás 0° 
gérben 45° ferdén [mm]

48mm x 270mm

Max. vágási kapacitás 45° 
gérben / 0° ferdén [mm]

70mm x 185mm

Max. vágási kapacitás 45° 
gérben / ferdén 45° (mm)

48mm x 185mm

Súly (kg) 13

Cikkszám 5133001197

EAN kód 4892210119384

Erő 2000W

Fűrészlap átmérő (mm) 254

Vágópenge típusa
48 fogas TCT 

fűrészlap

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

4,500

Max. vágási kapacitás 0° 
gérben 45° ferdén [mm]

58mm x 300mm 

Max. vágási kapacitás 45° 
gérben / 0° ferdén [mm]

90mm x 200mm

Max. vágási kapacitás 45° 
gérben / ferdén 45° (mm)

58mm x 200mm

Súly (kg) 16.2

Cikkszám 5133001202

EAN kód 4892210119148

Erő 1800W

Fűrészlap átmérő (mm) 254

Vágópenge típusa
48 fogas TCT 

fűrészlap

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

4,800

Max. vágási kapacitás 0° 
gérben 45° ferdén [mm]

48mm x 130mm

Max. vágási kapacitás 45° 
gérben / 0° ferdén [mm]

70mm x 85mm

Max. vágási kapacitás 45° 
gérben / ferdén 45° (mm)

48mm x 83mm 

Súly (kg) 26.8

Cikkszám 5133002152

EAN kód 4892210128225
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ASZTALI

EMS305RG

ÚJ2200 W-os gérvágó fűrész, 305 mm-es fűrészlap

 • Ideális sokféle famegmunkálási feladathoz, beleértve a munkalapok, 

deszkák, állványpadlózat és lemezelt anyagok vágását. 

 • Alumínium fröccsöntött talpazat a maximális pontosság és élettartam 

érdekében

 • A 48 volfrám-karbidos fűrészlappal sima végeket varázsolhat a 

munkadarabra

 • Jár hozzá 2 LED a munkaterület lehető legjobb megvilágításához

 • 90 fokban 110x300 mm-es maximális keresztvágásra képes 

Alapfelszereltség (EMS305RG)

48 fogas TCT fűrészlap, 2x hosszabbító, 
munkacsatlakozó, porzsák, csavarkulcs

RTS1800-G
1800 W asztali körfűrész 

 • 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 

Kompatibilis tartozékok

Név:
SB254T48A1

Alapfelszereltség (RTS1800-G)
Termékkód:

48 fogas TCT fűrészlap5132002622

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

Erő 1800W

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

4,500

Fűrészlap átmérő (mm) 254

Vágópenge típusa 48 fogas TCT

Befogótüske mérete (mm) 30

Max. vágási kapacitás 45 
fok gérben fokban [mm]

55

Max. vágás gérben 90° 
(mm)

80

Munkaasztal mérete 
asztalhosszabbítókkal  (mm)

510 (jobra)

Súly (kg) 17.8

Cikkszám 5133002021

EAN kód 4892210126276

Erő 2200W

Fűrészlap átmérő (mm) 305

Vágópenge típusa TCT Karbid

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

5000

Max. vágási kapacitás 0° 
gérben 45° ferdén [mm]

70mm x 300mm 

Max. cutting capacity 45 
mitre 0 bevel [mm]

110mm x 
210mm

Max. vágási kapacitás 45° 
gérben / ferdén 45° (mm)

70mm x 210mm

Súly (kg) 20.7

Cikkszám 5133002721

EAN kód 4892210119360
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ASZTALI

RTS1800ES-G
1800 W asztali körfűrész és állvány

 • Erőteljes 1800 W-os motor a könnyű vágásért

 • A nagyméretű alumínium öntvény asztal maximális támaszt biztosít a 

vágások során 

 • Az állítható támasztó lehetővé teszi az akár 480 mm-es 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  

Alapfelszereltség (RTS1800ES-G)
Kompatibilis tartozékok

48 fogas TCT fűrészlap, összecsukható 
állványNév:

SB254T48A1

Termékkód:
5132002622

RTS1800EF-G
1800 W asztali körfűrész és állvány   

 • 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)

Alapfelszereltség (RTS1800EF-G)Kompatibilis tartozékok

48 fogas TCT fűrészlap, Delux 
összecsukható állvány

Név:
SB254T48A1

Termékkód:
5132002622

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 

Alapfelszereltség (WS721S)

Gyémánt vágótárcsa, állvány, élvezető, 
párhuzamvezető

Kompatibilis tartozékok

Név:
TSB180A1

Termékkód:
5132002694

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

Erő 500W

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

2,900

Fűrészlap átmérő (mm) 178

Befogótüske mérete (mm) 25.4

Max. vágási mélység (mm) 32

Ferdeszög tartomány (°) 45

Súly (kg) 15.7

Cikkszám 5133002020

EAN kód 4892210126214

Erő 1800W

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

4,500

Fűrészlap átmérő (mm) 254

Vágópenge típusa 48 fogas TCT

Befogótüske mérete (mm) 30

Max. vágási kapacitás 45 fok 
gérben fokban [mm]

55

Max. vágás gérben 90° (mm) 80

Munkaasztal mérete 
asztalhosszabbítókkal  (mm)

560 x 710

Súly (kg) 26.8

Cikkszám 5133002025

EAN kód 4892210125996

Erő 1800W

Üresjárati fordulatszám  
(ford/perc)

4,800

Fűrészlap átmérő (mm) 254

Vágópenge típusa 48 fogas TCT

Befogótüske mérete (mm) 30

Max. vágási kapacitás 45 fok 
gérben fokban [mm]

55

Max. vágás gérben 90° (mm) 80

Munkaasztal mérete 
asztalhosszabbítókkal  (mm)

560 x 710

Súly (kg) 24.3

Cikkszám 5133002023

EAN kód 4892210126023
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ASZTALI

RBS904

ÚJ350 W-os szalagfűrész

 • A legkülönbözőbb famegmunkálási feladatokhoz tervezték

 • A nagyobb pontosság érdekében része a fűrészlap követését segítő

nézőüveg, az állvány és az indítófogaskerék-fűrészlap támasztékának

állítórendszere

 • Adagolónyílás-kapacitása 230 mm, vágási kapacitása (magasság) pedig

80 mm, hogy a legkülönbözőbb feladatokkal is megbirkózzon

 • A precíziós alumínium belső fűrészlap-kerekek a minimálisra csökkentik a

rezgést

Alapfelszereltség (RBS904)

Hosszabbító tartó, nyomógomb, hegesztő 
kulcs, kés és gérvágó

Kompatibilis tartozékok

Név: Név:
RAKBS6TPI RAKBS14TPI

Termékkód: Termékkód:
5132003385 5132003386

RSW1240G

ÚJ125 W-os alakvágó fűrész

 • 405 mm-es maximális vágási kapacitást és könnyű, szerszámmentes

fűrészlapcserét biztosít

 • Az öntött alumínium asztal 0 és 45 fok között dönthető

 • Az állítható sebességű kivitelezés képes biztosítani a munkálatok széles

skálájához szükséges teljesítményt

 • A beépített porfújó fűrészpormentesen tartja a vágási felületet, hogy azt a

lehető legjobban láthassa

 • Öntöttvas talpazata csökkenti a rezgést a pontosabb vágás érdekében

Alapfelszereltség (RSW1240G)

Penge, allen kulcs, pinless penge adapter
Kompatibilis tartozékok

Név:
SSB18TPI

Termékkód:
5132002898

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

Erő 125W

Max. vágási mélység (mm) 52

Fűrészlap átmérő (mm) 127

Fűrészlap sebessége  
(ford/perc)

550-1700

Szög tartomány  (°) 0-45

Löket hossz (mm) 20

Cikkszám 5133002720

EAN kód 4892210122476

Erő 350W

Üresjárati fordulatszám 
(m/perc)

40 

Max. vágási mélység (mm) 80

Hossz (mm) 1572

Szélesség (mm) 3.2-9.5

Cikkszám 5133002714

EAN kód 4892210125811
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ASZTALI

RBG6G

ÚJ250 W-os asztali köszörű

 • A legkeményebb fémek formára csiszolásához, élesítéséhez terveztük, hogy 

szerszámai és eszközei mindig élesek, használatra készek legyenek

 • Öntött alumínium talpazata csökkenti a rezgést és nagyobb stabilitást 

biztosít

Alapfelszereltség (RBG6G)

36/60 csiszoló köszörű kerék,  
2x védőlencse, 2x munkalap

RBGL650G

ÚJ370 W-os köszörű-csiszológép

 • Különböző munkálatok széles skálájának kivitelezéséhez terveztük, 

beleértve a csiszolást, formázást, köszörülést és élesítést

 • Beépített munkalámpa az adott munkadarab tökéletes láthatóságához

 • Hűtőtálca jár hozzá, amely segít lehűteni az anyagokat a köszörülés után 

Alapfelszereltség (RBGL650G)

36 csiszolóvászon, csiszolószalag, 
védőlencse, 2x munkadarab

Kompatibilis tartozékok

Név:
BSS50A5

Termékkód:
5132003684

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

Erő 370W

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

2850

Csiszolószalag mérete (mm) 50 x 686

Tárcsa méret (mm) 150 x 20

Kerék finomság 36

Cikkszám 5133002717

EAN kód 4892210122483

Erő 250W

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

2850

Tárcsa méret (mm) 150x20

Befogótüske mérete (mm) 12.7

Kerék finomság 36 / 60 

Cikkszám 5133002716

EAN kód 4892210120410
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ASZTALI

RBDS4601G

ÚJ375 W-os szalag- és tárcsás csiszoló

 • Ideális szerszám, ha van bármi vágya a csiszolással kapcsolatban, ami még 

nem teljesült

 • Nagy teljesítményű indukciós motor a hosszan tartó és megbízható 

teljesítmény érdekében

 • A szalag pozíciója vízszintesen és függőlegesen 0 és 90 fok között állítható 

 • Beépített porgyűjtő, amely porszívóhoz csatlakoztatható 

 • Az öntöttvas talpazat stabilan tartja a szerelvényt a használat során

Alapfelszereltség (RBDS4601G)

Gérvágó asztal. pisztoly kerítés,  
1x csiszolószalag, 1x csiszoló tárcsa

Kompatibilis tartozékok

Név:Név:
BSS100A5 SD150A10

Termékkód: Termékkód:
5132003683 5132003685

RDP102L

ÚJRDP102L 390 W állványos fúró

 • Ajánlott pontos és egységes lyukak fúrására különböző szögben

 • A beépített lézerek pontos előrejelzést nyújtanak a fúrás helyeiről

 • Az öntöttvas alap csökkenti a vibrációt a pontosabb fúráshoz

 • A dönthető öntöttvas asztal a szerszámot 0-45 fokos szögben szabaddá 

teszi

 • Állítható mélységütköző az ismétlődő fúrási alkalmazásokhoz

 • Állvány, 13 mm-es fúrótokmány, biztonsági kulcs és hex kulcsokkal szállítva

Alapfelszereltség (RDP102L)

Állvány, 13 mm-es fúrótokmány, biztonsági 
kulcs, hex key

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

Erő 375W

Szalag sebessége    
(ford/perc)

492

Csiszolószalag mérete (mm) 100 X 914

Lemez sebesség [ford / perc] 2850

Tárcsa átmérő (mm) 150

Súly (kg) 18.5

Cikkszám 5133002718

EAN kód 4892210122490

Erő 390W

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

510 - 2430

Orsó löket 50

Tokmány mérete (mm) 13

Tokmány típusa Kulcsos

Torok (mm) 127

Sebesség 5

Súly (kg) 21.2

Cikkszám 5133002715

EAN kód 4892210125439
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ASZTALI

RAP1500G

ÚJ500 W-os vastagsági gyalu

 • Robosztus gyalu, amellyel akár 318 mm széles és 153 mm magas anyagok 

gyalulhatók a maximum 3 mm-es áteresztőnyíláson

 • Könnyű magasságállítás a precíz vágás érdekében 

 • Az asztal görgőkkel való meghosszabbítása rugalmasságot biztosít, így 

rettentő sokféle famegmunkálási feladatot elvégezhet rajta

Alapfelszereltség (RAP1500G)

Push bot, gumi lábak, hex kulcs, kulcs

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 

Alapfelszereltség (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 

Alapfelszereltség (RLS02)

2 x fűrész tartókonzol, 2 x munkadarab 
megtámasztó karok, meghosszabbító kar

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

Méretek (mm) da 1008 a 2160

Teherbírás (kg) 181kg

Súly (kg) 15.9

Cikkszám 5133001817

EAN kód 4892210122582

Méretek (mm) 1380 - 2904

Teherbírás (kg) 181kg

Súly (kg) 21.9

Cikkszám 5133001200

EAN kód 4892210118363

Erő 1500W

Üresjárati fordulatszám 
(ford/perc)

9000

Adagolási sebesség [m 8

Mélység lépésenként [mm] 3

Súly (kg) 32

Cikkszám 5133002719

EAN kód 4892210125859
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Tartozékok Az összes szerszámunkra vonatkozó 

további információért látogasson el a: 

ryobitools.eu/accessories

6 darabos szúrófűrész 

fűrészlapkészlet

6 darabos 

köszörű készlet

184 mm 

körfűrésztárcsa

• minden 125 mm-es 

sarokcsiszolóba 

illő vágó- és 

köszörűtárcsák

• prémium 

gyémánttárcsák 

kövek gyors és 

pontos vágásához

• éles és nagy térközű 

fogak a fa gyors és 

agresszív vágásához

• szellőztetetési 

technológia a forgács 

eltávolításához és a fa 

gyorsabb vágásához

• szellőztetetési 

technológia 

a forgács 

eltávolításához 

és a fa gyorsabb 

vágásához

• a 24 fog finomabb 

megmunkálást 

biztosít

RAK6AGD125 

Cikkszám:  
5132003149

RAK6JSBW

Cikkszám:  
5132002810

CSB184A1

Cikkszám:  
5132003615

3 db-os kardfűrészlap

fa és fém vágásához
18 mm-es Speed Auger fa fúrószár

• a Speed Auger tökéletes hengeres furatokat készít a fába

•  önfúró csúcs a pontos és könnyű fúráshoz

•  a 4-élű kivitel 3x gyorsabb fúrást és 30% -kal hosszabb 

élettartamot biztosít a 3 élű Ryobi® auger-hez képest.
• az optimalizált fogazás 

gyorsabb vágást biztosít, mint 

az előző Ryobi® kardfűrészlapok

• 1,2 mm vékony vágás a 

gyorsabb és rugalmasabb 

favágás érdekében

Az alábbiakban is kapható:

• RAKSA16: 16mm 

• RAKSA20: 20mm 

• RAKSA22: 22mm 

• RAKSA10: 10mm 

• RAKSA12: 12mm 

• RAKSA14: 14mm 

RAK3RBWM

Cikkszám:  
5132002813

RAKSA18 

Cikkszám:  
5132002994

31 darabos Torque+ 

vegyes csavarhúzókészlet

10 darabos Torque+ vegyes 

csavarhúzó doboz

• különböző feladatok során a 

leggyakrabban használt 10 db 

bitből áll

• a Torque+ ütvecsavarozó 

bitek keményítettek, 

hogy ellenálljanak a nagy 

nyomatéknak

• különböző feladatok során a 

leggyakrabban használt 31 db 

bitből áll

• a Torque+ ütvecsavarozó 

bitek keményítettek, 

hogy ellenálljanak a nagy 

nyomatéknak

RAK31MSDI 

Cikkszám:  
5132002817

RAK10MSDI

Cikkszám:  
5132002864
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Vessen egy pillantást 
a Gyep- és kertápoló 
termékcsaládunkra is

Legyen szerszáma 
az összes kültéri feladathoz
Számos kerti eszköz a makulátlan kertek 

megteremtéséhez.

A fűnyírástól és szegélyezéstől a favágásig és a kert rendbentartásáig
minden évszakban a Ryobi-val gondoskodhat az egész kertről.
Válasszon az akkumulátoros, hálózati vagy benzines eszközeink közül 
az igényeinek megfelelően.

Tudjon meg többet kerti eszközcsaládunkról az 

alábbi weblapon:

hu.ryobitools.
vagy közvetlenül a boltban szerezze be kerti 

szerszámkatalógusunkat.



Techtronic Industries Eastern Europe
Komitetu Obrony Robotników 45A 
02-146 Warszawa

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

Műszaki segélyvonal: +36 1 999 6795 
A legközelebbi szervizközpont megtalálásához  
keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi 
számon: +36 1 999 6795

  Kereskedői bélyegző:

 
 

 

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


