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DIY

Nasze narzędzia zostały stworzone
tak, żeby służyć jak najdłużej.
Tak jak nasza gwarancja.
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więcej
wszystkiego.
To jest właśnie to, co Ryobi dostarcza.
* Chcesz
Zarejestruj
swoje zurządzenie
na
www.ryobitools.eu
w ciągu 30 dni od zakupu
A teraz, dzięki zaawansowanej
technologii i innowacjom, Ryobi® prezentuje
narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata.
®

LATA

GWARANCJI

pierwszą w historii 3-letnią gwarancję* na wszystkie narzędzia elektryczne
i bezprzewodowe, w tym system 18V ONE+, a także narzędzia 36V.**

www.ryobitools.eu

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę internetową
pl.ryobitools.eu

RYOBI® jest znakiem towarowym Ryobi Limited używanym na podstawie licencji.
**Przedłużoną gwarancją nie są objęte urządzenia spalinowe, w tym serii POWR XT ™
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Oferujemy
3 lata
* Zarejestruj
swoje urządzenie
na gwarancji
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na
terenie Europy*
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3 lata.
na nasze
sieciowe
lub akumulatorowe
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swoje urządzenie
na
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu
narzędzia**
z wyjątkiem
akcesoriów
narzędzia
i wydłuż gwarancję
na 3 lata.
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i części podlegających naturalnemu

* Zarejestruj swoje urządzenie na
www.ryobitools.eu
w ciągu 30 dni odzużyciu.
zakupu
oraz normalnemu
narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata.

Szczegółowe warunki gwarancji

www.ryobitools.eu
w instrukcji obsługi.

Wszystkie prezentowane produkty są zgodne z normami europejskimi (są opatrzone znakiem CE na
tabliczce znamionowej).
UWAGA: Narzędzia zakupione w Stanach Zjednoczonych np. przez Internet i sprowadzone do Europy,
nieposiadające znaku CE, nie tylko naruszają przepisy prawa europejskiego, lecz także nie będą objęte
pomocą techniczną/serwisem marki Ryobi® w Europie. Tylko narzędzia zakupione w krajach Unii
Europejskiej i opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej (w tym także Szwajcarii) są objęte przez
gwarancję europejską. Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu w dowolnym
czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Wydłużenie gwarancji europejskiej do 3 lat wymaga zarejestrowania produktu. Zapraszamy na naszą stronę
internetową: www.pl.ryobitool.eu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji. Gwarancja obowiązuje
w krajach Wspólnoty Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Turcji oraz Rosji. Poza tymi krajami prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Ryobi®
w celu ustalenia, czy zastosowanie mają inne gwarancje.
** Przedłużoną gwarancją nie są objęte urządzenia spalinowe, w tym serii POWR XT™
GWARANCJA EUROPEJSKA NIE MA WPŁYWU NA PRAWA USTAWOWE KONSUMENTA. WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE PODLEGAJĄ
OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM PRAWA.

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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KUP NARZĘDZIA
JAKIE CHCESZ
wtedy, gdy ich potrzebujesz
...i uniknij płacenia za nadmiar akumulatorów oraz
ładowarek. Od wiertarek po radia, od nożyc do
żywopłotu po siewnik - oferujemy szeroki wybór
przeróżnych narzędzi, ale to Ty decydujesz jak
rozwijasz swoją rodzinę elektronarzędzi ONE+.
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narzędzi
dla domu i ogrodu

jeden
akumulator

WYBIERZ ZESTAW
Kup jakikolwiek zestaw z narzędziem,
akumulatorem i ładowarką i dołącz
do rodziny ONE+.

WYBIERZ NARZĘDZIE

LUB

Rozwijaj swoją kolekcję elektronarzędzi
oszczędzając pieniądze, dzięki kupowaniu
wyłącznie narzędzi bez akumulatorów
i ładowarek.
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Akumulator,
który myśli sam
za siebie.
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Wskaźnik naładowania

Inteligentna elektronika

Ogniwa o dużej mocy

Najprostszy sposób na
monitorowanie żywotności
akumulatora i zarządzanie
czasem pracy.

Rozwiązania elektroniczne zastosowane
w akumulatorze natychmiast wyłączają
narzędzie w przypadku wykrycia zbyt
dużego obciążenia lub zbyt wysokiej
temperatury, chroniąc jednocześnie
narzędzie oraz akumulator przed
uszkodzeniem.

Ogniwa o dużej wydajności minimalizują
generowanie ciepła oraz dostarczają
potrzebnej mocy do wymagających
aplikacji.

WIERCI
DO

DO

KOSI
DO

DŁUŻSZY CZAS PRACY

1080
Otworów

600

Metrów
kwadratowych

320

PRZECINA
DO
Metrów

Technologia akumulatorów IntelliCell™
Niezwykłe rozwiązanie, dzięki któremu akumulatory
same zarządzają swoją energią w celu zapewnienia
optymalnej wydajności i czasu pracy dla każdego
narzędzia ONE+ oraz każdego zadania.
*	Przy użyciu akumulatora 9.0 Ah z narzędziami R18DD5 / RLM1833B / R18CS.
Czas pracy może się różnić w zależności od narzędzia i zastosowania.
**	Do 3x dłuższy czas pracy w oparciu o przykład narzędzia R18CS tnącego 18 mm
sklejkę z akumulatorem 9.0 Ah w porównaniu do akumulatora 5.0 Ah
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Moc
Pozbawiony tarcia silnik
BEZSZCZOTKOWY obraca
się do 25 000 razy na minutę
zapewniając wystarczającą
ilość mocy nawet przy
wymagających zadaniach
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Wysoka
wydajność

Akumulator,
który myśli sam za siebie

Mikroprocesor
nieustannie monitoruje
oraz reguluje pracę silnika
w celu maksymalizowania
czasu pracy

Niezwykłe rozwiązanie, dzięki
któremu akumulatory same
zarządzają swoją energią
w celu zapewnienia optymalnej
wydajności i czasu pracy
dla każdego narzędzia ONE+
oraz każdego zadania.

BARDZIEJ

KOMPAKTOWY

DŁUŻSZY
CZAS PRACY

WIĘCEJ
MOCY
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System ONE+ Wiercenie i wkręcanie

R18PD7-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V
•• Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie
do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet
wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru
•• Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki
zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
•• Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze
mocowanie bitów i zwiększa żywotność
•• 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do
różnych materiałów i zastosowań
•• 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty
równo z powierzchnią za każdym razem
•• Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

NOWOŚĆ
Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-410 / 0-1800

Maks. moment obrotowy (Nm)

85

Uchwyt (mm)

13

Maks. wiercenie w murze (mm)

13

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Maks. wiercenie w drewnie (mm)
Maks. częst. udaru (ud./min)

54

5330 / 23400

Ustawienia momentu obrotowego

24

Waga z akumulatorem (kg)

2.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133003941
4892210164315

W sprzedaży także:
Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka
udarowa 18 V (2x 2.0 Ah)

Wyposażenie standardowe (R18PD7-0)

Nazwa:

Dwustronny bit

R18PD7-220B

Numer artykułu:

5133004295

R18DDBL-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V
•• Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia
w drewnie lub w metalu, a także wkręcania wkrętów
•• Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki
zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
•• Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze
mocowanie bitów i zwiększa żywotność
•• 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do
różnych materiałów i zastosowań
•• System e-Torque™ umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na
równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym
razem
•• Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-440 / 0-1700

Maks. moment obrotowy (Nm)

60

Uchwyt (mm)

13

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

50

Ustawienia momentu obrotowego

10

Waga z akumulatorem (kg)

1.7

Numer artykułu
Kod EAN

W sprzedaży także:
Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka
18 V (2x 2.0 Ah)
Nazwa:

R18DDBL-220S

Numer artykułu:

5133003435

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka
18 V (2x 2.5 Ah)
Nazwa:

R18DDBL-225B

Numer artykułu:

5133003611

5133002437
4892210135629

Wyposażenie standardowe
(R18DDBL-0)
Dwustronny bit

R18PDBL-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V
•• Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie
do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet
wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru
•• Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki
zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
•• Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze
mocowanie bitów i zwiększa żywotność
•• 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do
różnych materiałów i zastosowań
•• System e-Torque™ umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na
równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym
razem
•• Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka
udarowa 18 V (2x 2.0 Ah)

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka
udarowa 18 V (5.0 Ah + 2.0 Ah)

Nazwa:

Nazwa:

10

Numer artykułu:

5133003436

R18PDBL-252S

Numer artykułu:

5133003614

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. moment obrotowy

60

Uchwyt (mm)

13

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-440 / 0-1700

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

50

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Maks. wiercenie w murze
(mm)

13

Ustawienia momentu obrotowego

10

Waga z akumulatorem
(kg)

1.7

Numer artykułu
Kod EAN

W sprzedaży także:

R18PDBL-220S

Napięcie

5133002438
4892210135636

Wyposażenie standardowe
(R18PDBL-0)
Dwustronny bit

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Bezszczotkowe
wiertarko-wkrętarki
udarowe 18 V
R18DD5

Pozbawiony tarcia silnik BEZSZCZOTKOWY obraca się
do 25000 razy na minutę zapewniając wystarczającą moc
nawet przy wymagających zadaniach

Moc

e-Torque™

Następna generacja elektronicznego systemu
sterowania sprzęgłem, który zapewnia precyzyjne
wkręcanie na równi z powierzchnią materiału
i doskonały rezultat za każdym razem, bez konieczności
ręcznego ustawiania momentu obrotowego.

KOMPAKTOWE
ORAZ

ERGONOMICZNE

R18PD5-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

NOWOŚĆ
Napięcie

•• Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie
do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet
wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru
•• Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki
zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
•• System e-Torque™ umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na
równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym
razem
•• Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie bitów
i zwiększa żywotność
•• 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do
różnych materiałów i zastosowań
•• Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-400 / 0-1400

Maks. moment obrotowy (Nm)

50

Uchwyt (mm)

13

Maks. wiercenie w murze (mm)

13

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Maks. wiercenie w drewnie (mm)
Maks. częst. udaru (ud./min)
Ustawienia mom. obr.

Automatyczny

Waga z akumulatorem (kg)

1.5

Numer artykułu
Kod EAN

W sprzedaży także:

32

6800 / 23800

5133003595
4892210156631

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka
udarowa 18 V (4.0 Ah + 2.0 Ah)

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka
udarowa 18 V (2x 2.0 Ah)

Wyposażenie standardowe (R18PD5-0)

Nazwa:

Nazwa:

Dwustronny bit

R18PD5-242S

Numer artykułu:

5133003850

R18PD5-220S

Numer artykułu:

5133003735

R18DD5-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

NOWOŚĆ

•• Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia
w drewnie lub w metalu, a także wkręcania wkrętów
•• Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki
zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc
•• System e-Torque™ umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na
równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym
razem
•• Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie bitów
i zwiększa żywotność
•• 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do
różnych materiałów i zastosowań
•• Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

Bezszczotkowa
wiertarko-wkrętarka 18 V
R18DD5-220S

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-400 / 0-1400

Maks. moment obrotowy (Nm)

50

Uchwyt (mm)

13

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Maks. wiercenie w drewnie (mm)
Ustawienia mom. obr.
Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

32

Automatyczny
1.4
5133003596
4892210156648

Wyposażenie standardowe (R18DD5-0)

W sprzedaży także:

Nazwa:

Napięcie

Dwustronny bit

Numer artykułu:

5133003733

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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System ONE+ Wiercenie i wkręcanie

R18PD3-0

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

NOWOŚĆ

•• Wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia
w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia
w murze, dzięki funkcji udaru
•• Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wierteł
i większą wytrzymałość oraz trwałość
•• 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie
jej do różnych materiałów i zastosowań
•• 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty
równo z powierzchnią za każdym razem
•• Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-500 / 0-1800

Maks. moment obrotowy (Nm)

50

Uchwyt (mm)

13

Maks. wiercenie w murze (mm)

13

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

38

Ustawienia mom. obr.

24

Waga z akumulatorem (kg)

1.7

Numer artykułu
Kod EAN

W sprzedaży także:
Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V
(2x2.0Ah)
Nazwa:

R18PD3-220S

Numer artykułu:

5133003342

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V
(4.0Ah + 2.0Ah)
Nazwa:

R18PD3-242S

5133002888
4892210149145

Wyposażenie standardowe (R18PD3-0)
Dwustronny bit

Numer artykułu:

5133003820

R18DD3-0

Wiertarko-wkrętarka 18 V

NOWOŚĆ

•• Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia
w drewnie lub metalu oraz do wkręcania
•• Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wierteł
i większą wytrzymałość oraz trwałość
•• 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do
różnych materiałów i zastosowań
•• 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo
z powierzchnią za każdym razem
•• Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-500 / 0-1800

Maks. moment obrotowy (Nm)

50

Uchwyt (mm)

13

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

38

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Ustawienia mom. obr.

24

Waga z akumulatorem (kg)

1.7

Numer artykułu
Kod EAN

W sprzedaży także:
Wiertarko-wkrętarka 18 V (2 x2.0 Ah)
Nazwa:

R18DD3-220S

Numer artykułu:

5133003348

Wiertarko-wkrętarka 18 V
(1x 5.0 Ah i 1x 2.0 Ah)
Nazwa:

R18DD3-252S

Numer artykułu:

5133002889
4892210149152

Wyposażenie standardowe (R18DD3-0)
Dwustronny bit

5133003353

R18SDS-0

Młotowiertarka udarowa 18 V SDS+
•• Młotowiertarka z udarem pneumatycznym idealna do pracy w kamieniu
i betonie
•• Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wierteł
•• 4 tryby pracy zapewniają większą uniwersalność (funkcja dłutowania,
wiercenia z udarem lub bez udaru oraz dopasowania dłuta)
•• Funkcja dłutowania idealna do zastosowań takich jak usuwanie płytek
•• Energia udaru 1.3 J zapewnia łatwe wiercenie nawet w twardych
materiałach, takich jak beton
•• Dioda LED dla oświetlenia miejsca pracy

Napięcie

Nie

Częst. udaru (ud./min)

0-5000

Energia udaru (J)

1.3

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

16

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Maks. wiercenie w murze (mm)

16

Waga z akumulatorem (kg)

2.1

Numer artykułu

5133002305
4892210130211

Młotowiertarka udarowa 18 V SDS+
(2.5 Ah)

Wyposażenie standardowe (R18SDS-0)

Nazwa:

–

R18SDS-125S

12

0

Ładowarka w zestawie?

Kod EAN

W sprzedaży także:

18 V

Liczba akumulatorów

Numer artykułu:

5133003818
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System ONE+ Wiercenie i wkręcanie
R18PD2-0

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

NOWOŚĆ

•• Wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia
w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia
w murze, dzięki funkcji udaru
•• Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wierteł
i większą wytrzymałość oraz trwałość
•• 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do
różnych materiałów i zastosowań
•• 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo
z powierzchnią za każdym razem
•• Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-400 / 0-1350

Maks. moment obrotowy (Nm)

40

Uchwyt (mm)

10

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

32

Maks. wiercenie w stali (mm)

10

Maks. wiercenie w murze (mm)

10

Ustawienia mom. obr.

24

Waga z akumulatorem (kg)

1.5

Numer artykułu
Kod EAN

W sprzedaży także:
Wiertarko-wkrętarka udarowa
18 V (2x 1.3 Ah)
Nazwa:

R18PD2-213G

Numer artykułu:

5133003824

Wiertarko-wkrętarka udarowa
18 V (1x 1.3 Ah)
Nazwa:

R18PD2-113S

5133003815
4892210161468

Wyposażenie standardowe (R18PD2-0)
Dwustronny bit

Numer artykułu:

5133003825

R18DD2-0

Wiertarko-wkrętarka 18 V

NOWOŚĆ

•• Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia
w drewnie lub metalu oraz do wkręcania
•• Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wierteł
i większą wytrzymałość oraz trwałość
•• 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do
różnych materiałów i zastosowań
•• 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo
z powierzchnią za każdym razem
•• Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. moment obrotowy (Nm)

40

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

32

Maks. wiercenie w stali (mm)

10

Waga z akumulatorem (kg)

1.4

Numer artykułu
Kod EAN

5133003816
4892210161475

Wyposażenie standardowe (R18DD2-0)
Dwustronny bit

W sprzedaży także:
Wiertarko-wkrętarka 18 V (2x 2.0 Ah)
Nazwa:

R18DD2-220S

Numer artykułu:

5133003821

Wiertarko-wkrętarka 18 V (2x 1.3 Ah)
Nazwa:

R18DD2-213S

Numer artykułu:

5133004374

RAD1801M

Wiertarka kątowa 18 V
•• Wkrętarka kątowa idealna do wiercenia w drewnie i metalu
lub wkręcania w ciasnych przestrzeniach
•• Bezkluczykowy uchwyt 10 mm do łatwej i szybkiej wymiany bitów
•• Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
•• Magnetyczna przestrzeń ułatwia przechowywanie
i dostęp do wierteł i bitów

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Uchwyt (mm)

10

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-1100

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

38

Maks. wiercenie w stali (mm)

10

Waga z akumulatorem (kg)

1.8

Numer artykułu
Kod EAN

5133001166
4892210118578

Wyposażenie standardowe
(RAD1801M)
Dwustronny bit

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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System ONE+ Wiercenie i wkręcanie

R18IDBL-0

Bezszczotkowa zakrętarka udarowa 18 V
•• Bezszczotkowa zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego
wkręcania i wykręcania elementów mocujących
•• Technologia silników bezszczotkowych łączy w sobie beztarciowy silnik
bezszczotkowy, inteligentną elektronikę oraz technologię akumulatorów
Lithium+, dzięki czemu zapewnieniają o 20% dłuższy czas pracy oraz o
20% więcej mocy w bardziej kompaktowych rozmiarach
•• Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 5x większą moc niż
wiertarko-wkrętarka Ryobi®
•• 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań, od
mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów i śrub
zamkowych
•• Tryb DeckDrive™ – specjalny poziom prędkości, który umożliwia łatwe
wkręcanie śrub w drewno

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. mom. obr. (Nm)

270

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-3000

Częst. udaru (ud./min)

0-3900

Uchwyt narzędzia

1

Waga z akumulatorem (kg)

1.5

Numer artykułu
Kod EAN

/4˝ Hex

5133002662
4892210143457

Wyposażenie standardowe
(R18IDBL-0)
bit udarowy, adapter 3/8’’

R18QS-0

Zakrętarka udarowa 18 V Quiet Strike
•• Zakrętarka udarowa Quiet Strike idealnie nadaje się do szybkiego
wkręcania i wykręcania elementów mocujących
•• Innowacyjny mechanizm Oil Pulse zapewnia większą moc i prędkość
niż zwykła wiertarko-wkrętarka, a przy tym o połowę niższą emisję
hałasu niż zwykła zakrętarka udarowa
•• Oświetlenie Tri-Beam LED zapewnia dobrą widoczność w miejscu
pracy i eliminuje cienie padające na akcesoria robocze lub elementy
mocujące
•• Szybkozaciskowy uchwyt 1/4” (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą
wymianę bitów

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. mom. obr. (Nm)
Pręd. bez obc. (obr./min)

45
0-3200

Częst. udaru (ud./min)

0-2200

Uchwyt narzędzia

1

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

/4˝ Hex
1.8

5133002642
4892210142443

Wyposażenie standardowe (R18QS-0)
bit udarowy, adapter 3/8’’, zaczep do paska

R18ID3-0

3-biegowa zakrętarka udarowa 18 V
•• Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania
i wykręcania elementów mocujących
•• Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 4x większą moc
niż wiertarko-wkrętarka
•• 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań,
od mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów
i śrub zamkowych
•• Oświetlenie Tri-Beam LED zapewnia dobrą widoczność w miejscu
pracy i eliminuje cienie padające na akcesoria robocze lub elementy
mocujące
•• Szybkozaciskowy uchwyt 1/4” (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą
wymianę bitów

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. mom. obr. (Nm)
Pręd. bez obc. (obr./min)

220
0-3200

Częst. udaru (ud./min)

0-3400

Uchwyt narzędzia

1

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

/4˝ Hex
1.7

5133002613
4892210140708

Wyposażenie standardowe (R18ID3-0)
bit udarowy, adapter 3/8’’

14

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

System ONE+ Wiercenie i wkręcanie
RID1801M

Zakrętarka udarowa 18 V
•• Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania
i wykręcania elementów mocujących
•• Wysoki moment obrotowy 220 Nm idealny do wkręcania długich
wkrętów i śrub
•• Szybkozaciskowy uchwyt 1/4” (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą
wymianę bitów
•• Potrójne oświetlenie diodowe LED dla lepszej widoczności
•• Odlewana obudowa skrzynki przekładniowej zapewnia większą
trwałość i chroni silnik
•• Zmiana prędkości, a także kierunku obrotów oraz hamulec zapewniają
pełną kontrolę nad narzędziem

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. mom. obr. (Nm)

220

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-3200

Częst. udaru (ud./min)

0-3400

Uchwyt narzędzia

1

Waga z akumulatorem (kg)

1.6

Numer artykułu
Kod EAN

/4˝ Hex

5133001168
4892210118592

Wyposażenie standardowe (RID1801M)
bit udarowy, adapter 3/8’’

R18IDP-0

Zakrętarka udarowa 18 V
•• Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania
i wykręcania elementów mocujących
•• Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 3x większą
moc niż wiertarko-wkrętarka
•• Szybkozaciskowy uchwyt 1/4” (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą
wymianę bitów

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. mom. obr. (Nm)

170

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-3200

Częst. udaru (ud./min)

0-3200

Uchwyt narzędzia

1

/4˝ Hex

Waga z akumulatorem (kg)

1.6

Numer artykułu
Kod EAN

5133002640
4892210142436

Wyposażenie standardowe (R18IDP-0)
bit udarowy

CCG1801MHG

Pistolet do uszczelniania 18 V
•• Wytwarza dużą siłę, dzięki której można stosować materiały o wysokiej
lepkości
•• Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
urządzenia
•• Regulacja szybkości przepływu,
zapewniająca jednolity strumień
•• Drążek umożliwiający szybkie
przeładowanie pistoletu
•• Mocne i wytrzymałe elementy konstrukcji zapewniają długą żywotność
urządzenia
•• Dołączona igła do udrożnienia końcówki w razie potrzeby
•• GripZone™ - ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
dla większego komfortu

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. moc wyjściowa

225

Waga z akumulatorem (kg)

2.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133000192
4892210109200

Wyposażenie standardowe
(CCG1801M)
–
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System ONE+ Gwoździarki

R18N16G-0

Sztyfciarka do gwoździ 18 V
•• Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy narzędziem
bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych
sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też
kosztownych naboi gazowych
•• Narzędzie może być wykorzystywane do wbijania gwoździ o średnicy
16 AWG (1,6 mm) i długości 19 – 65 mm
•• 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję
oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
•• Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie wzięcia uchwytu
do ręki, zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy
•• Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić
obrabianą powierzchnię i umożliwia dokładne ustawienie główek
gwoździ
•• Funkcja blokady Dry-Fire zwiększa trwałość narzędzia
•• Beznarzędziowe odblokowywanie zapewnia łatwe usuwanie
zablokowanych gwoździ
•• Wskaźnik niskiego poziomu gwoździ pozwala na łatwe ich uzupełnienie
w odpowiednim momencie
•• Zaczep do mocowania z lewej lub prawej strony zapewnia większą
wygodę

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Wielkość gwoździ

19-65 mm

Pojemność magazynka

100

Typ gwoździa (mm)

1.6

Waga z akumulatorem (kg)

3.1

Numer artykułu

5133002222

Kod EAN

4892210128898

Wyposażenie standardowe
(R18N16G-0)
gwoździe 500 x 50 mm, odwracalny hak do
zawieszania na pasku, 2x stopa bez znaków

W sprzedaży także:
Sztyfciarka do gwoździ 18 V
(1x 2.0 Ah)
Nazwa:

R18N16G-120S

Numer artykułu:

5133003859

R18N18G-0

Sztyfciarka do gwoździ 18 V
•• Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy narzędziem
bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych
sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza
czy też kosztownych naboi gazowych
•• Narzędzie może być wykorzystywane do wbijania gwoździ
o średnicy 18 AWG (1,2 mm) i długości 15 – 50 mm
•• 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję
oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
•• Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie wzięcia uchwytu
do ręki, zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy
•• Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić
obrabianą powierzchnię i umożliwia dokładne ustawienie główek
gwoździ
•• Funkcja blokady Dry-Fire zwiększa trwałość narzędzia
•• Beznarzędziowe odblokowywanie zapewnia łatwe usuwanie
zablokowanych gwoździ
•• Wskaźnik niskiego poziomu gwoździ pozwala na łatwe ich uzupełnienie
w odpowiednim momencie
•• Zaczep do mocowania z lewej lub prawej strony zapewnia większą
wygodę

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Wielkość gwoździ

15-50 mm

Pojemność magazynka

105

Typ gwoździa (mm)

1.2

Waga z akumulatorem (kg)

2.9

Numer artykułu

5133002093

Kod EAN

4892210128058

Wyposażenie standardowe
(R18N18G-0)
W sprzedaży także:
Sztyfciarka do gwoździ 18 V
(1x 2.0 Ah)
Nazwa:

R18N18G-120S

gwoździe 500 x 32 mm, odwracalny hak do
zawieszania na pasku, 2x stopa bez znaków

Numer artykułu:

5133003860

R18S18G-0

Sztyfciarka 18 V
•• Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy narzędziem
bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych
sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych
naboi gazowych
•• Umożliwia wbijanie sztyftów koronkowych (5.5-6.1) o długości
od 10 do 38 mm
•• 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb
kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
•• Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie wzięcia uchwytu
do ręki, zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy
•• Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić
obrabianą powierzchnię i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ
•• Funkcja blokady Dry-Fire zwiększa trwałość narzędzia
•• Beznarzędziowe odblokowywanie zapewnia łatwe usuwanie
zablokowanych gwoździ
•• Wskaźnik niskiego poziomu sztyftów pozwala na łatwe ich uzupełnienie
w odpowiednim momencie
•• Zaczep do mocowania z lewej lub prawej strony zapewnia większą
wygodę
16

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Pojemność magazynka
Sztyfty

100
Koronkowe
(5.5-6.1) od 10 mm
do 38 mm

Waga z akumulatorem (kg)

2.9

Numer artykułu
Kod EAN

5133002516
4892210138781

Wyposażenie standardowe
(R18S18G-0)
sztyfty 500 x 38 mm, odwracalny hak do
zawieszania na pasku, 2x stopa bez znaków
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Bezszczotkowa
szlifierka kątowa 18 V
R18AG7-0

Inteligentna
Mocna

Inteligentna elektronika steruje pracą silnika,
zapewniając maksymalny czas pracy

Bezszczotkowa szlifierka kątowa do tarcz
o średnicy 125 mm to idealne narzędzie
do wielu prac związanych z cięciem i szlifowaniem

ODBLOKUJ
NOWE

ZASTOSOWANIA
R18AG-0

Szlifierka kątowa 18 V
•• Akumulatorowa szlifierka kątowa 115 mm idealna do różnych
zastosowań związanych z cięciem i szlifowaniem
•• 3 pozycje uchwytu bocznego zapewniają lepszą kontrolę przy pracy
•• Beznarzędziowa regulacja osłony tarczy oraz nakrętka ułatwiająca
wymianę tarczy
•• Dwustopniowy wyłącznik bez możliwości blokady dla lepszej
ochrony użytkownika - zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
urządzenia

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Średnica tarczy (mm)

115

Pręd. bez obc. (obr./min)

7500

Średnica otworu tarczy (mm)

22

Waga z akumulatorem (kg)

2.9

Numer artykułu
Kod EAN

Wyposażenie standardowe (R18AG-0)

W sprzedaży także:
Szlifierka kątowa 18 V (1 x 4.0 Ah)
Nazwa:

R18AG-140S

5133001903
4892210123657

Uchwyt boczny, klucz, osłona,
1x tarcza (ściernica)

Numer artykułu:

5133003876

R18AG7-0

Bezszczotkowa szlifierka kątowa 18 V
•• Bezszczotkowa szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 125 mm to
idealne narzędzie do wielu prac związanych z cięciem i szlifowaniem
•• W silnikach bezszczotkowych nie występują straty spowodowane
tarciem, co zapewnia wyższą moc podczas cięcia, szlifowania,
a nawet obróbki materiałów murarskich
•• Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając
maksymalny czas pracy
•• Elektroniczna technologia przeciwodrzutowa (Anti-Kickback) wyłącza
narzędzie w przypadku zablokowania się tarczy, zapewniając
użytkownikowi najwyższy standard bezpieczeństwa
•• 3 pozycje uchwytu bocznego zapewniają lepszą kontrolę przy pracy
•• Beznarzędziowa regulacja osłona tarczy i nakrętka mocująca
ułatwiająca wymianę tarcz

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Średnica tarczy (mm)

125

Pręd. bez obc. (obr./min)

11000

Średnica otworu tarczy (mm)

22

Waga z akumulatorem (kg)

2.6

Numer artykułu
Kod EAN

5133002852
4892210149404

Wyposażenie standardowe (R18AG7-0)
Uchwyt boczny, osłona, 1x tarcza (ściernica)

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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System ONE+ Obróbka drewna

R18RS7-0

Bezszczotkowa pilarka szablasta 18 V
•• Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia wiodącą w branży
30 mm długość skoku idealną do łatwego cięcia szerokiej gamy
materiałów
•• Funkcja orbitalna zwiększa prędkość cięcia aż do 40%
w porównaniu do cięcia bez tej funkcji
•• Lampka robocza LED oświetla linię cięcia oraz miejsce pracy
•• Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów przyspiesza
wymianę akcesoriów
•• Innowacyjny mechanizm Anti-Vibe™ minimalizuje drgania
i wibracje, a także poprawia chwyt podczas pracy
•• Regulacja prędkości umożliwia dostosowanie prędkości
do pracy w różnych materiałach
•• Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu
uruchomieniu urządzenia

NOWOŚĆ
Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Długość skoku (mm)

30

Pręd. bez obc. (obr./min)

3200

Maks. cięcie w drewnie (mm)
Waga z akumulatorem (kg)

3.0

Numer artykułu
Kod EAN

210

5133003809
4892210158673

Wyposażenie standardowe (R18RS7-0)
brzeszczot do drewna, klucz sześciokątny

R18RS-0

Pilarka szablasta 18 V
•• Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów
takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne
•• Tnie szybciej niż model sieciowy Ryobi ERS80VHG
•• Uchwyt antywibracyjny Anti-Vibe™ zapewnia większy komfort
i kontrolę podczas cięcia
•• Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów przyspiesza
wymianę akcesoriów
•• Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych
fragmentów brzeszczotu, co wydłuża jego żywotność

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Długość skoku (mm)

28

Pręd. bez obc. (obr./min)

2900

Maks. cięcie w drewnie (mm)
Waga z akumulatorem (kg)

2.8

Numer artykułu
Kod EAN

200
5133002637

4892210141910

Wyposażenie standardowe (R18RS-0)
brzeszczot do drewna, klucz sześciokątny

RRS1801M

Pilarka szablasta 18 V
•• Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów takich,
jak drewno, metal i tworzywa sztuczne
•• Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów przyspiesza wymianę
akcesoriów
•• Regulacja prędkości oraz hamulec
•• Długość skoku 22 mm

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Długość skoku (mm)

22

Pręd. bez obc. (obr./min)

3100

Maks. cięcie w drewnie (mm)
Waga z akumulatorem (kg)

2.3

Numer artykułu
Kod EAN

180
5133001162

4892210118691

Wyposażenie standardowe
(RRS1801M)
brzeszczot do drewna, klucz sześciokątny
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System ONE+ Obróbka drewna
R18CS7-0

Bezszczotkowa pilarka tarczowa 18 V
•• Wydajna bezszczotkowa pilarka tarczowa jest idealnym narzędziem
do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar,
cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć
poprzecznych w drewnie
•• Wydajna bezszczotkowa pilarka tarczowa jest idealnym narzędziem
do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar,
cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć
poprzecznych w drewnie
•• Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając maksymalny
czas pracy
•• Imponująca wydajność cięcia 60 mm przy 90°, 42 mm przy 45°
pozwala na realizację zadań zarezerwowanych pilarek sieciowych
•• Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy
ułatwia i przyspiesza przygotowanie narzędzia do pracy
•• Tarcza Thin Kerf o średnicy 184 mm z 24 zębami z węglików
spiekanych gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Średnica tarczy (mm)

184

Maks. głębokość cięcia
przy 45° (mm)

42

Maks. głębokość cięcia
przy 90° (mm)

60

Pręd. bez obc. (obr./min)

3700

Średnica otworu tarczy (mm)

16

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)

50

Waga z akumulatorem (kg)

3.2

Numer artykułu
Kod EAN

5133002890
4892210150080

Wyposażenie standardowe (R18CS7-0)
tarcza z węglików spiekanych (TCT, 24 zęby),
klucz sześciokątny, prowadnica boczna

R18CS-0

Pilarka tarczowa 18 V
•• Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych
na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich
i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
•• Imponująca głębokość cięcia 52 mm przy 90° oraz 36 mm przy 45°
umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi
sieciowych
•• Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy
ułatwia i przyspiesza przygotowanie narzędzia do pracy
•• Obrotowe przyłącze do odsysania pyłu umożliwia podłączenie
odkurzacza i zapewnia dobrą widoczność linii cięcia oraz czyste
stanowisko pracy
•• Tarcza Thin Kerf o średnicy 165 mm z 24 zębami z węglików
spiekanych gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Średnica tarczy (mm)

165

Maks. głębokość cięcia
przy 45° (mm)

36

Maks. głębokość cięcia
przy 90° (mm)

52

Pręd. bez obc. (obr./min)

4700

Średnica otworu tarczy (mm)

16

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) 0-56
Waga z akumulatorem (kg)

2.8

Numer artykułu
Kod EAN

5133002338
4892210117304

Wyposażenie standardowe (R18CS-0)
tarcza z węglików spiekanych (TCT, 24 zęby),
klucz sześciokątny, prowadnica boczna

RWSL1801M

Pilarka tarczowa 18 V
Napięcie

•• Idealna do długich, prostych cięć, przycinania płyt drewnianych
na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich
i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
•• Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy 45°
•• Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy
ułatwia i przyspiesza przygotowanie narzędzia do pracy
•• Możliwość podłączenia odciągu pyłu do odkurzacza, co umożliwia
pracę w środowisku bezpyłowym
•• Tarcza Thin Kerf o średnicy 150 mm z 18 zębami z węglików
spiekanych gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Średnica tarczy (mm)

150

Maks. głębokość cięcia
przy 45° (mm)

32

Maks. głębokość cięcia
przy 90° (mm)

45

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-4700

Średnica otworu tarczy (mm)

10

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)

50

Waga z akumulatorem (kg)

3.3

Numer artykułu
Kod EAN

5133001164
4892210118554

Wyposażenie standardowe
(RWSL1801M)
tarcza z węglików spiekanych
(TCT, 18 zębów), klucz sześciokątny,
prowadnica boczna
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Bezszczotkowa
wyrzynarka 18 V R18JS7-0

MOC
Bezszczotkowy silnik obraca się z prędkością
do 25 000 obr./min by dostarczać jak najwięcej
mocy do wymagających zastosowań

WYDAJNOŚĆ
4 tryby pracy dla zwiększonej
wydajności cięcia

STABILNOŚĆ
Aluminiowa stopa zapewnia stabilność
i trwałość

STABILNE
ORAZ

DOKŁADNE

CIĘCIE

R18JS7-0

Bezszczotkowa wyrzynarka 18 V

DOSTĘPNE WKRÓTCE

•• Bezszczotkowa wyrzynarka doskonała do wycinania skomplikowanych
kształtów w drewnie, plastiku i metalu
•• Aluminiowa stopa oraz osłona stopy dla większej stabilności pracy
oraz żywotności
•• Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację prędkości
obrotowej w zależności od zastosowania
•• 4-stopniowa regulacja podrzynania umożliwia agresywne cięcie
•• Włącznik z możliwością blokady dla większego komfortu i kontroli
•• Dioda LED oraz funkcja dmuchawy zwiększają widoczność linii cięcia
•• System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Długość skoku (mm)

25

Częst. skoków bez obciążenia
(skok./min)
Maks. cięcie w drewnie (mm)
Maks. cięcie w stali (mm)

Numer artykułu
Kod EAN

135
10

Maks. cięcie w aluminium (mm)
Waga z akumulatorem (kg)

800 - 3500

20
1.8
5133004223

4892210170521

Wyposażenie standardowe (R18JS7-0)
brzeszczot do drewna,
adapter do odsysania pyłu
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System ONE+ Obróbka drewna
R18JS-0

Wyrzynarka 18 V
•• Doskonała do wycinania skomplikowanych kształtów w drewnie,
plastiku i metalu
•• Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację prędkości
obrotowej w zależności od zastosowania
•• 4-stopniowa regulacja podrzynania umożliwia agresywne cięcie
•• System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
•• Włącznik z możliwością blokady dla większego komfortu i kontroli
•• Dioda LED oraz funkcja dmuchawy zwiększają widoczność linii cięcia
•• Możliwość cięcia pod kątem 0-45°

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Długość skoku (mm)

25

Częst. skoków bez obciążenia
(skok./min)

1100 - 3000

Maks. cięcie w drewnie (mm)

101

Maks. cięcie w stali (mm)

6

Maks. cięcie w aluminium (mm)

10

Waga z akumulatorem (kg)

2.5

Numer artykułu
Kod EAN

W sprzedaży także:

R18JS-120S

4892210128010

Wyposażenie standardowe (R18JS-0)

Wyrzynarka 18 V (1x 2.0 Ah)
Nazwa:

5133002158

Numer artykułu:

5133004232

Wyrzynarka 18 V (1x 2.0 Ah)
Nazwa:

R18JS-120S5

brzeszczot do drewna

Numer artykułu:

5133004304

R18MS216-0

Ukośnica 18 V z posuwem
•• Akumulatorowa ukośnica tnie materiały o wymiarach 70 x 270 mm przy
ustawieniu 90°
•• Możliwość wyboru kąta cięcia do 45° oraz kąta nachylenia w zakresie
od 0 do 45°
•• Tarcza Thin Kerf o średnicy 216 mm z 48 zębami z węglików
spiekanych gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia
•• Wysokiej jakości stół wykonany z odlewu aluminiowego zapewnia
idealnie równą powierzchnię cięcia
•• Zintegrowany laser zapewnia optymalną widoczność linii cięcia
•• Korzystając z naszego akumulatora Lithium+ RB18L50 o pojemności
5,0 Ah, na jednym cyklu ładowania możesz wykonać do 315 cięć
poprzecznych w drewnie o wymiarach 2x 4 (50 x 100 mm)

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Średnica tarczy (mm)

216

Maks. głębokość cięcia 0°
kąt cięcia | 45° kąt nachylenia

48 x 270

Maks. głębokość cięcia 45°
kąt cięcia / 0° kąt nachylenia

70 x 185

Maks. głębokość cięcia 45°
kąt cięcia / 45° kąt nachylenia

48 x 185

Waga z akumulatorem (kg)

14.8

Numer artykułu
Kod EAN

5133003597
4892210156952

Wyposażenie standardowe
(R18MS216-0)
48-zębowa tarcza z zębami z węglików
spiekanych, zacisk, worek na pył, klucz

EMS190DCL
Ukośnica 18 V

•• Akumulatorowa ukośnica tnie materiały o wymiarach
38 x 108 mm przy 90º
•• Laser Exactline umożliwia precyzyjne cięcie po linii
•• Predefiniowane kąty cięcia 0, 15, 22,5, 31,6 oraz 45º oraz kąt
nachylenia tarczy 0-45º
•• Tarcza Thin Kerf 24T z zębami z węglików spiekanych poprawia
wydajność pracy i zapewnia dłuższy czas pracy
•• Niezwykle kompaktowa i lekka
•• Pozwala wykonać do 189 cięć poprzecznych w desce (22 x 100 mm),
przy użyciu akumulatora Lithium+ 5.0 Ah nr RB18L50

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Średnica tarczy (mm)

190

Maks. głębokość cięcia 0°
kąt cięcia | 45° kąt nachylenia

19 x 114

Maks. głębokość cięcia 45°
kąt cięcia / 0° kąt nachylenia

31 x 82

Maks. głębokość cięcia 45°
kąt cięcia / 45° kąt nachylenia

19 x 82

Waga z akumulatorem (kg)

7.4

Numer artykułu
Kod EAN

5133000932
4892210116895

Wyposażenie standardowe
(EMS190DCL)
1 x tarcza tnąca z 24-zębami TCT,
1 x zacisk, worek pyłowy, klucz sześciokątny
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System ONE+ Obróbka drewna

LTS180M

Przecinarka do płytek 18 V
•• Wydajny silnik 18 V umożliwia cięcie ceramiki, granitu,
marmuru i betonu
•• Stalowa podstawa z pokrętłami o zwiększonych wymiarach ułatwia
wykonanie koniecznych ustawień
•• Diamentowa tarcza tnąca z ciągłym obrzeżem o średnicy 102 mm (4”)
gwarantuje precyzyjne cięcie i zapobiega kruszeniu się materiału
•• Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę tarczy tnącej
•• Ergonomiczna rękojeść GripZone™ pokryta powłoką antypoślizgową
zwiększa komfort pracy
•• Miejsce na przechowywanie klucza sześciokątnego
•• W wyposażeniu tarcza diamentowa
•• W wyposażeniu zbiornik

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Pręd. bez obc. (obr./min)

5000

Średnica tarczy (mm)

102

Średnica otworu (mm)

16

Maks. głebokość cięcia
przy 45° (mm)

16

Maks. głebokość cięcia
przy 90° (mm)

22

Waga z akumulatorem (kg)

2.6

Numer artykułu
Kod EAN

5133000154
4892210110688

Wyposażenie standardowe (LTS180M)
klucz sześciokątny, zbiornik

R18MT-0

Narzędzie wielofunkcyjne 18 V
•• Wielofunkcyjne narzędzie pozwala ciąć płyty gipsowe, metal,
drewno, plastik, kompozyt i wiele innych materiałów
•• Możliwość łatwego i szybkiego cięcia wgłębnego lub cięcia przy
samej powierzchni bez uszkadzania jej
•• Głowica ruchoma w 5 położeniach zapewnia jeszcze więcej
możliwości zastosowań i zwiększa wygodę
•• Beznarzędziowy uchwyt umożliwia łatwą i szybką wymianę
akcesoriów
•• 6 stopniowa regulacja prędkości dla lepszej kontroli
urządzenia
•• Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia,
że produkt jest kompatybilny ze wszystkimi
markami akcesoriów dostępnymi na rynku

22

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Kąt oscylacji (°)

3.2°

Prędkość oscylacji (obr./min)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

10000-20000
1.4
5133002466

4892210136534

Wyposażenie standardowe (R18MT-0)
brzeszczot do cięcia wgłębnego, brzeszczot
segmentowy do cięcia metalu, podstawa
do szlifowania i 5 arkuszy szlifujących,
uniwersalny adapter
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System ONE+ Obróbka drewna
R18MT3-0

Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

NOWOŚĆ

•• Wielofunkcyjne narzędzie pozwala ciąć płyty gipsowe, metal, drewno,
plastik, kompozyt i wiele innych materiałów
•• Możliwość łatwego i szybkiego cięcia wgłębnego lub cięcia przy samej
powierzchni bez uszkadzania jej
•• Łatwa wymiana akcesoriów umożliwia bezproblemowe przejście
między szlifowaniem a cięciem
•• 6 stopniowa regulacja prędkości dla lepszej kontroli urządzenia
•• Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt jest
kompatybilny ze wszystkimi markami akcesoriów dostępnymi na rynku
•• Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Kąt oscylacji (°)

3°

Prędkość oscylacji (obr./min)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

10000-20000
1.22
5133003797

4892210161413

Wyposażenie standardowe (R18MT3-0)
brzeszczot do cięcia wgłębnego, brzeszczot
segmentowy do cięcia metalu, podstawa
do szlifowania i 5 arkuszy szlifujących, klucz
sześciokątny, uniwersalny adapter

R18PL-0
Strug 18 V

•• Bezprzewodowy strug zapewnia wysoką wydajność usuwania
materiału i jest idealnym narzędziem do obróbki drzwi oraz innych
powierzchni, którym gwarantuje wysoką jakość wykończenia
•• Regulacja głębokości strugania w zakresie 0 –1,6 mm przy szerokości
strugania 82 mm
•• Dodatkowy uchwyt przedni zapewnia lepsze panowanie nad
urządzeniem
•• Trwała stalowa stopa ze zintegrowanym rowkiem do fazowania
•• Zamontowane z tyłu zabezpieczenie chroniące powierzchnię
obrabianego elementu
•• Wyrzut wiórów po prawej i po lewej stronie
•• Prowadnica boczna zapewniająca precyzję pracy

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Głębokość strugania (mm)

1.6

Szerokość strugania (mm)
Głębokość wrębu (mm)
Pręd. bez obc. (obr./min)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

82
12.5
11000
2.8
5133002921
4892210151520

Wyposażenie standardowe (R18PL-0)
Prowadnica boczna, worek na pył, adapter
do odsysania pyłu, 2 obustronne noże

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Frezarka
do krawędzi
18 V

PERFEKCYJNE

KRAWĘDZIE
BEZ WYSIŁKU

R18TR-0

Nadanie
kształtu
Bezprzewodowa frezarka do
krawędzi jest idealnym narzędziem
do wykańczania krawędzi podczas
obróbki drewna

Dokładność
i precyzja
Mikroregulacja głębokości
zapewnia dokładne frezowanie

R18TR-0

Frezarka górnowrzecionowa 18 V
•• Bezprzewodowa frezarka do krawędzi jest idealnym narzędziem
do wykańczania krawędzi podczas obróbki drewna
•• Mikroregulacja głębokości zapewnia dokładne frezowanie
•• Aluminiowa stopa oferuje większą stabilność i dokładność pracy
•• Oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność miejsca pracy

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. zdolność cięcia (mm)

38

Średnica tulei zaciskowej (mm)
Pręd. bez obc. (obr./min)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

6 i 6.35
29000
1.7
5133002917

4892210151483

Wyposażenie standardowe (R18TR-0)
Tuleja 6 mm, tuleja 6,35 mm,
frez prosty 6,35 mm, prowadnica równoległa
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System ONE+ Szlifowanie
R18BS-0

Szlifierka taśmowa 18 V
•• Szybka i mocna szlifierka taśmowa - idealna do zaawansowanych
zastosowań i obróbki dużych powierzchni
•• Wydajność: do 700 g zeszlifowanego materiału na godzinę
•• 3-pozycyjny uchwyt przedni zapewnia dodatkową kontrolę
i elastyczność oraz umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
•• Worek na pył umożliwia skuteczne odsysanie pyłu i zapewnia w miejscu
pracy czystość i porządek
•• Bezkluczykowa regulacja położenia taśmy zapewnia maksymalną
kontrolę i komfort
•• Bezkluczykowa dźwignia zaciskowa umożliwia szybką i wygodną
wymianę taśmy

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Długość taśmy (mm)

457

Szerokość taśmy (mm)

76

Prędkość taśmy (m/min)

250

Waga z akumulatorem (kg)

3

Numer artykułu
Kod EAN

5133002916
4892210149992

Wyposażenie standardowe (R18BS-0)
3 taśmy szlifierskie, worek na pył
i adapter do odsysania pyłu

R18ROS-0

Szlifierka mimośrodowa 18 V
•• Idealna do prac przy małym i średnim obciążeniu, np. do wykańczania
powierzchni i usuwania farby
•• Średnica oscylacji 2,5 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie
materiału
•• Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
•• Wbudowany system odsysania pyłu zapewnia czyste środowisko pracy
•• Nasadka do mocowania papieru ściernego na rzepy

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Prędkość oscylacji (o./min)

20000

Średnica oscylacji (mm)

2.5

Rozmiar papieru ściernego (mm)

125

Waga z akumulatorem (kg)

1.6

Numer artykułu
Kod EAN

5133002471
4892210136855

Wyposażenie standardowe
(R18ROS-0)
3 papiery ścierne (ziarno 80, 120 i 240)
oraz worek na pył

R18SS4-0

Szlifierka kwadratowa 18 V
•• Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak wykańczanie
powierzchni i usuwanie farby
•• Wydajność: do 150 g zeszlifowanego materiału na godzinę
•• Średnica oscylacji 1,6 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie
materiału
•• Worek na pył umożliwia skuteczne odsysanie pyłu i zapewnia
w miejscu pracy czystość i porządek
•• Szlifierka wykorzystuje płyty szlifierskie 113 x 106 mm
mocowane na rzepy, co zapewnia szybki i łatwy montaż

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Prędkość oscylacji (o./min)

24000

Średnica oscylacji (mm)

1.6

Rozmiar papieru ściernego (mm)

113 x 106

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

1.6
5133002918
4892210151384

Wyposażenie standardowe (R18SS4-0)
3 papiery ścierne (ziarno 80, 120 i 240)
oraz worek na pył

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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System ONE+ Szlifowanie

R18PS-0

Szlifierka delta 18 V
•• Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak wykańczanie
powierzchni i usuwanie farby
•• Ruch oscylacyjny w zakresie 1,8 mm dla szybkiej i efektywnej pracy
•• Niewielkie wymiary umożliwiają łatwe szlifowanie w kątach i ciasnych
przestrzeniach
•• Przylepiec i nasadka do szybkiego mocowania arkuszy papieru
ściernego
•• Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Prędkość oscylacji (o./min)

22000

Średnica oscylacji (mm)

1.8

Rozmiar papieru ściernego (mm)

100 x 140

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

1.1
5133002443
4892210133700

Wyposażenie standardowe (R18PS-0)
6 szt. papieru (ziarnistość 60 - 2 szt.,
120 - 2 szt., 240 - 2 szt.)

R18PF-0

Szlifierka palcowa 18 V

NOWOŚĆ

•• Szlifierka taśmowa idealna do szlifowania w ciasnych przestrzeniach
•• Regulacja prędkości szlifowania do 630 m/min umożliwia dopasowanie
prędkości do obrabianego materiału
•• Beznarzędziowa regulacja położenia taśmy zwiększa kontrolę
•• Beznarzędziowa dźwignia dla szybkiej wymiany taśmy
•• Blokada włącznika zwiększa kontrolę nad narzędziem i ułatwia
manewrowanie narzędziem

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Długość taśmy (mm)

457

Szerokość taśmy (mm)

13

Prędkość taśmy (m/min)

660

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

1.5
5133004179
4892210169693

Wyposażenie standardowe (R18PF-0)
3 taśmy szlifierskie

Szlifierka
palcowa 18 V R18PF-0

WSZECHSTRONNE

Wąska i elastyczna

KONTROLA

Szlifierka taśmowa idealna do szlifowania
w ciasnych przestrzeniach

Kontrola prędkości
Regulacja prędkości szlifowania
do 630 m/min umożliwia dopasowanie
prędkości do wymagań użytkownika
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SZLIFOWANIE
ORAZ

System ONE+ Kompresory
R18I-0

Kompresor 18 V
•• Dwie funkcje (pompowanie/spuszczanie powietrza) umożliwiają
pompowanie opon i dużego sprzętu dmuchanego
•• Łatwa obsługa z możliwością automatycznego przerwania
pompowania przy wybranym ciśnieniu oraz cyfrowy wskaźnik ciśnienia
gwarantujący precyzję
•• Aby spuścić powietrze, należy podłączyć wąż do osobnego portu,
co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku większego sprzętu
dmuchanego, np. materacy lub pontonów
•• Wygodny przełącznik wysokiego i niskiego ciśnienia
•• Wszystkie węże, dysze i adaptery są przechowywane w urządzeniu

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Wąż wysokociśnieniowy [mm]

711

Wąż niskociśnieniowy [mm]

756

Maks. ciśnienie (bar)

10.3

Waga z akumulatorem (kg)

1.7

Numer artykułu
Kod EAN

5133001834
4892210122780

Wyposażenie standardowe (R18I-0)
wąż wysokociśnieniowy, wąż
niskociśnieniowy, 3x dysza

R18PI-0

Kompresor wysokociśnieniowy 18 V
•• Idealny do pompowania opon samochodowych, opon rowerowych
lub piłek sportowych. Umożliwia napompowanie opon
samochodowych w zaledwie 2 minuty!
•• Szybkie pompowanie do 10,3 Bar/150 PSI przy 16 l/min.
•• Dobrze widoczny i łatwy w obsłudze licznik ułatwia odczyt oraz kontrolę
•• Zawiera zawór z blokadą kciuka, igłę kulkową (do np. piłek
sportowych), wysokociśnieniową dyszę stożkową. Wszystkie akcesoria
przechowywane w narzędziu
•• Wąż o długości 50 cm zwiększa elastyczność zastosowań

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Wąż wysokociśnieniowy [mm]

508

Maks. ciśnienie (bar)

10.3

Przepływ powietrza (l/min)

16

Waga z akumulatorem (kg)

1.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133003931
4892210164674

Wyposażenie standardowe (R18PI-0)
zawór z blokadą kciuka, igła kulkowa
(do np. piłek sportowych),
wysokociśnieniowa dysza stożkowa

R18VI-0

Pompka 18 V
•• Idealna do nadmuchiwania basenów ogrodowych czy dmuchanych
materacy
•• Szybkie nadmuchiwanie - 210 l/min
•• Może być używany jako dmuchawa warsztatowa, szybko oczyszcza
miejsce pracy
•• W zestawie zawór zaciskowy przechowywany w urządzeniu
•• Wystarczy odwrócić nasadkę żeby spuścić powietrze

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów
Ładowarka w zestawie?
Maks. ciśnienie (bar)
Przepływ powietrza (l/min)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

0
Nie
0.034
210
0.7
5133003880
4892210162441

Wyposażenie standardowe (R18VI-0)
Dysza, zawór zaciskowy

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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Czas posprzątać z
NOWY POZIOM
SPRZĄTANIA
Odkurzacz
ręczny 18 V
R18HV-0
Numer artykułu:
5133003834

Odkurzacz ręczny
18 V z zestawem
do czyszczenia
podłóg
R18HVF-0
Numer artykułu:
5133003835

Zamiatarka 18 V
R18SW3-0
Numer artykułu:
5133004365

Odkurzacz
warsztatowy 18 V
R18PV-0
Numer artykułu:
5133003786

Kompaktowa
dmuchawa 18 V
R18TB-0
Numer artykułu:
5133002915

28

System ONE+ Sprzątanie
R18HV-0

Odkurzacz ręczny 18 V

NOWOŚĆ

•• Przepływ powietrza do 1300 l/min zapewnia silne ssanie, które pomaga
w czyszczeniu domu, samochodu lub warsztatu
•• Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz o pojemności 540 ml do
szybkiego i czystego usuwania odpadów
•• Posiada nasadkę szczelinową z przedłużaną głowicą do czyszczenia
trudno dostępnych miejsc
•• Przełącznik z blokadą dla łatwego odkurzania bez zmęczenia i w trudno
dostępnych miejscach

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Przepływ powietrza (l/min)

1300

Pojemność zbiornika (ml)

540

Waga bez akumulatora (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

1
5133003834
4892210162199

Wyposażenie standardowe (R18HV-0)
Nasadka szczelinowa

R18HVF-0

Odkurzacz ręczny 18 V
z zestawem do czyszczenia podłóg

NOWOŚĆ

•• Przepływ powietrza do 1300 l/min zapewnia silne ssanie,
które pomaga w czyszczeniu domu, samochodu lub warsztatu
•• Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz o pojemności 540 ml
do szybkiego i czystego usuwania odpadów
•• Posiada końcówkę do czyszczenia podłóg, która zwiększa zasięg
czyszczenia
•• Blokada włącznika umożliwia łatwe sprzątanie i manewrowanie
bez zmęczenia

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Przepływ powietrza (l/min)

1300

Pojemność zbiornika (ml)

540

Waga z akumulatorem (kg)
Kod EAN
Numer artykułu

1.4
4892210162205
5133003835

Wyposażenie standardowe (R18HVF-0)
Nasadka szczelinowa,
końcówka do czyszczenia podłóg

R18TB-0

Kompaktowa dmuchawa 18 V
•• Idealna do sprzątania pyłu i zanieczyszczeń
w warsztacie, w tym pyłu z piłowania,
drewna i opiłków metalowych
•• Kompaktowa i wydajna dmuchawa oferująca
prędkość przepływu powietrza do 200 km/h
•• 3-stopniowa regulacja prędkości. Niska prędkość
jest optymalna do zastosowań w warsztacie, średnia
prędkość zapewnia dodatkową kontrolę, a wysoka
prędkość umożliwia pracę z maksymalną mocą
•• Wysokiej jakości gumowa dysza umożliwia usuwanie
mokrych zanieczyszczeń z powierzchni

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Przepływ powietrza - 1 bieg (km/h)

115

Przepływ powietrza - 2 bieg (km/h)

150

Przepływ powietrza - 3 bieg (km/h)

200

Objętość powietrza - bieg 1 (m³/min)

1.8

Objętość powietrza - bieg 2 (m³/min)

2.2

Objętość powietrza - bieg 3 (m³/min)

2.9

Waga z akumulatorem (kg)

1.6

Numer artykułu
Kod EAN

5133002915
4892210149985

Wyposażenie standardowe (R18TB-0)
–

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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System ONE+ Sprzątanie

R18PV-0

Odkurzacz warsztatowy 18 V

NOWOŚĆ

•• Przepływ powietrza do 1400 l/min zapewnia silne ssanie, które pomaga
w czyszczeniu warsztatu
•• Uniwersalny adapter do odsysania pyłu umożliwiający podłączenie
odkurzacza do urządzeń ONE+ w zestawie
•• Może być używany jako dmuchawa warsztatowa, szybko oczyszcza
miejsce pracy
•• Końcówki do odkurzacza przechowywane w urządzeniu
•• Niewielka waga i kompaktowy kształt ułatwiają przenoszenie
i przechowywanie

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Przepływ powietrza (l/min)

1400

Maks. ciśnienie [kPA]

11.8

Pojemność zbiornika (ml)

11000

Waga z akumulatorem (kg)

4.5

Numer artykułu
Kod EAN

5133003786
4892210163332

Wyposażenie standardowe (R18PV-0)
Dysza szczelinowa,
adapter do narzędzi ONE+, dysza lejkowa

R18SW3-0

Zamiatarka 18 V

NOWOŚĆ

•• Akumulatorowa zamiatarka ułatwiająca sprzątanie warsztatu, garażu
czy chodnika
•• Dwie szczotki boczne i szerokość korpusu 53 cm zapewniają dużą
powierzchnię zbierania nieczystości nawet przy krawędziach
•• 17-litrowy pojemnik pozwala szybko oczyścić miejsce pracy bez
zbędnych przerw
•• Włącznik nożny umożliwia uruchomienie narzędzia bez potrzeby
schylania się
•• Regulowana wysokość uchwytów dla większego komfortu i kontroli
•• Możliwość stabilnego ustawienia narzędzia w pionie ułatwia
przechowywanie
•• Regulacja wysokości kół tylnych do stosowania na różnych rodzajach
powierzchni
•• Reflektory LED oświetlają Twoją drogę, zapewniając dobrą widoczność
w czasie pracy

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Szerokość czyszczenia [cm]

53

Pojemność zbiornika [l]

17

Pręd. bez obc. (obr./min)

155

Waga z akumulatorem (kg)

8.2

Numer artykułu
Kod EAN

5133004365
4892210170972

Wyposażenie standardowe
(R18SW3-0)
–

R18TP-0

Pompa wodna 18 V

NOWOŚĆ

•• Bezprzewodowa pompa wodna idealna do licznych transferów
wody takich jak np. usuwanie wody z obszarów zalewowych,
zablokowanej wanny czy zbiorników wodnych
•• Szybki przepływ wody (1500 litrów na godzinę)
umożliwiający opróżnienie pełnej wanny
w niespełna 3 minuty
•• Mocny silnik może pompować wodę
do wysokości 14 metrów
•• Inteligentna elektronika chroni pompę
przed zablokowaniem i pracą na sucho,
co przedłuża jej żywotność
•• Zastosowanie akumulatora 5,0 Ah RB18L50 umozliwia
przepompowanie 1000 L wody na jednym ładowaniu

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Maks. siła ssania [m]

2.5

Maks. wysokość pracy [m]

14

Prędkość przepływu (l/h)

1500

Maks. temperatura [°C]

35

Wskaźnik IPX

4

Waga z akumulatorem (kg)

1.8

Numer artykułu
Kod EAN

5133003934
4892210163004

Wyposażenie standardowe (R18TP-0)
wąż wlotowy, adapter kranowy,
przyłącze filtra ssącego
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ONE+ Motoryzacja
R18IW7-0

Bezszczotkowy klucz udarowy 18 V

NOWOŚĆ

•• Inteligentny i kompaktowy bezszczotkowy klucz udarowy zapewnia
270 Nm momentu obrotowego, idealny do zastosowań
motoryzacyjnych, takich jak wymiana oleju, świec zapłonowych
lub nawet konserwacja hamulców i układu zawieszenia
•• Udoskonalony mechanizm udarowy zapewnia wysoki moment
obrotowy przy jednoczesnej minimalnej reakcji odczuwalnej na
uchwycie
•• 4 ustawienia momentu obrotowego, w tym AutoStop, ustawienie
zoptymalizowane pod kątem dokręcania i odkręcania nakrętek kół
w samochodach
•• Lampy Tri-Beam LED oświetlają obszar roboczy
•• Uchwyt 1/2” z kołkiem blokującym umożliwia łatwe dopasowanie
akcesoriów

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Częst. udaru (ud./min)

0-3900

Maks. mom. obr. (Nm)

270

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-3000

Waga z akumulatorem (kg)

1.3

Numer artykułu
Kod EAN

5133004220
4892210164568

Wyposażenie standardowe (R18IW7-0)
Adapter 1/4”

R18IW3-0

Klucz udarowy 18 V
•• Wysoki moment obrotowy 400 Nm zapewnia skuteczne wykonanie
bardziej wymagających zadań związanych z przykręcaniem
i odkręcaniem śrub
•• Moment obrotowy przenoszony jest bez obciążenia użytkownika
•• 3 ustawienia prędkości zapewniają większą elastyczność zastosowań
i pełną kontrolę
•• Światło LED Tri-Beam dobrze oświetla miejsce pracy
•• Uchwyt 1/2” z kołkiem blokującym umożliwia łatwe dopasowanie
akcesoriów

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Częst. udaru (ud./min)

0-3200

Maks. mom. obr. (Nm)

400

Pręd. bez obc. (obr./min)

0-2900

Waga z akumulatorem (kg)

2

Numer artykułu
Kod EAN

5133002436
4892210132352

Wyposażenie standardowe (R18IW3-0)
Adapter 1/4”

W sprzedaży także:
Klucz udarowy 18 V (1x 2,0 Ah)
Nazwa:

R18IW3-120S

Numer artykułu:

5133003574

R18B-0

Polerka 18 V
•• Idealna do nakładania politury i wosku, które pomagają utrzymać lakier
w dobrym stanie
•• Doskonała także do polerowania jachtów i łodzi, mebli drewnianych
oraz podłóg
•• Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
•• Mocny silnik zapewnia 2500 obr./min dla optymalnej i wydajnej pracy
•• Szybka praca dzięki tarczy o średnicy 254 mm
•• Rączka w kształcie półksiężyca zapewnia wygodę i dostęp do trudno
dostępnych miejsc

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Średnica oscylacji (mm)

12.5

Prędkość oscylacji (obr./min)

2500

Rozmiar tarczy (mm)

254

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

2.4
5133002465
4892210135483

Wyposażenie standardowe (R18B-0)
1x elastyczna nakładka polerska,
1x elastyczna nakładka wygładzająca
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ONE+ Rękodzieło

R18RT-0

Narzędzie wysokoobrotowe 18 V

NOWOŚĆ

•• Mocne i wydajne akumulatorowe narzędzie obrotowe do szlifowania,
polerowania, grawerowania, rzeźbienia i wielu innych zastosowań
•• Kompaktowa i wygodna konstrukcja ołówka i regulacja prędkości
obrotowej w zakresie 4000 - 35000 obr./min zapewnia precyzyjną
kontrolę i wszechstronność zastosowań
•• Kabel o długości 91,5 cm zwiększa elastyczność pracy
•• Zestaw zawiera 33 sztuki akcesoriów przechowywanych w narzędziu
•• Uniwersalna tuleja zaciskowa umożliwia korzystanie z akcesoriów
różnych producentów

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Wielkość tulei (mm)

3.2

Długość kabla [cm]

91,5

Pręd. bez obc. (obr./min)

5000 - 34000

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

1.2
5133004366
4892210172273

Wyposażenie standardowe (R18RT-0)
Pojemnik z 33 akcesoriami: 1x klucz,
3x tarcze szlifierskie, 1x trzpień tnący,
4x tarcze tnące, 1x trzpień polerski,
4x tarcze polerskie, 1x trzpień polerski,
2x bębny szlifierskie, 12x pierścienie
szlifierskie, 1x wiertło 3,2 mm, 1x szczotka
z włókna węglowego, 1x końcówka do
grawerowania, 1x frez szybkotnący

Narzędzie
wysoko
-obrotowe
18 V
R18RT-0

Moc
Mocne i wydajne akumulatorowe
narzędzie obrotowe do szlifowania,
polerowania, grawerowania,
rzeźbienia i wielu innych
zastosowań

Precyzja
Kompaktowa i wygodna
konstrukcja ołówka i regulacja
prędkości obrotowej w zakresie
4000 - 35000 obr./min zapewnia
precyzyjną kontrolę
i wszechstronność zastosowań
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PRECYZJA
KONTROLA

ONE+ Rękodzieło
R18SOI-0

Lutownica 18 V

NOWOŚĆ

•• Akumulatorowa lutownica, idealna do zastosowań motoryzacyjnych
oraz rzemieślniczych
•• Akumulatorowa i kompaktowa - idealna do transportu i pracy w terenie
•• Nagrzewa się do 480°C w zaledwie 50 sekund
•• Uchwyt ołówkowy zwiększa komfort użytkowania
•• Dioda LED sygnalizująca okresy nagrzewania i chłodzenia

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Zakres temperaturowy (°C)

480°

Waga z akumulatorem (kg)

0.4

Numer artykułu
Kod EAN

5133004382
4892210173324

Wyposażenie standardowe (R18SOI-0)
1x końcówka lutownicza, 1x końcówka
dłuta, 100g rolka lutownicza

R18GLU-0

Pistolet do klejenia 18 V
•• Pistoletu można używać do klejenia wielu materiałów, np. papieru,
tektury, tkanin, skóry, tworzyw sztucznych, drewna, metalu,
korka lub kamienia
•• Obsługiwany dwoma palcami włącznik zapewnia większą kontrolę
•• Czas rozgrzewania wynosi 3 minuty, co umożliwia szybkie przystąpienie
do pracy
•• Kompatybilny ze sztyftami kleju o średnicy 11 mm, uniwersalnymi
i o dużej sile klejenia

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Otwór dyszy (mm)

3

Średnica sztyftu (mm)

11

Waga z akumulatorem (kg)

0.7

Numer artykułu
Kod EAN

5133002868
4892210149428

Wyposażenie standardowe
(R18GLU-0)
3 sztyfty kleju

P620

Pistolet natryskowy 18 V
•• Idealny do malowania ogrodzeń, ścian zewnętrznych, bram
garażowych i pomieszczeń gospodarczych
•• Wybór spośród trzech wzorów natryskiwania: poziomego, pionowego
i okrągłego gwarantuje idealne pokrycie przy minimalnych stratach
farby
•• Odpowiedni do wszystkich rodzajów farb
•• Niezwykle wszechstronny pistolet natryskowy można stosować
do lakierów, impregnatów do drewna, emalii oraz farb olejnych
i wodnych
•• Innowacyjny i opatentowany system podawania farby
minimalizuje potrzebę rozcieńczania substancji
•• Bezprzewodwy, dzięki czemu malowanie nie ma granic.
Rozpylanie do 4 m² na minutę
•• Ergonomiczna rękojeść GripZone™ pokryta powłoką antypoślizgową
dla większego komfortu

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Pojemność zbiornika (ml)

1000

Pokrycie farbą
(m²/min)

10

Zużycie (l/h)

20

Waga z akumulatorem (kg)

2.4

Numer artykułu
Kod EAN

5133000155
4892210110589

Wyposażenie standardowe (P620)
dysza pionowa, dysza pozioma,
kubek z miarką, zestaw do czyszczenia
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ULATOR
JEDEN AKUM

jeden
klik

NARZĘDZI

Prace w domu

Rękodzieło

By dowiedzieć się więcej
o wszystkich dostępnych
narzędziach odwiedź:
pl.ryobitools.eu

Prace w ogrodzie

Oświetlenie

Kemping

Sprzątanie

Motoryzacja

R18RH-0

Radio stereo 18 V z technologią Bluetooth®
•• Brzmienie stereo z dwóch wysokiej jakości głośników 7 W zapewnia
czyste odtwarzanie dźwięku w pełnym zakresie głośności
•• Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe korzystanie
z urządzeń zewnętrznych znajdujących się zasięgu do 10 metrów
•• Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych
w paśmie FM i 10 w paśmie AM
•• Ładowarka USB 2 A umożliwia ładowanie innych urządzeń
przenośnych, w tym także smartfonów
•• Wbudowany equalizer umożliwia dopasowane basów
i sopranów do indywidualnych upodobań
•• Zintegrowane wejście dla urządzeń zewnętrznych z miejscem
do przechowywania używanego smartfona
•• Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora informuje użytkownika
o konieczności ponownego naładowania akumulatora 18 V ONE+™
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Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów
Ładowarka w zestawie?
Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

0
Nie
2.3
5133002734
4892210145390

Wyposażenie standardowe (R18RH-0)
2x baterie alkaliczne AAA
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ONE+ Lifestyle
R18USB-0

Adapter USB 18 V

NOWOŚĆ

•• Przenośny adapter USB do ładowania urządzeń
w dowolnym miejscu, idealny np. w czasie podróży lub pod namiotem
•• Porty 2.1 A oraz 1.0 A zapewniają szybkie ładowanie,
aby zminimalizować czas ładowania urządzeń

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Napięcie wyjściowe [V]

5

Czas ładowania
(Ampery na godzinę)

2.1 A / 1.0 A

Waga z akumulatorem (kg)

0.4

Numer artykułu
Kod EAN

5133004381
4892210154576

Wyposażenie standardowe
(R18USB-0)
–

R18R-0

Radio 18 V z technologią Bluetooth®
•• Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie
z urządzeń zewnętrznych znajdujących się w odległości do 10 metrów
•• Wysokiej jakości głośnik zapewnia czyste brzmienie w pełnym zakresie
głośności
•• Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie
FM i 10 w paśmie AM
•• Poprzez port USB istnieje możliwość ładowania innych urządzeń,
w tym telefonów komórkowych itp.
•• Kompaktowy rozmiar dla łatwego przechowywania lub transportu
•• Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje, kiedy akumulator 18 V
ONE+™ wymaga naładowania

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Średnica głośnika (mm)

90

Moc wyjściowa głośnika (W)

3

Waga z akumulatorem (kg)

1.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133002455
4892210135476

Wyposażenie standardowe (R18R-0)
2x baterie alkaliczne AAA

R18F-0

Wentylator 18 V
•• Bezprzewodowy wentylator, idealny do pracy w pomieszczeniach
i na zewnątrz. Kompaktowy i przenośny z wbudowanym uchwytem
transportowym
•• 8-stopniowa regulacja położenia pozwala skierować strumień
powietrza w dowolnym kierunku
•• Liczne możliwości zawieszenia zapewniają wszechstronność
zastosowań
•• 2 biegi: wysoki 2100 obr./min zapewnia maksymalną wentylację;
niski - 1400 obr./min zapewnia dłuższy czas pracy i cichszą pracę

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Prędkość wentylatora (obr./min)

2100/1400

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

1.6
5133002612
4892210140678

Wyposażenie standardowe (R18F-0)
–
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System ONE+ Oświetlenie

R18ALH-0

Lampa hybrydowa 18 V
•• Możliwość przełączenia z zasilania akumulatorowego na sieciowe,
dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Kompatybilny z dowolnym
akumulatorem Lithium+ lub zasilaczem sieciowym
•• Dioda o mocy 20 W emituje światło o jasności do 1800 lumenów
•• Regulacja strumienia światła w zakresie 360° oraz liczne możliwości
zawieszenia reflektora zapewniające wszechstronność zastosowań
•• Niewielkie wymiary oraz zintegrowany uchwyt dla łatwego przenoszenia
i przechowywania
•• Czas pracy sięgający 240 min przy zastosowaniu akumulatora
4.0 Ah (RB18L40) lub możliwość niekończącej się pracy przy zasilaniu
sieciowym

Napięcie
Liczba akumulatorów
Ładowarka w zestawie?

18 V
0
Nie

Typ żarówki

LED

Lumeny

1800

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

1.9
5133002339
4892210117311

Wyposażenie standardowe (R18ALH-0)
–

W sprzedaży także:
Lampa 18 V
Nazwa:

R18ALW-0

Numer artykułu:

5133002919

R18ALF-0
Lampa 18 V

•• 20 diod wysokiej mocy emituje światło o jasności do 850 lumenów
•• Lampę możesz ustawić w pionie, zgiąć, lub zawiesić niemal wszędzie,
dzięki czemu Twoje miejsce pracy będzie zawsze dobrze oświetlone
•• 2 oddzielne grupy diod LED, dzięki czemu możesz wybrać, czy chcesz
mieć włączoną połowę świateł, czy też wszystkie 20 diod LED dla
pełnej mocy
•• CCT (Correlated Colour Temperature) o wartości 5 700K oznacza, że
lampa emituje białe światło, pomagając lepiej i łatwiej widzieć obiekty
•• Wskaźnik oddawania barw CRI (Color Rendering Index) na poziomie
80, co oznacza, że światło lampy jest w 80% tak dobre jak naturalne
światło dzienne, które jest idealne dla wszystkich Twoich różnorodnych
projektów budowlanych i dekoracyjnych
•• Długi czas pracy - aż do 360 minut przy wykorzystaniu akumulatora
4,0 Ah RB18L40

Napięcie
Liczba akumulatorów
Ładowarka w zestawie?

18 V
0
Nie

Typ żarówki

LED

Lumeny

850

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

1.3
5133002304
4892210130525

Wyposażenie standardowe (R18ALF-0)
–

R18ALU-0

Lampa robocza LED 18 V
•• Idealna do pracy na krótkich i średnich dystansach 0–3 m
dzięki matowej osłonie, która zapobiega oślepianiu
•• Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe,
dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
•• Port ładowania USB dodatkowo umożliwia ładowanie telefonu
•• 2 ustawienia jasności zapewniają dodatkową kontrolę

Napięcie
Liczba akumulatorów
Ładowarka w zestawie?

18 V
0
Nie

Typ żarówki

LED

Lumeny

330

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

0.9
5133003371
4892210152565

Wyposażenie standardowe (R18ALU-0)
–
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System ONE+ Oświetlenie
RFL180M

Latarka 18 V
•• Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym
kierunku
•• Uniwersalny kształt umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze
lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie albo haku
•• Lekka i trwała konstrukcja do stosowania na co dzień
•• Żarówka halogenowa o wysokiej mocy emituje do 150 lumenów,
z odległości do 10 metrów

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?
Typ żarówki

Nie
Halogen

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

0.7
5133001636
4892210120182

Wyposażenie standardowe (RFL180M)
–

R18SPL-0

Lampa LED Hi-Beam 18 V
•• IdeaIna do pracy na średnich i długich dystansach, zalecana odległość
pracy do 600 m
•• Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu
użytkownik nie musi wymieniać żarówek
•• Możliwość zasilania za pomocą akumulatora Ryobi ONE+ 18 V lub
z gniazda 12 V w samochodzie za pomocą zasilacza (w wyposażeniu)
•• 2 ustawienia jasności zapewniają dodatkową kontrolę, blokada
włącznika umożliwia włączenie światła na stałe, bez konieczności
trzymania palca na włączniku
•• W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy zalecamy
stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który zapewnia
do 2 godzin świecenia

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Typ żarówki

LED

Lumeny

2300

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

1
5133003372
4892210152572

Wyposażenie standardowe (R18SPL-0)
adapter samochodowy 12 V

R18T-0

Latarka LED 18 V
•• IdeaIna do pracy na krótkich i średnich dystansach, zalecana odległość
pracy do 20 m
•• Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu
użytkownik nie musi wymieniać żarówek
•• Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym
kierunku
•• Uniwersalny kształt umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze
lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie lub haku
•• W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy zalecamy
stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który zapewnia
do 36 godzin świecenia

Napięcie

18 V

Liczba akumulatorów

0

Ładowarka w zestawie?

Nie

Typ żarówki

LED

Lumens

140

Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

0.7
5133003373
4892210152589

Wyposażenie standardowe (R18T-0)
–
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narzędzi
dla domu i ogrodu

jeden
akumulator
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ONE+ Akumulatory
RB18L50

RB18L40

Akumulator 18 V / 5.0 Ah Lithium+

Akumulator 18 V / 4.0 Ah Lithium+

•• Akumulator Lithium+ 5.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
•• 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej
do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora

•• Akumulator Lithium+ 4.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
•• 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej
do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora

Numer artykułu

Numer artykułu

Kod EAN

5133002433
4892210135940

Kod EAN

RB18L25

5133001907
4892210124104

RB18L20

Akumulator 18 V / 2.5 Ah Lithium+

Akumulator 18 V / 2.0 Ah Lithium+

•• Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
•• 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej
do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora

•• Akumulator Lithium+ 2.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
•• Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem
i długi okres użytkowania
•• Umożliwia wkręcenie do 600 wkrętów o wymiarach 4x 32 mm
przy użyciu wiertarko-wkrętarki R18DD3

Numer artykułu

Numer artykułu

Kod EAN

5133002237
4892210129062

Kod EAN

RB18L15

5133002737
4892210145093

RB18L13

Akumulator 18 V / 1.5 Ah Lithium+

Akumulator 18 V / 1.3 Ah Lithium+

•• Akumulator Lithium+ 1.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
•• 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej
do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
•• Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora

•• Wydajny akumulator litowy o pojemności 1.3 Ah
•• Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem
i zapewnia długi okres użytkowania
•• Umożliwia wkręcenie do 380 wkrętów o wymiarach 4x 32 mm
przy użyciu wiertarko-wkrętarki R18DD3

Numer artykułu

Numer artykułu

Kod EAN

5133001905
4892210124081

Kod EAN

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

5133001904
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ONE+ Akumulatory i ładowarki

RB18L30

Akumulator 18 V 3.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY

NOWOŚĆ

•• Akumulator Lithium+ 3.0 Ah HIGH ENERGY zapewnia 3 razy dłuższy
czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich
generacji akumulatorów litowych
•• Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy
zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas
pracy akumulatora
•• Nowa konstrukcja wnętrza akumulatora ułatwia przepływ energii
i gwarantuje zwiększenie mocy nawet o 20%

Numer artykułu
Kod EAN

5133002867
4892210149343

RB18L90

Akumulator 18 V 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY
•• Akumulator Lithium+ 9.0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas
pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
•• Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy
zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas
pracy akumulatora
•• Nowa konstrukcja wnętrza akumulatora ułatwia przepływ energii
i gwarantuje zwiększenie mocy nawet o 20%

NOWOŚĆ
Numer artykułu
Kod EAN

5133002865
4892210149381

RC18150

Szybka ładowarka 18 V ONE+
•• Nasza najszybsza ładowarka ONE+. Ładuje akumulator z prędkością
5.0 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności
5.0 Ah w ciągu jednej godziny
•• Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami
litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
•• Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania
i konserwacji

40

Numer artykułu
Kod EAN

5133002638
4892210141873

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

ONE+ Ładowarki
RC18120

Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+
•• Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością
2.0 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności
2.0 Ah w ciągu jednej godziny
•• Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami
litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
•• Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania
i konserwacji

Numer artykułu
Kod EAN

5133002891
4892210150103

RC18115

Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+
•• Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością
1.5 Ah, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności
1.5 Ah w ciągu jednej godziny
•• Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami
litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
•• Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania
i konserwacji

Numer artykułu
Kod EAN

5133003589
4892210156372

RC18118C

Ładowarka samochodowa 18 V
•• Ładowarkę można podłączyć do gniazda 12 V DC w samochodzie, co
daje dodatkową możliwość ładowania akumulatorów podczas jazdy,
gdy dostęp do gniazd sieciowych jest ograniczony
•• Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami
litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
•• Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania
i konserwacji

Numer artykułu
Kod EAN

5133002893
4892210150134

RC18627

Ładowarka 18 V / 6 portów
•• Energia na żądanie – ładowarka z sześcioma portami to idealne
miejsce do przechowywania wszystkich Twoich akumulatorów ONE+
•• Ładuje akumulator z prędkością 2.7 Ah, co oznacza, że możesz
naładować akumulator o pojemności 2.5 Ah w ciągu jednej godziny
•• Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami
litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

Numer artykułu
Kod EAN

5133002630
4892210140906
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Jeden akumulator
- wiele zastosowań

RB18L25

RB18L40

RB18L50

Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm

525

500

625

1400

1750

Wywierconych otworów 16 x 50 mm
w drewnie

110

150

187

300

375

Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm

600

900

1000

1680

2100

R18PD5

Wywierconych otworów 16 x 50 mm
w drewnie

135

180

225

360

450

Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm

440

600

745

1240

1550

R18PD3

Wywierconych otworów 16 x 50 mm
w drewnie

85

110

140

225

276

Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm

550

700

900

1750

2200

R18PD2

Wywierconych otworów 10 x 50 mm
w drewnie

330

440

550

880

1100

Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm

800

900

1000

1680

2100

R18DD5

Wywierconych otworów 16 x 50 mm
w drewnie

135

180

225

360

450

Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm

440

600

745

1240

1550

R18DD3

Wywierconych otworów 16 x 50 mm
w drewnie

85

110

140

225

276

Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm

550

700

900

1750

2200

R18DD2

Wywierconych otworów 10 x 50 mm
w drewnie

330

440

550

880

1100

WIERCENIE I WKRĘCANIE

Młotowiertarka SDS+

R18SDS

Wywierconych otworów 6 x 40 mm
w betonie

40

50

55

120

150

Wiertarka kątowa 18 V

RAD1801M

Wkręconych wkrętów 4 x 32 mm

188

250

320

560

700

Zakrętarki udarowe

R18IDBL

186

229

287

571

689

R18QS

127

175

219

273

343

R18ID3

156

187

241

365

412

RID1801M

161

203

246

378

408

R18IDP

152

193

251

446

527

Liczba pojemników z materiałem
uszczelniającym

19

25

31

53

66

71

99

124

230

282

Cięć w drewnie sosnowym
50 mm x 100 mm

54

72

89

171

224

25

31

39

67

92

Pistolet do uszczelniania

CCG1801M

Pilarki szablaste

R18RS

Wkręconych śrub 4 x 32 mm

R18RS7
RRS1801M

Pilarki tarczowe

R18CS7

31

39

45

94

111

R18CS

27

34

41

88

100

R18CSP

Metry przeciętej 13 mm sklejki

20

26

33

73

91

20

26

33

73

91

R18JS7

Cięć w drewnie sosnowym
50 mm x 100 mm

16

22

30

52

65

Metry przeciętej 13 mm sklejki

7

8

11

24

31

R18JS

Cięć w drewnie sosnowym
50 mm x 100 mm

13

17

22

39

49

Metry przeciętej 13 mm sklejki

5

6

8

14

18

RWSL1801M

PRACE W DREWNIE

Wyrzynarki

Ukośnica z posuwem

R18MS216

Cięć w drewnie sosnowym
50 mm x 100 mm

69

92

115

233

292

Ukośnica

EMS190DCL

Cięć w drewnie sosnowym
22 mm x 100 mm

52

71

89

151

189

Przecinarka do płytek

LTS180M

Metry przeciętych płytek ceramicznych
9 mm

6

8

11

20

25

R18MT

Cięcia wgłębne w drewnie sosnowym
13 mm

225

300

375

600

750

190

250

310

504

630

25

35

45

65

78

6.8

9

11.2

18

22

Narzędzie wielofunkcyjne

42

RB18L20

R18PD7

Wiertarko-wkrętarki udarowe

Wiertarko-wkrętarki

RB18L15

R18MT3

Strug

R18PL

Frezarka do krawędzi

R18TR

Metry cięć w drewnie sosnowym

GWOŹDZIARKI

Sztyfciarka do gwoździ

R18N16G

Sztyfciarka do gwoździ

R18N18G

Sztyfciarka 18G

R18S18G

PRACE
W METALU

Szlifierki kątowe

R18AG7
R18AG

Wbitych gwoździ 50 mm
Wbitych zszywek 18G 38 mm
Cięcia gwintowanego prętu 13 mm

RB18L15

RB18L20

RB18L25

RB18L40

RB18L50

335

447

567

978

1223

534

716

894

1589

1982

512

682

851

1379

1754

21

24

28

64

80

15

17

21

46

57

SZLIFIERKI

Szlifierka taśmowa

R18BS

3.5

5

6

9.5

12

Szlifierka mimmośrodowa

R18ROS

15

20

25

40

50

Szlifierka kwadratowa

R18SS4

14

18

23

36

45

Szlifierka delta

R18PS

40

55

75

120

150

Szlifierka palcowa

R18PF

13

18

22

35

44

KOMPRESORY

R18I
Kompresory

R18VI
R18PI

Odkurzacz ręczny

Opony rowerowe nadmuchane do 4,48 bar

Nadmuchane podwójne materace
Opony rowerowe nadmuchane do 4,48 bar

R18HV

SPRZĄTANIE

Dmuchawa

R18TB

Odkurzacz warsztatowy

R18PV

Zamiatarka

R18SW3

Pompa wodna

R18TP

MOTORYZACJA

Klucze udarowe

Czas szlifowania (minuty)

R18IW7
R18IW3

Czas odkurzania (minuty)

Przepompowana woda (litry)
Liczba odkręconych śrub

29

40

50

80

100

8

10

14

21

27

12

16

20

32

40

44

60

74

120

150

9

12

15

25

30

21

28

35

56

70

5

7

8

13

16

60

81

101

162

202

355

500

560

750

1000

58

77

96

154

192

RĘKODZIEŁO

40

50

62

100

125

Polerka

R18B

Czas polerowania (minuty)

36

50

60

100

125

Narzędzie wysokoobrotowe

R18RT

Liczba cięć

97

129

161

258

322

Lutownica

R18SOI

Minuty lutowania

69

92

115

184

230

Pistolet do kleju

R18GLU

Liczba wkładów klejowych

14

19

24

45

58

Pistolet natryskowy

P620

Pokryta powierzchnia (m2)

48

68

84

140

176

Radio boombox

R18RH

4.5

6

7.5

12

15

LIFESTYLE

Liczba godzin użytkowania

Odbiornik radiowy

R18R

5.5

7.5

9

15

19

Wentylator

R18F

Liczba godzin użytkowania

5.5

7

9

14.5

18

Adapter USB

R18USB

Liczba pełnych naładowań telefonu

2.5

3.5

4

6.5

8.5

OŚWIETLENIE

Lampa hybrydowa

R18ALH

90

120

150

240

300

Składana lampa

R18ALF

120

180

225

360

450

Lampa LED

R18SPL

Latarka

RFL180M

Lampa robocza

R18ALU

Latarka LED

R18T

Minuty użytkowania

Godziny użytkowania

36

48

60

90

120

120

180

240

360

420

14

19

24

38

48

11

14

18

29

36
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4 V / 7 V / 12 V / 14.4 V
ERGO

Wkrętarka 4 V
•• Wkrętarka ERGO to doskonałe narzędzie do wszystkich prac
domowych związanych z wkręcaniem takich jak np. skręcanie mebli
•• Oświetlenie LED do pracy w miejscach zaciemnionych
•• W zestawie znajduje się 10 bitów do różnego rodzaju wkrętów
•• Do 5 Nm momentu obrotowego
•• Uchwyt sześciokątny ułatwia wymianę akcesoriów
•• ERGO jest dostarczana w trwałej walizce na zamek błyskawiczny,
doskonale nadającej się do przechowywania końcówek i wkrętów
•• Łatwe ładowanie, dzięki kablowi micro USB w zestawie
•• Umożliwia wkręcenie 80 wkrętów na jednym ładowaniu

Napięcie

4V

Liczba akumulatorów

1

Czas ładowania (min)

180

Maks. mom. obr. (Nm)

5

Uchwyt narzędzia

1

/4˝ Hex

Waga (kg)
Opakowanie

0.4
Plastikowy organizer

Numer artykułu
Kod EAN

5133003411
4892210154651

Wyposażenie standardowe (ERGO)
Zestaw 10 bitów oraz kabel ładujący micro
USB

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Numer artykułu:

Numer artykułu:

Numer artykułu:

ERGO CLUTCH
5133003690

ERGO OFFSET
5133003691

ERGO RIGHT ANGLE
5133003692

ERGO-A2

Wkrętarka 4 V, zestaw ERGO
•• Idealna do popularnych prac związanych z wkręcaniem,
np. do montażu mebli
•• Zawiera nasadkę do pracy blisko krawędzi ERGO OFFSET
oraz nasadkę kątową ERGO RIGHT ANGLE do pracy pod kątem
oraz w miejscach trudno dostępnych
•• W zestawie znajduje się 10 bitów do różnego rodzaju wkrętów
•• Do 5 Nm momentu obrotowego
•• Szybkozaciskowy uchwyt sześciokątny ułatwia wymianę bitów
•• Lampka LED umożliwia pracę w zaciemnionych miejscach
•• Wkrętarka ERGO jest sprzedawana w wytrzymałej walizce zamykanej
na suwak, odpowiedniej także do przechowywania bitów i wkrętów
•• Łatwe ładowanie za pomocą ładowarki z kablem micro USB
•• Umożliwia wkręcenie 80 wkrętów na jednym ładowaniu

Napięcie

180
5

Uchwyt narzędzia

1

/4˝ Hex

Waga (kg)
Opakowanie

0.4
Plastikowy organizer

Numer artykułu
Kod EAN

5133003408
4892210154644

Wyposażenie standardowe (ERGO-A2)
Zestaw bitów (10 szt.), nasadka ERGO
OFFSET, nasadka ERGO RIGHT ANGLE
i ładowarka micro USB

Nazwa:

Nazwa:

Nazwa:

Numer artykułu:

Numer artykułu:

Numer artykułu:

5133003690

1

Czas ładowania (min)
Maks. mom. obr. (Nm)

Kompatybilne akcesoria
ERGO CLUTCH

4V

Liczba akumulatorów

ERGO OFFSET
5133003691

ERGO RIGHT ANGLE
5133003692

R7SD-L13G

Wiertarko-wkrętarka 7,2 V
•• Mała i pojemna wkrętarka idealna do domowych zastosowań takich jak
wieszanie szafek, zasłon oraz innych projektów typu “zrób to sam”
•• Kompaktowa i lekka konstrukcja dla wygody użytkownika
•• Uchwyt o długości do 10 mm
•• Dioda LED oświetla miejsce pracy i zwiększa widoczność
•• Możliwość regulowania prędkości obrotowej
•• Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora

Napięcie

7.2 V

Liczba akumulatorów

1

Czas ładowania (min)

360

Maks. mom. obr. (Nm)

10

Uchwyt (mm)

10

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

10

Maks. wiercenie w stali (mm)
Waga (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

Kompatybilne akcesoria
Nazwa:

5
0.9
5133002484

4892210137692

Wyposażenie standardowe
(R7SD-L13G)
24 bity

RAK31MSDI
Numer artykułu:

5132002817

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia
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4 V / 7 V / 12 V / 14.4 V

R14DDE-LL15S

Wiertarko-wkrętarka 14,4 V
Napięcie

•• Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego
komfortu
•• Uchwyt bezkluczowy 13 mm
•• Elektroniczny wybór trybu pracy
•• 20-stopniowe sterowanie E-Torque pomaga uniknąć nadmiernego
dokręcania
•• Dioda LED do oświetlania miejsca pracy
•• 3-poziomowy wskaźnik naładowania baterii
•• Mocny silnik zapewnia 45 Nm momentu obrotowego
•• 2-biegowa przekładnia z prędkością bez obciążenia do 1450 obr./min
pozwala na szybsze wykonanie pracy
•• Miękka rękojeść, przełącznik biegów i akumulator dla zwiększenia
komfortu
•• Ma tylko 212 mm wysokości i 186 mm długości
•• Maks. zdolność wiercenia w drewnie 32 mm

14.4 V

Liczba akumulatorów

2

Czas ładowania (min)

60

Maks. mom. obr. (Nm)

45

Uchwyt (mm)

13

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

32

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Prędkość bez obciążenia
- bieg 1 (obr./min)

0-400

Prędkość bez obciążenia
- bieg 2 (obr./min)

0-1450

Ustawienia mom. obrotowego

20 e-Torque

Waga z akumulatorem (kg)

1.6

Opakowanie

Torba

Numer artykułu
Kod EAN

5133001900
4892210123626

Wyposażenie standardowe
(R14DDE-LL15S)
dwustronny bit

R12DD-L13S

Wiertarko-wkrętarka 12 V

Napięcie

•• Lekka i kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
•• Uchwyt o długości do 10 mm
•• 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego
do precyzyjnego wkręcania
•• Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
•• Wskaźnik naładowania akumulatora

12 V

Liczba akumulatorów

1

Czas ładowania (min)

60

Maks. mom. obr. (Nm)

30

Uchwyt (mm)

10

Prędkość bez obciążenia
- bieg 1 (obr./min)

0-400

Prędkość bez obciążenia
- bieg 2 (obr./min)

0-1500

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

25

Maks. wiercenie w stali (mm)

10

Ustawienia mom. obrotowego

22

Waga z akumulatorem (kg)

1

Opakowanie

Torba

Numer artykułu
Kod EAN

5133001800
4892210122537

Wyposażenie standardowe
(R12DD-L13S)
dwustronny bit

RCD12012L

Wiertarko-wkrętarka 12 V
•• Uchwyt bezkluczowy o długości 10 mm
•• 22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego
do precyzyjnego wkręcania
•• Lekka i kompaktowa-doskonała do pracy w trudno dostępnych
miejscach
•• Dioda LED do oświetlania miejsca pracy
•• Wskaźnik naładowania akumulatora
•• Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów
oraz elektroniczny hamulec
•• Jednotulejowy uchwyt ułatwia wymianę osprzętu
•• Miękka rękojeść i przełącznik biegów dla wygody użytkownika
•• Ergonomiczny uchwyt GripZone+

Napięcie

12 V

Liczba akumulatorów

2

Czas ładowania (min)

60

Maks. mom. obr. (Nm)

25

Uchwyt (mm)

10

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

25

Maks. wiercenie w stali (mm)

10

Waga z akumulatorem (kg)

1.1

Opakowanie

Torba

Numer artykułu
Kod EAN

5133001158
4892210118479

Wyposażenie standardowe
(RCD12012L)
dwustronny bit
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Wiercenie

RPD500-G

Wiertarka udarowa o mocy 500 W
•• Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo
•• Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
•• GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową

Moc

500 W

Uchwyt (mm)

13

Prędkość bez obc. bieg 1
(obr./min)

3000

Częstotliwość udaru

0-50000

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

25

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Maks. wiercenie w murze (mm)

13

Waga (kg)

1.6

Numer artykułu
Kod EAN

5133001832
4892210122766

Wyposażenie standardowe
(RPD500-G)
360° uchwyt pomocniczy,
wskaźnik głębokości

RPD680-K

Wiertarka udarowa o mocy 680 W
Moc

••
••
••
••

Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo
Kompaktowa i lekka do łatwego wiercenia
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona

680 W

Uchwyt (mm)

13

Prędkość bez obc. bieg 1
(obr./min)

0-3000

Maks. częstotliwość udaru
(ud./min)

0-51000

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

32

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Maks. wiercenie w murze
(mm)

16

Waga (kg)

1.7

Opakowanie

Torba

Numer artykułu
Kod EAN

5133002016
4892210125934

Wyposażenie standardowe
(RPD680-K)
360° uchwyt pomocniczy,
wskaźnik głębokości
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Wiercenie
RPD800-K

Wiertarka udarowa o mocy 800 W
••
••
••
••
••

Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód, jak i wstecz
Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
Jednotulejowy uchwyt z automatyczną blokadą wrzeciona
Wbudowana dioda LED gwarantuje, że miejsce wiercenia jest zawsze
dobrze oświetlone i wyraźnie widoczne

Moc

800 W

Uchwyt (mm)

13

Prędkość bez obc. bieg 1
(obr./min)

0-3000

Maks. częstotliwośc udaru
(ud./min)

0-51000

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

34

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Maks. wiercenie w murze (mm)

16

Waga (kg)

1.8

Opakowanie

Torba

Numer artykułu
Kod EAN

5133002018
4892210125910

Wyposażenie standardowe
(RPD800-K)
360° uchwyt pomocniczy,
wskaźnik głębokości

RPD1010-K

2-biegowa wiertarka udarowa o mocy 1010 W
••
••
••
••
••
••
••

Regulacja prędkości obrotów zarówno w przód, jak i wstecz
Kompaktowa i lekka, do łatwego wiercenia
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
Metalowa obudowa przekładni
Metalowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona
2 biegi umożliwiają dopasowanie prędkości pracy do materiału
Wbudowana dioda LED gwarantuje, że miejsce wiercenia jest zawsze
dobrze oświetlone i wyraźnie widoczne

Moc

1010 W

Uchwyt (mm)

13

Prędkość bez obc. bieg 1
(obr./min)

0-1200

Prędkość bez obc. bieg 2
(obr./min)

0-3200

Częstotliwość udaru - bieg 1
(ud./min)

0-19200

Częstotliwość udaru - bieg 2
(ud./min)

0-51200

Maks. wiercenie w drewnie (mm)
Maks. wiercenie w stali (mm)
Maks. wiercenie w murze (mm)
Waga (kg)

8/13
16/20
3.05

Opakowanie

Torba

Numer artykułu
Kod EAN

25/50

5133002058
4892210126764

Wyposażenie standardowe
(RPD1010-K)
360° uchwyt pomocniczy,
wskaźnik głębokości
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Wiercenie

RPD1200-K

Wiertarka udarowa o mocy 1200 W

Moc

1200 W

Uchwyt (mm)

••
••
••
••
••
••
••

Regulacja prędkości obrotów lewo/ prawo
Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową
Metalowa obudowa przekładni
Metalowy uchwyt wiertarski z automatyczną blokadą wrzeciona
2 biegi umożliwiają dopasowanie prędkości pracy do materiału
Wbudowana dioda LED gwarantuje, że miejsce wiercenia jest zawsze
dobrze oświetlone i wyraźnie widoczne

13

Prędkość bez obc. bieg 1
(obr./min)

0-1200

Prędkość bez obc. bieg 2
(obr./min)

0-3200

Częstotliwość udaru - bieg 1
(ud./min)

0-19200

Częstotliwość udaru - bieg 2
(ud./min)

0-51200

Maks. wiercenie w drewnie (mm)
Maks. wiercenie w stali (mm)

8/16

Maks. wiercenie w murze (mm)

18/22

Waga (kg)

3.2

Opakowanie

Torba

Numer artykułu
Kod EAN

25/50

5133002067
4892210126788

Wyposażenie standardowe
(RPD1200-K)
360° uchwyt pomocniczy,
wskaźnik głębokości

RSDS680-K

Młotowiertarka SDS+ 680 W
•• Pneumatyczny mechanizm udarowy zapewnia energię udaru
na poziomie 2,1 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu
i betonie
•• Silnik 680 W wytwarza 0-2150 obr./min i 0-5000 uderzeń/min
zapewniając najlepsze osiągi wiercenia w betonie: 22 mm
•• Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
•• 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wiertarka udarowa,
wiertarka obrotowa, dłuto, ustawienie dłuta)
•• Niewielkie wymiary i mała waga zapewniają użytkownikowi maksymalny
komfort i kontrolę podczas wiercenia

Moc

680 W

Uchwyt

SDS+

Energia udaru

2.1

Prędkość bez obc. (obr./min)

0-2150

Maks. częstotliwość udaru
(ud./min)

0-5000

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

30

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Waga (kg)

2.7

Opakowanie

Torba

Numer artykułu
Kod EAN

5133002444
4892210135308

Wyposażenie standardowe
(RSDS680-G)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik
głębokości, wiertło SDS plus 6 mm
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Wiercenie
RSDS800-K

Młotowiertarka 800 W SDS+
•• Mechanizm młota pneumatycznego dostarcza energię udaru 2.95 J
EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
•• Silnik 800 W generuje 0-1450 obr./min i 0-5000 uderzeń/min,
zapewniając najlepszą w swojej klasie średnicę wiercenia w betonie:
28 mm
•• Kompaktowa i lekka konstrukcja w kształcie litery L pozwala
użytkownikowi przybliżyć się do obrabianego przedmiotu i zapewnia
mu lepszą równowagę
•• 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wiertarka udarowa,
wiertarka obrotowa, dłuto, ustawienie dłuta)
•• Wbudowana dioda LED gwarantuje, że obrabiany element jest zawsze
dobrze oświetlony i dobrze widoczny

Moc

800 W

Uchwyt

SDS+

Energia udaru

2.95

Prędkość bez obc. (obr./min)

0-1450

Maks. częstotliwość udaru
(ud./min)

0-5000

Maks. wiercenie w drewnie (mm)

32

Maks. wiercenie w stali (mm)

13

Maks. wiercenie w murze (mm)

28

Waga (kg)

3.4

Opakowanie

Torba

Numer artykułu
Kod EAN

5133002463
4892210136558

Wyposażenie standardowe
(RSDS800-K)
360° uchwyt pomocniczy, wskaźnik
głębokości, wiertło SDS plus 6 mm

RSDS1050-K

Młotowiertarka 1050 W SDS+

NOWOŚĆ

•• Pneumatyczny mechanizm udarowy zapewnia energię udaru na
poziomie 3,6 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu
i betonie
•• Silnik 1050 W wytwarza 0-950 obr./min i 0-4000 uderzeń/min
zapewniając najlepsze osiągi wiercenia
•• Konstrukcja w kształcie litery L umożliwia użytkownikowi zbliżenie
się do obrabianego materiału i zapewnia lepszą równowagę
•• 3 tryby pracy (wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru,
dłutowanie)

Moc

1050 W

Uchwyt

SDS+

Energia udaru

3.6

Prędkość bez obc. (obr./min)

0-950

Maks. częstotliwość udaru
(ud./min)

0-400

Maks. wiercenie w murze (mm)

26

Waga (kg)

7

Numer artykułu
Kod EAN

5133004350
4892210170644

Wyposażenie standardowe
(RSDS1050-K)
3 wiertła SDS (8mm, 10 mm,
12 mm x 150 mm), dłuto spiczaste,
dłuto płaskie
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Obróbka metalu

RAG600-115G

Szlifierka kątowa 600W, tarcza 115 mm
•• Potężny silnik 600 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie
obrotowym
•• Prędkość obrotowa 13 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
•• Blokada wrzeciona i bezkluczykowa regulacja osłony zapewniają
szybką i bezproblemową wymianę akcesoriów
•• Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają
maksymalną wszechstronność
•• Włącznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłej
awarii zasilania

Moc

600 W

Średnica tarczy (mm)

115

Średnica otworu tarczy (mm)

22

Gwint wrzeciona

M14

Prędkość bez obc. (obr./min)

13000

Waga (kg)

2.0

Numer artykułu
Kod EAN

5133002487
4892210137104

Wyposażenie standardowe
(RAG600-115G)
tarcza szlifierska, klucz, osłona tarczy,
rękojeść boczna

RAG750-115G

Szlifierka kątowa 750 W, tarcza 115 mm
•• Potężny silnik 750 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie
obrotowym
•• Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
•• Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 115 mm zapewniają
łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
•• Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
•• Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają
maksymalną wszechstronność
•• Włącznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłej
awarii zasilania

Moc

750 W

Średnica tarczy (mm)

115

Średnica otworu tarczy (mm)

22

Gwint wrzeciona

M14

Prędkość bez obc. (obr./min)

12000

Waga (kg)

2.4

Numer artykułu
Kod EAN

5133002489
4892210137128

Wyposażenie standardowe
(RAG750-115G)
tarcza szlifierska, klucz, osłona tarczy,
rękojeść boczna

RAG800-115G

Szlifierka kątowa 800 W, tarcza 115 mm
•• Potężny silnik 800 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie
obrotowym
•• Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
•• Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 115 mm zapewniają
łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
•• Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
•• Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają
maksymalną wszechstronność
•• Włącznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku awarii
zasilania

Moc

800 W

Średnica tarczy (mm)

115

Średnica otworu tarczy (mm)

22

Gwint wrzeciona

M14

Prędkość bez obc. (obr./min)

12000

Waga (kg)

2.4

Numer artykułu
Kod EAN

5133002518
4892210138811

Wyposażenie standardowe
(RAG800-115G)
tarcza szlifierska, klucz, osłona tarczy,
rękojeść boczna
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Obróbka metalu
RAG800-125G

Szlifierka kątowa 800 W, tarcza 125 mm
•• Potężny silnik 800 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie
obrotowym
•• Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
•• Blokada wrzeciona i regulowana osłona o średnicy 125 mm zapewniają
łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
•• Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
•• Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają
maksymalną wszechstronność
•• Włącznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku awarii
zasilania

Moc

800 W

Średnica tarczy (mm)

125

Średnica otworu tarczy (mm)

22

Gwint wrzeciona

M14

Prędkość bez obc. (obr./min)

12000

Waga (kg)

2.4

Numer artykułu
Kod EAN

5133002491
4892210137142

Wyposażenie standardowe
(RAG800-125G)
tarcza szlifierska, klucz, osłona tarczy,
rękojeść boczna

RAG950-125S

Szlifierka kątowa 950 W, tarcza 125 mm
•• Mocny silnik 950 W ze skrzynką przekładniową o wysokim momencie
obrotowym
•• Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsza w swojej klasie
•• Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 125 mm zapewniają
łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
•• Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
•• Smukły profil i rączka ustawiana w 2 położeniach zapewniają
maksymalną wszechstronność
•• Włącznik bezpieczeństwa LLO - zabezpieczenie w przypadku nagłej
awarii zasilania

Moc

950 W

Średnica tarczy (mm)

125

Średnica otworu tarczy (mm)

22

Gwint wrzeciona

M14

Prędkość bez obc. (obr./min)

12000

Opakowanie

Torba

Waga (kg)

2.5

Numer artykułu
Kod EAN

5133002495
4892210137180

Wyposażenie standardowe
(RAG950-125S)
tarcza szlifierska, klucz, osłona tarczy,
rękojeść boczna

RAG1010-125SF

Szlifierka kątowa 1010 W, tarcza 125 mm
•• Potężny silnik 1010 W ze skrzynką przekładniową o wysokim
momencie obrotowym
•• Prędkość obrotowa 12 000 obr./min. - najlepsze w swojej klasie
•• Blokada trzpienia i regulowana osłona o średnicy 125 mm zapewniają
łatwą wymianę tarcz i akcesoriów
•• Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
•• Smukły profil i rączka ustawiana w dwóch położeniach zapewniają
maksymalną wszechstronność
•• Przełącznik z blokadą dopływu prądu zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu po podłączeniu do sieci, poprzez domyślne ustawienie
jako „wyłączony”
•• Nakrętka Easyfix - bezkluczykowa wymiana tarczy

Moc

1010 W

Średnica tarczy (mm)

125

Średnica otworu tarczy (mm)

22

Gwint wrzeciona

M14

Prędkość bez obc. (obr./min)

12000

Opakowanie

Torba

Waga (kg)

2.5

Numer artykułu
Kod EAN

5133002497
4892210137203

Wyposażenie standardowe
(RAG1010-125SF)
tarcza szlifierska, osłona tarczy, rękojeść
boczna
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Obróbka metalu/Cięcie

EAG2000RS

Szlifierka kątowa 2000 W, tarcza 230 mm
••
••
••
••

Ogumowany uchwyt z włącznikiem
Obracana o 180 stopni rękojeść tylna dla większego komfortu i kontroli
Bezkluczykowa regulacja osłony tarczy
Dodatkowa rękojeść o dwóch pozycjach ustawienia zawiera miejsce
na klucz
•• Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy

Moc

2000 W

Średnica tarczy (mm)

230

Średnica otworu tarczy (mm)

22-

Gwint wrzeciona

M14

Prędkość bez obc. (obr./min)

6000

Waga (kg)

6.0

Opakowanie

Walizka

Numer artykułu
Kod EAN

5133000550
4892210111807

Wyposażenie standardowe
(EAG2000RS)
klucz, osłona, tarcza szlifierska,
rękojeść boczna

RJS720-G

Wyrzynarka 500 W
•• Dobrze widoczna linia cięcia, dzięki kompaktowej budowie oraz
dmuchawie frontowej oczyszczającej powierzchnię cięcia
•• Prowadnica Line Assist ułatwia wykonanie cięcia w linii prostej
•• Silnik o mocy 500 W z częstotliwością skoków 0-3000 sk./min
zapewniając cięcie w drewnie do 72 mm i stali do 6 mm

Moc

500 W

Długość skoku (mm)

19

Częst. skoków bez obciążenia
(skoków/min)
Maks. cięcie w drewnie (mm)
Maks. cięcie w stali (mm)

72
6

Waga (kg)

1.8

Numer artykułu
Kod EAN

0-3000

5133002223
4892210129031

Wyposażenie standardowe (RJS720-G)
brzeszczot do drewna, klucz szcześciokątny,
adapter do odsysania pyłu

RJS750-G

Wyrzynarka 500 W
•• Najlepsza widoczność linii cięcia, dzięki kompaktowemu kształtowi,
diodzie LED i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
•• Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu, dzięki mechanizmowi
PRO STROKE oraz LINEASSIST
•• Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu Quick Lock ułatwia wymianę
akcesoriów
•• Najbardziej kompaktowa i ergonomiczna wyrzynarka z wygodnym
uchwytem oraz przyłączem do odkurzacza

Moc

500 W

Długość skoku (mm)

19

Częst. skoków bez obciążenia
(skoków/min)
Maks. cięcie w drewnie (mm)
Maks. cięcie w stali (mm)
Waga (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

0-3000
75
6
1.8
5133002215

4892210128317

Wyposażenie standardowe (RJS750-G)
brzeszczot do drewna, klucz szcześciokątny,
adapter do odsysania pyłu
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Cięcie
RJS850-K

Wyrzynarka 600 W
•• Najlepsza widoczność linii cięcia, dzięki wąskiemu kształtowi, diodzie
LED i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
•• Funkcja 4-stopniowego podrzynania dla bardziej agresywnego cięcia
•• Regulacja prędkości za pomocą kciuka
•• Zacisk SURELOCK wskazuje czy brzeszczot został zamontowany
prawidłowo

Moc

600 W

Długość skoku (mm)

23

Częst. skoków bez
obciążenia (skoków/min)

500-3100

Maks. cięcie w drewnie (mm)

85

Maks. cięcie w stali (mm)

9

Waga (kg)

2.0

Opakowanie

Walizka

Numer artykułu
Kod EAN

5133002217
4892210128348

Wyposażenie standardowe (RJS850-K)
brzeszczot do drewna, klucz szcześciokątny,
adapter do odsysania pyłu

RJS1050-K

Wyrzynarka 680 W
•• Najlepsza widoczność linii cięcia, dzięki kompaktowemu kształtowi,
diodzie LED i systemowi AIRFORWARDS do usuwania pyłu
•• Funkcja 4-stopniowego podrzynania dla bardziej agresywnego cięcia
•• Regulacja prędkości za pomocą kciuka
•• Zacisk SURELOCK wskazuje czy brzeszczot został zamontowany
prawidłowo
•• Dodatkowa, wysuwana prowadnica dla dokładnego cięcia

Moc

680 W

Długość skoku (mm)

23

Częst. skoków bez
obciążenia (skoków/min)

500-3100

Maks. cięcie w drewnie (mm)

105

Maks. cięcie w stali (mm)

12

Waga (kg)

2.2

Opakowanie

Walizka

Numer artykułu
Kod EAN

5133002219
4892210128379

Wyposażenie standardowe
(RJS1050-K)
brzeszczot do drewna, brzeszczot Flush Cut,
adapter do odsysania pyłu

RRS1200-K

Pilarka szablasta 1200 W
••
••
••
••
••
••

Mocny i wydajny silnik 1200 W zapewnia szybkie i skuteczne cięcie
Posuw brzeszczotu 30 mm
Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu
Regulowana stopa wydłuża żywotność brzeszczotu
Antywibracyjna rękojeść dla większego komfortu pracy
Specjalna osłona kabla zapobiega przed przypadkowym dostaniem się
kabla na linię cięcia

Moc

1200 W

Długość skoku (mm)

30

Częst. skoków bez
obciążenia (skoków/min)

0-3000

Maks. cięcie w drewnie (mm)

200

Maks. cięcie w aluminium (mm)

20

Maks. cięcie w stali (mm)

20

Waga (kg)

5.25

Opakowanie

Walizka

Numer artykułu
Kod EAN

5133002472
4892210136954

Wyposażenie standardowe
(RRS1200-K)
brzeszczot do drewna, klucz sześciokątny
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Cięcie

RCS1400-G

Pilarka tarczowa 1400 W
•• Tarcza Premium o średnicy 190 mm z 20 zębami z węglików
spiekanych gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia
•• Silnik o mocy 1400 W oferuje prędkość obrotową 5000 obr./min,
co pozwala na łatwe cięcie większości typów drewna i płyt
•• Imponująca głębokość cięcia 66 mm przy 90° i 55 mm przy 45°
•• Do 30% bardziej kompaktowa i o 20% lżejsza konstrukcja zapewnia
komfortowe i powtarzalne cięcia

Moc

1400 W

Średnica tarczy (mm)

190

Średnica otworu tarczy (mm)

16

Maks. głębokość cięcia przy 90°
(mm)

66

Regulacja kąta do cięcia skośnego (°)
Prędkość bez obc. (obr./min)

45
5000

Waga (kg)

3.3

Numer artykułu
Kod EAN

5133002778
4892210145741

Wyposażenie standardowe (RCS1400-G)
1 tarcza z węglików spiekanych (20 zębów),
prowadnica równoległa, klucz

RCS1600-K

Pilarka tarczowa 1600 W
•• Tarcza 190 mm z 24 zębami z węglików spiekanych zapewnia
wyjątkową jakość cięcia i zwiększoną wydajność pracy
•• Mocny silnik 1600 W napędza narzędzie do 5000 obr./min.
zapewniając szybkie i efektywne cięcie drewna
•• Imponująca głębokość cięcia 66 mm przy 90° i 55 mm przy 45°
•• Do 30% bardziej kompaktowa i o 20% lżejsza konstrukcja zapewnia
komfortowe i powtarzalne cięcia
•• Zintegrowany laser zapewnia większą precyzję pracy

Moc

1600 W

Średnica tarczy (mm)

190

Średnica otworu tarczy (mm)

16

Maks. głębokość cięcia
przy 90° (mm)

66

Regulacja kąta do cięcia skośnego (°)
Prędkość bez obc. (obr./min)
Opakowanie

45
5000

Walizka

Waga (kg)

3.7

Numer artykułu
Kod EAN

5133002779
4892210145758

Wyposażenie standardowe
(RCS1600-K)
1 tarcza z węglików spiekanych (24 zęby),
prowadnica równoległa, klucz
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Praca w drewnie
RPS80-G

Szlifierka delta 80 W
•• Idealna do lżejszych prac, takich jak wykańczanie powierzchni
i przygotowanie powierzchni do malowania
•• Kompaktowy silnik 80 W zapewnia maksymalną wydajność
•• Zintegrowana rozkładana nakładka palcowa do szlifowania w miejscach
trudno dostępnych
•• Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach
•• Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy
•• DustTech™ umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu

Moc

80 W

Prędkość oscylacji (obr./min)

24000

Średnica oscylacji (mm)

1.6

Prędkość bez obc. (obr./min)

12000

Rozmiar papieru ściernego (mm)
Opakowanie

99 x 149
Karton

Waga (kg)

1.0

Numer artykułu
Kod EAN

5133002905
4892210150813

Wyposażenie standardowe (RPS80-G)
3 papiery ścierne do narożników,
3 papiery ścierne do nakładki palcowej

RPS100-S

Szlifierka delta 100 W
•• Idealna do lżejszych prac, takich jak wykańczanie powierzchni
i przygotowanie powierzchni do malowania
•• Kompaktowy silnik 100 W zapewnia maksymalną wydajność
•• Zintegrowana rozkładana nakładka palcowa do szlifowania
w miejscach trudno dostępnych
•• Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach
•• Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy
•• DustTech™ umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu

Moc

100 W

Średnica oscylacji (mm)

1.6

Prędkość oscylacji (obr./min)

24000

Prędkość bez obc. (obr./min)

12000

Rozmiar papieru ściernego (mm)
Opakowanie
Waga (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

99 x 149

Torba narzędziowa
1.1
5133002902
4892210150783

Wyposażenie standardowe (RPS100-S)
5 papierów ściernych do narożników,
5 papierów ściernych do nakładki palcowej
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Praca w drewnie

RMS180-S

Szlifierka uniwersalna 180 W
•• Szlifierka 3 w 1 do wielu zastosowań (narożniki, arkusz 1/3 i rozkładana
nasadka palcowa)
•• Mocny silnik 180 W zapewnia maksymalną wydajność
•• Regulacja prędkości (6000–12000 obr./min) gwarantuje optymalne
wykończenie powierzchni
•• Cyklonowy pojemnik na pył umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu
•• Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy

Moc

180 W

Średnica oscylacji (mm)

2.0

Prędkość bez obc. (obr./min)

6000-12000

Rozmiar papieru ściernego (mm)

100 x 176

Opakowanie

Torba

Waga (kg)

2.0

Numer artykułu
Kod EAN

5133002907
4892210150837

Wyposażenie standardowe
(RMS180-S)
5 papierów ściernych do narożników,
5 papierów ściernych 1/3, 5 papierów
ściernych do nakładki palcowej

RMS170-G

Szlifierka uniwersalna 170 W
•• Nasadka do szybkiego mocowania papierów ściernych na rzepy
•• Szlifierka 3 w 1 do wielu zastosowań (narożniki, arkusz 1/3 i rozkładana
nasadka palcowa)
•• Mocny silnik 170 W zapewnia maksymalną wydajność
•• Regulacja prędkości (6000–12000 obr./min) gwarantuje optymalne
wykończenie powierzchni
•• Cyklonowy pojemnik na pył umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu

Moc

170 W

Średnica oscylacji (mm)

2.0

Prędkość bez obc. (obr./min)

6000-12000

Rozmiar papieru ściernego (mm)
Opakowanie

Karton

Waga (kg)

1.6

Numer artykułu
Kod EAN

100 x 176

5133002911
4892210150875

Wyposażenie standardowe
(RMS170-G)
2 papiery ścierne do narożników, 2 papiery
ścierne 1/3, 2 papiery ścierne do nakładki
palcowej

RSS200-G

Szlifierka 1/3 arkusza 200 W
•• Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak
wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
•• Mocny silnik 200 W i trwała konstrukcja zapewniają
maksymalną wydajność
•• Prostokątna płyta o wymiarze 1/3 arkusza jest idealna
do szlifowania krawędzi oraz większych powierzchni
•• Papier ścierny można mocować za pomocą rzepów
lub zacisków, co zwiększa elastyczność działania
•• Cyklonowy system odsysania pyłu umożliwia skuteczniejsze
odsysanie pyłu
•• Niski poziom drgań zapewnia komfort pracy

Moc

200 W

Średnica oscylacji (mm)

2.0

Prędkość oscylacji (obr./min)

24000

Prędkość bez obc. (obr./min)

12000

Rozmiar papieru ściernego (mm)
Waga (kg)

1.9

Numer artykułu
Kod EAN

93 x 185

5133003500
4892210148766

Wyposażenie standardowe
(RSS200-G)
Papiery ścierne: 2x ziarno 60,
1x ziarno 100, 1x ziarno 150
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Praca w drewnie
RSS280-S

Szlifierka 1/3 arkusza 280 W
•• Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak
wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
•• Mocny silnik 280 W i trwała konstrukcja zapewniają maksymalną
wydajność
•• Prostokątna płyta o wymiarze 1/3 arkusza jest idealna do
szlifowania krawędzi oraz większych powierzchni
•• Papier ścierny można mocować za pomocą rzepów lub zacisków,
co zwiększa elastyczność działania
•• Cyklonowy system odsysania pyłu umożliwia skuteczniejsze
odsysanie pyłu
•• Niski poziom drgań zapewnia komfort pracy

Moc

280 W

Średnica oscylacji (mm)

2.0

Prędkość oscylacji (obr./min)

0-26000

Prędkość bez obc. (obr./min)

0-13000

Rozmiar papieru ściernego (mm)

93 x 185

Opakowanie

Torba

Waga (kg)

2.3

Numer artykułu
Kod EAN

5133003502
4892210148780

Wyposażenie standardowe (RSS280-S)
Papiery ścierne: 10x ziarno 60,
10x ziarno 100, 10x ziarno 150

ROS300A

Szlifierka mimośrodowa 300 W
•• Mechanizm mimośrodowy dla szybszego usuwania materiału
•• Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne wykończenia,
usuwanie farb
•• Mocny silnik 300 W dla maksymalnej wydajności
•• Regulacja prędkości (7.000-12.000 obr./min) zapewnia lepszą jakość
szlifowania
•• Nasadka do arkuszy szlifierskich z szybkim mocowaniem na rzep
•• Cyklonowy pojemnik na pył umożliwia skuteczniejsze odsysanie pyłu
•• Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod
napięciem

Moc

300 W

Prędkość oscylacji (obr./min)

14000-24000

Średnica oscylacji (mm)

2.4

Rozmiar papieru ściernego (mm)

125

Opakowanie
Waga (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

Torba
1.7
5133001142
4892210118325

Wyposażenie standardowe (ROS300A)
20x papier ścierny
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Praca w drewnie

EBS800V

Szlifierka taśmowa 800 W
••
••
••
••
••
••
••

Wydajny silnik 800 W z taśmą 76 mm do szybszego usuwania urobku
Regulacja prędkości (150-320 m/min) dla pełnej kontroli
Wymiana taśmy bez użycia dodatkowych narzędzi ułatwia użytkowanie
Odsysanie pyłu typu Cyclonic
Regulowany uchwyt w 4-ech pozycjach
Ergonomiczna rękojeść Gripzone+™
Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy
narzędzie jest pod napięciem

Moc

800 W

Prędkość pasa (obr./min)

150-320

Szerokość pasa

76

Rozmiar papieru ściernego (mm)
Waga (kg)

76 x 150
3.3

Opakowanie

Walizka

Numer artykułu

5133001146

Kod EAN

4892210118301

Wyposażenie standardowe (EBS800V)
taśmy szlifierskie (1x ziarno 60,
1x ziarno 100, 1x ziarno 120),
rama szlifierska, 2x G-zaciski

RMT300-SA

Narzędzie wielofunkcyjne 300 W
•• Najbardziej wszechstronne elektronarzędzie z silnikiem 300 W, które
umożliwia wykonanie szeregu różnego rodzaju prac z zastosowaniem
zmienianej głowicy do akcesoriów
•• Kąt oscylacji 3,2° stopnia zapewnia wszechstronne zastosowanie
•• Możliwość ustawienia głowicy w 4 położeniach
•• Bezkluczykowa wymiana osprzętu
•• Uniwersalny adapter do osprzętu - produkt kompatybilny ze wszystkimi
markami osprzętu
•• Wbudowana dioda LED gwarantuje, że element obrabiany
jest zawsze dobrze oświetlony i dobrze widoczny
•• W zestawie 30 sztuk akcesoriów, dzięki czemu produkt
jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z opakowania

Moc

300 W

Prędkość oscylacji (obr./min)

10000-22000

Kąt oscylacji (°)

3.2°

Opakowanie

Torba

Waga (kg)

1.4

Numer artykułu

5133002446

Kod EAN

4892210135278

Wyposażenie standardowe
(RMT300-SA)
1x podstawa delta do szlifowania, papier
ścierny: 8x (ziarnistość 60), 8x (ziarnistość 80),
8x (ziarnistość 120), 2x brzeszczot wgłębny
do drewna, cięcie drewna/metalu w tej samej
płaszczyźnie z powierzchnią otaczającą,
1x ostrze do zaprawy, 1x ostrze do skrobania,
1x głębokościomierz, 1x dysza pyłowa

RMT200-S

Narzędzie wielofunkcyjne 200 W
••
••
••
••

Uniwersalne urządzenie wielofunkcyjne do wielu zastosowań
Szybka i łatwa wymiana głowic pomiędzy funkcjami
Regulacja prędkości dla pełnej kontroli pomiędzy zastosowaniami
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową

Moc

200 W

Prędkość oscylacji (obr./min)
Kąt oscylacji (°)

3 stopnie

Waga (kg)

1.6

Opakowanie

Torba

Numer artykułu
Kod EAN

10000-20000

5133001818
4892210122629

Wyposażenie standardowe
(RMT200-S)
1x ostrze okrągłe, 1x ostrze do cięcia
drewna/metalu, 1x podkładka do szlifowania,
6x papier ścierny, klucz sześciokątny,
uniwersalny adapter do akcesoriów
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Praca w drewnie
EHT150V

Szlifierka prosta 150 W z zestawem 115 sztuk akcesoriów
••
••
••
••

Mocny silnik 150 W
Regulacja prędkości dla kontroli pracy przy rożnych zastosowaniach
Blokada wrzeciona dla szybkiej i łatwej zmiany akcesoriów
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod
napięciem

Moc

150 W

Prędkość bez obc. (obr./min)
Średnica tulei (mm)

10000-35000

3.2 mm i 1.6 mm

Opakowanie

Walizka

Waga (kg)

0.6

Numer artykułu
Kod EAN

5133000754
4892210114723

Wyposażenie standardowe (EHT150V)
115 akcesoriów łącznie z wałkiem giętkim
i zaciskiem warsztatowym

EPN6082CHG
Strug 600 W

•• 0.5 mm nacięcie w płycie dla większej precyzji
•• Przełącznik wydmuchu pyłu na lewo lub prawo
•• Doskonale dopasowana, ergonomiczna rękojeść pokryta
powłoką antypoślizgową
•• Zabezpieczenie przed uszkodzeniem obrabianego materiału
kiedy maszyna nie jest w użyciu
•• Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną
efektywność odsysania pyłu
•• Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy urządzenie
jest pod napięciem

Moc

600 W

Głębokość strugania (mm)

1.5

Szerokość strugania (mm)

82

Głębokość wrębu (mm)

0-8

Prędkość bez obc. (obr./min)

16000

Waga (kg)

3.1

Numer artykułu
Kod EAN

5133000350
4892210111098

Wyposażenie standardowe
(EPN6082CHG)
2x ostrza TCT, worek pyłowy, prowadnica
równoległa, klucz
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Praca w drewnie

EPN7582NHG

Strug o mocy 750 W
••
••
••
••
••

Idealny do wygładzania chropowatych powierzchni drewna
3 nacięcia (0.5/1/1.5 mm) w płycie dla większej precyzji
Podwójna boczna prowadnica dla precyzyjnego strugania
Możliwość wydmuchu trocin lewo/prawo
Spust o pełnej długości wraz z osłoną, która zapewnia lepszą
kontrolę
•• Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną
efektywność odsysania pyłu
•• Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie
jest pod napięciem

Moc

750 W

Głębokość strugania (mm)

2

Szerokość strugania (mm)

82

Głębokość wrębu (mm)

0-12

Prędkość bez obc. (obr./min)
Opakowanie

Walizka

Waga (kg)

3.2

Numer artykułu
Kod EAN

16000

5133000352
4892210111111

Wyposażenie standardowe
(EPN7582NHG)
2x ostrze TCT, worek pyłowy,
prowadnica równoległa, klucz

RRT1600-K

Frezarka górnowrzecionowa 1600 W
•• Bardzo wydajna frezarka górnowrzecionowa 1600 W z ręcznym
posuwem bardzo ułatwia obróbkę drewna i idealnie nadaje się
do budowania szafek
•• Zagłębienie 0-55 mm z dokładną regulacją wysokości zapewnia
precyzyjne sterowanie i powtarzalne cięcie
•• Łagodny rozruch oraz możliwość regulacji prędkości w czasie pracy
zapewnia maksymalna kontrolę nad narzędziem
•• Przezroczysty odrzutnik wiórów pozwala użytkownikowi zobaczyć linię
cięcia
•• Pięć najbardziej popularnych frezów pozwoli użytkownikowi rozpocząć
frezowanie od razu po zakupie

Moc

1600 W

Prędkość bez obc. (obr./min) 10000 - 26000
Tuleja zaciskowa (mm)

6.8

Zagłębienie (mm)

0-55

Waga (kg)

7.6

Numer artykułu
Kod EAN

5133002421
4892210133632

Wyposażenie standardowe
(RRT1600-K)
1x frez prosty 6 mm, 1x frez rowkowy
6 mm, 1x frez na jaskółczy ogon, 1x frez
promieniowy, 1x frez fazujący, 1x prowadnica
równoległa, prowadnica-szablon, dysza
pyłowa, 1x tuleja zaciskowa 6 mm, 1x tuleja
zaciskowa 8 mm, 1x klucz
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Dekorowanie
EHG2000

Opalarka 2000 W
•• Wszechstronna opalarka wytwarza strumień bardzo gorącego
powietrza, który zmiękcza kleje w celu usunięcia farby i lakierów
lub wysusza mokrą farbę
•• Zdejmowana osłona termiczna z przodu ułatwia zmianę akcesoriów
•• Dwa ustawienia trybu pracy
•• Dwa ustawienia temp. 400 / 600°C
•• Czujnik zapobiegający przegrzaniu
•• Dodatkowy hak umożliwiający zawieszenie urządzenia

Moc

2000 W

Przepływ powietrza (l/min)

250/500

Waga (kg)

0.7

Numer artykułu
Kod EAN

5133001137
4892210118165

Wyposażenie standardowe (EHG2000)
2x dysza

EHG2020LCD

Opalarka 2000 W z wyświetlaczem temperatury LCD
•• Wszechstronna opalarka wytwarza strumień bardzo gorącego
powietrza, który zmiękcza kleje w celu usunięcia farby i lakierów lub
wysusza mokrą farbę
•• Regulacja temperatury w zależności od zastosowania
•• Wyświetlacz temperatury LCD
•• Zdejmowana osłona termiczna z przodu ułatwia wymianę akcesoriów
•• Dwa ustawienia trybu pracy
•• Czujnik zapobiegający przegrzaniu
•• Wygodny hak do powieszenia narzędzia

Moc

2000 W

Przepływ powietrza (l/min)

250/500

Opakowanie

Walizka

Waga (kg)

0.8

Numer artykułu
Kod EAN

5133001730
4892210120397

Wyposażenie standardowe
(EHG2000LCD)
4x dysza, skrobak
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Narzędzia stacjonarne
EMS216L

Ukośnica 1500 W z laserem, średnica tarczy 216 mm

Moc

1500 W

Średnica tarczy (mm)

•• Exactline Laser Technology™ - wbudowany laser dla precyzyjnego
cięcia
•• 2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy
•• Ukośnica z posuwem dla większej wydajności cięcia
•• Łatwość przechowywania i przenoszenia, dzięki kompaktowym
rozmiarom
•• Silnik 1500 W dla większej wydajności cięcia
•• Szerokie prowadnice boczne pomagają ciąć duże elementy
•• Ergonomiczny uchwyt pokryty miękką okładziną gumową dla
większego komfortu pracy

Typ ostrza

216
Tarcza tnąca
z 48 zębami TCT

Prędkość bez obc. (obr./min)

5000

Maks. głębokość cięcia
0° kąt cięcia | 45° kąt
nachylenia (mm)

48 mm x 270 mm

Maks. głębokość cięcia
45° kąt cięcia / 0° kąt
nachylenia (mm)

70 mm x 185 mm

Maks. głębokość cięcia
45° kąt cięcia / 45° kąt
nachylenia (mm)

48 mm x 185 mm

Waga (kg)

13

Numer artykułu
Kod EAN

5133001197
4892210119384

Wyposażenie standardowe (EMS216L)
tarcza tnąca z 48 zębami TCT, 2 przedłużki,
zacisk, worek pyłowy, klucz

EMS254L

Ukośnica 2000 W z laserem, średnica tarczy 254 mm

Moc

2000 W

Średnica tarczy (mm)

•• Exactline Laser Technology™ - wbudowany laser dla precyzyjnego
cięcia
•• 2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy
•• Ukośnica z posuwem dla większej wydajności cięcia
•• Łatwość przechowywania i przenoszenia, dzięki kompaktowym
rozmiarom
•• Mocny silnik 2000 W dla większej wydajności cięcia, zapewnia
4500 obr./min
•• Szerokie prowadnice boczne pomagają ciąć duże elementy
•• Kąt pochyłu 50° w lewo i prawo

Typ ostrza

254
Tarcza tnąca z 48
zębami TCT

Prędkość bez obc. (obr./min)

4,500

Maks. głębokość cięcia
0° kąt cięcia | 45° kąt
nachylenia [mm]

58 mm x 300 mm

Maks. głębokość cięcia
45° kąt cięcia / 0° kąt
nachylenia [mm]

90 mm x 200 mm

Maks. głębokość cięcia
45° kąt cięcia / 45° kąt
nachylenia (mm)

58 mm x 200 mm

Waga (kg)

16.2

Numer artykułu
Kod EAN

5133001202
4892210119148

Wyposażenie standardowe (EMS254L)
tarcza tnąca z 24 zębami TCT, 2 przedłużki,
zacisk, worek pyłowy, klucz

RTMS1800-G

Ukośnica - pilarka stołowa 1800 W, średnica tarczy 254 mm

Moc

1800 W

Średnica tarczy (mm)

•• Exactline Laser Technology - wbudowany laser dla precyzyjnego
cięcia
•• Mocny silnik 1800 W dla większej wydajności cięcia
•• Odlewany z aluminium stół zwiększa stabilność oraz precyzję cięcia
•• Niewielka waga i kompaktowy kształt ułatwiają transport oraz
przechowywanie
•• Ergonomiczny uchwyt poprawia komfort pracy
•• Łagodny rozruch urządzenia zwiększa bezpieczeństwo użytkownika
™

Typ ostrza

254
Tarcza tnąca
z 48 zębami TCT

Prędkość bez obc. (obr./min)

4800

Maks. głębokość cięcia
0° kąt cięcia | 45° kąt
nachylenia [mm]

48 mm x 130 mm

Maks. głębokość cięcia
45° kąt cięcia / 0° kąt
nachylenia [mm]

70 mm x 85 mm

Maks. głębokość cięcia
45° kąt cięcia / 45° kąt
nachylenia (mm)

48 mm x 83 mm

Waga (kg)

26.8

Numer artykułu
Kod EAN

5133002152
4892210128225

Wyposażenie standardowe
(RTMS1800-G)
tarcza tnąca z 48 zębami TCT, zacisk,
worek pyłowy, klucz
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Narzędzia stacjonarne

EMS305RG

Ukośnica 2200 W, średnica ostrza 305 mm
Moc

•• Idealna do szeregu prac w drewnie, takich jak cięcie blatów, desek,
materiałów poszyciowych i płyt
•• Aluminiowa, odlewana ciśnieniowo stopa gwarantuje maksymalną
dokładność pracy i wysoką trwałość
•• Tarcza TCT 48 zębów zapewnia gładkie krawędzie cięcia
•• 2 diody LED zapewniają dobre oświetlenie w czasie pracy
•• Zakres cięć poprzecznych: 110 x 300 mm przy 90°

2200 W

Średnica tarczy (mm)
Typ ostrza

305

Tarcza tnąca z 48 zębami TCT

Prędkość bez obc. (obr./min)
Maks. głębokość cięcia
0° kąt cięcia | 45° kąt
nachylenia [mm]

5000

70 mm x 300 mm

Maks. głębokość cięcia
45° kąt cięcia / 0° kąt
110 mm x 210 mm
nachylenia [mm]
Maks. głębokość cięcia
45° kąt cięcia / 45° kąt
nachylenia(mm)

70 mm x 210 mm

Waga (kg)

20.7

Numer artykułu
Kod EAN

5133002861
4892210149619

Wyposażenie standardowe
(EMS305RG)
Tarcza TCT 48 zębów, 2 przedłużki, zacisk,
worek na pył, klucz

RTS1800-G

Pilarka stołowa 1800 W, średnica ostrza 254 mm
•• Silnik o mocy 1800 W
•• Stół odlany z aluminium gwarantuje doskonałe podparcie
i dokładne cięcie
•• Uchwyt o podwójnej funkcji do szybkiej i łatwej regulacji wysokości
i skosu cięcia
•• Zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia dużą trwałość
i dodatkowe bezpieczeństwo
•• Przyrząd do cięcia ukośnego umożliwia szybkie, łatwe
i dokładne cięcie pod kątem w zakresie od +60° do -60°

Moc

1800 W

Prędkość bez obc. (obr./min)
Średnica tarczy (mm)
Typ ostrza

4500
254

Tarcza tnąca z 48 zębami TCT

Średnica otworu tarczy (mm)

30

Maks. głębokość cięcia
przy 45° (mm)

55

Maks. głębokość cięcia
przy 90° (mm)

80

Wymiary stołu z
przedłużeniami (mm)

560 x 590

Waga (kg)

17.8

Numer artykułu
Kod EAN

5133002021
4892210126276

Wyposażenie standardowe
(RTS1800-G)
tarcza tnąca z 48 zębami TCT

RTS1800ES-G

Pilarka stołowa 1800 W, średnica ostrza 254 mm, ze stojakiem
•• Silnik o mocy 1800 W
•• Stół odlewany z aluminium gwarantuje doskonałe podparcie
i dokładne cięcie
•• Przedłużana prowadnica boczna umożliwia zwiększenie podparcia
materiału do 480 mm
•• Prowadnica boczna blokowana z przodu i tyłu
•• Uchwyt o podwójnej funkcji do szybkiej i łatwej regulacji wysokości
i skosu cięcia
•• Zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia dużą trwałość i dodatkowe
bezpieczeństwo
•• Przyrząd do cięcia ukośnego umożliwia szybkie, łatwe i dokładne cięcie
pod kątem w zakresie od +60° do -60°
•• Wbudowana skrzynka do przechowywania dodatkowych akcesoriów
•• Zdejmowany i składany stojak do łatwego magazynowania

Moc

1800 W

Prędkość bez obc. (obr./min)
Średnica tarczy (mm)
Typ ostrza

4800
254

Tarcza tnąca z 48 zębami TCT

Średnica otworu tarczy (mm)

30

Maks. głębokość cięcia
przy 45° (mm)

55

Maks. głębokość cięcia
przy 90° (mm)

80

Wymiary stołu z
przedłużeniami (mm)

560 x 870

Waga (kg)

24.3

Numer artykułu
Kod EAN

5133002023
4892210126023

Wyposażenie standardowe
(RTS1800ES-G)
tarcza tnąca z 48 zębami TCT,
składany stojak
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Narzędzia stacjonarne
RTS1800EF-G

Pilarka stołowa 1800 W, średnica ostrza 254 mm, ze stojakiem i kółkami
•• Silnik o mocy 1800 W
•• Stół odlewany z aluminium gwarantuje doskonałe podparcie i dokładne
cięcie
•• Przedłużana prowadnica boczna umożliwia zwiększenie podparcia
materiału do 480 mm
•• Prowadnica boczna blokowana z przodu i tyłu
•• Uchwyt o podwójnej funkcji do szybkiej i łatwej regulacji wysokości
i skosu cięcia
•• Zabezpieczenie przeciążeniowe zapewnia dużą trwałość i dodatkowe
bezpieczeństwo
•• Przyrząd do cięcia ukośnego umożliwia szybkie, łatwe i dokładne cięcie
pod kątem w zakresie od +60° do -60°
•• Wbudowana skrzynka do przechowywania dodatkowych akcesoriów
•• Zdejmowany i składany stojak z kółkami ułatwia transport
i przechowywanie

Moc

1800 W

Prędkość bez obc. (obr./min)

4500

Średnica tarczy (mm)
Typ ostrza

254

Tarcza tnąca z 48 zębami TCT

Średnica otworu tarczy (mm)

30

Maks. głębokość cięcia
przy 45°(mm)

55

Maks. głębokość cięcia
przy 90° (mm)

80

Wymiary stołu z
przedłużeniami

560 x 870

Waga (kg)

26.8

Numer artykułu
Kod EAN

5133002025
4892210125996

Wyposażenie standardowe
(RTS1800EF-G)
tarcza tnąca z 48 zębami TCT,
składany stojak z kółkami

WS721S

Pilarka do cięcia płytek na mokro o mocy 500 W, średnica tarczy 178 mm
•• Stół ze stali nierdzewnej do cięcia dla zwiększonej wytrzymałości
•• Prowadnica ukosowa do dokonywania cięć ukośnych
od 0 do 45 stopni
•• Składany stojak zapewnia bezpieczną platformę z możliwością
wygodnego przenoszenia
•• Diamentowa tarcza 17,8 cm oferuje precyzyjne cięcie i zapobiega
pękaniu
•• Zintegrowany pojemnik na wodę umożliwia bezpyłowe cięcie
•• Wtyczki wyłącznika nadprądowego dla dodatkowego bezpieczeństwa
podczas cięcia na mokro

Moc

500 W

Prędkość bez obc. (obr./min)

2900

Średnica tarczy (mm)

178

Średnica otworu tarczy (mm)

25.4

Maks. głębokość cięcia (mm)

32

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)
Waga (kg)
Numer artykułu
Kod EAN

45
15.7

5133002020
4892210126214

Wyposażenie standardowe (WS721S)
tarcza diamentowa, stojak,
prowadnica wzdłużna

RBS904

Pilarka taśmowa 350 W
•• Stworzona do szeregu prac związanych z obróbką drewna
•• Posiada wizjer umożliwiający śledzenie brzeszczotu oraz zębatkowy
system prowadzenia i regulacji brzeszczotu
•• Szerokość przepustu 230 mm oraz wysokość cięcia 80 mm
zapewniają dużą wszechstronność
•• Aluminiowe prowadnice brzeszczotu minimalizują drgania

Moc

350 W

Prędkość bez obc. (m./min)

40

Maks. głębokość cięcia (mm)
Długość ostrza (mm)
Szerokość ostrza (mm)

3.2-9.5

Numer artykułu
Kod EAN

80
1572
5133002854

4892210149596

Wyposażenie standardowe (RBS904)
Przedłużka stolika, popychacz,
klucze imbusowe, brzeszczot,
prowadnica do cięć pod kątem

Szczegółowe dane techniczne narzędzia znajdziesz na stronie: pl.ryobitools.eu oraz w instrukcji obsługi narzędzia

67

#RyobiToolsEU

pl.ryobitools.eu

Narzędzia stacjonarne

RSW1240G

Wyrzynarka włosowa 125 W
•• Oferuje maksymalny zakres cięcia 405 mm oraz jest wyposażona
w bezkluczykowy system wymiany brzeszczotu
•• Aluminiowy, odlewany ciśnieniowo stolik można przechylić
w zakresie 0–45°
•• Regulacja prędkości zapewnia wszechstronność, umożliwiając
wykorzystanie pilarki do wielu zastosowań
•• Wbudowana dmuchawa utrzymuje w czystości powierzchnię cięcia,
zapewniając użytkownikowi dobrą widoczność
•• Żeliwna podstawa ogranicza poziom drgań, zapewniając
dokładniejsze cięcie
•• Bezkluczykowy uchwyt brzeszczotu umożliwia stosowanie
brzeszczotów zwykłych i mocowanych za pomocą bolca

Moc

125 W

Maks. głębokość cięcia (mm)

52

Średnica ostrza (mm)

127

Prędkość ostrza (obr./min)

550-1700

Zakres (°)

0-45

Długość skoku (mm)

20

Numer artykułu
Kod EAN

5133002860
4892210149602

Wyposażenie standardowe
(RSW1240G)
brzeszczot, klucz imbusowy,
adapter do brzeszczotów zwykłych

RBG6G

Szlifierka dwutarczowa 250 W
•• Doskonała do szlifowania i ostrzenia nawet najtwardszego metalu,
pomoże utrzymać w dobrym stanie inne Twoje narzędzia
•• Aluminiowa, odlewana ciśnieniowo stopa obniża poziom
drgań i poprawia stabilność

Moc

250 W

Prędkość bez obc. (obr./min)

2850

Średnica tarczy (mm)

150x20

Średnica otworu tarczy (mm)

12.7

Ziarnistość tarczy

36 / 60

Numer artykułu
Kod EAN

5133002856
4892210149633

Wyposażenie standardowe (RBG6G)
Tarcze ścierne o ziarnistości 36/60,
2 szybki ochronne, 2 podpórki

RBGL650G

Szlifierka taśmowo-tarczowa 370 W
•• Stworzona do szeregu prac związanych z obróbką drewna, takich jak
szlifowanie drewna, formowanie, szlifowanie metalu i ostrzenie
•• Wbudowane oświetlenie zapewnia dobrą widoczność podczas pracy
•• Zawiera tacę z płynem chłodzącym, która ułatwia chłodzenie
materiałów po szlifowaniu

Moc

370 W

Prędkość bez obc. (obr./min)

2850

Rozmiar taśmy (mm)

50 x 686

Rozmiar tarczy (mm)

150 x 20

Ziarnistość tarczy

36

Numer artykułu
Kod EAN

5133002857
4892210149640

Wyposażenie standardowe
(RBGL650G)
Tarcza ścierna o ziarnistości 36,
taśma szlifierska, szybka ochronna,
2 podpórki robocze
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Narzędzia stacjonarne
RBDS4601G

Szlifierka taśmowa z tarczą szlifierską o mocy 375 W
•• Doskonałe narzędzie do wszelkiego rodzaju prac związanych
ze szlifowaniem
•• Mocny silnik indukcyjny zapewnia niezawodność i wydajność
•• Taśmę można ustawić w poziomie lub w pionie
pod kątem 0 lub 90°
•• Wbudowane złącze do odsysania pyłu za pomocą odkurzacza
•• Żeliwna podstawa zapewnia narzędziu stabilność podczas pracy

Moc

375 W

Prędkość taśmy (m/min)

492

Powierzchnia szlifowania (mm)

100 X 914

Prędkość tarczy szlifierskiej (obr./min)

2850

Średnica tarczy (mm)

150

Waga (kg)

18.5

Numer artykułu
Kod EAN

5133002858
4892210149657

Wyposażenie standardowe
(RBDS4601G)
Taśma szlifierska, tarcza szlifierska,
podstawa, osłona

RDP102L

Wiertarka kolumnowa 390 W
•• Zaprojektowany do wiercenia precyzyjnych i jednolitych otworów pod
różnymi kątami
•• Wbudowane lasery zapewniają precyzyjne przewidywanie miejsca
wiercenia
•• Podstawa z żeliwa redukuje wibracje, co pozwala na dokładniejsze
wiercenie
•• Możliwość zmiany kąta pracy od 0-45 stopni
•• Regulowany ogranicznik głębokości dla powtarzalnych zastosowań
wiertniczych

Moc

390 W

Prędkość bez obc. (obr./min)

510 - 2430

Skok wrzeciona

50

Uchwyt (mm)

13

Rodzaj uchwytu

Kluczykowy

Przepust (mm)

127

Liczba biegów

5

Waga (kg)

21.2

Numer artykułu
Kod EAN

5133002855
4892210149671

Wyposażenie standardowe (RDP102L)
Podstawa, uchwyt wiertarski 13 mm
z kluczykiem, klucz bezpieczeństwa,
klucz imbusowy

RAP1500G

Grubościówka 500 W
•• Wytrzymała grubościówka umożliwia heblowanie materiałów
o szerokości do 318 mm i wysokości 153 mm przy maksymalnej
grubości wiórów 3 mm
•• Łatwa regulacja wysokości zwiększa precyzję pracy
•• Przedłużka stolika z rolkami zapewnia elastyczność działania
i umożliwia wykonanie szeregu prac związanych z obróbką drewna

Moc

1500 W

Prędkość bez obc. (obr./min)

9000

Prędkość posuwu (m/min)

8

Głębokość (mm)

3

Waga (kg)

32

Numer artykułu
Kod EAN

5133002859
4892210149664

Wyposażenie standardowe
(RAP1500G)
Popychacz, gumowe stopki,
klucz imbusowy, klucz
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Narzędzia stacjonarne

RLS01

Stół do ukośnicy, maksymalna długość 294 cm
••
••
••
••
••

Doskonały do wykorzystania z ukośnicami
Wysokiej jakości podstawa metalowa o zwiększonej wytrzymałości
Platforma umożliwiająca regulację pozycji ukośnicy
Ramiona ślizgowe (ze wspornikami roboczymi)
Regulowana nóżka umożliwiająca ustawienie
na nierównej powierzchni
•• Składane nogi składane dla łatwego transportu i przechowywania

Wymiary (mm)

1380-2940

Ładowność (kg)

181

Waga (kg)

21.9

Numer artykułu
Kod EAN

5133001200
4892210118363

Wyposażenie standardowe (RLS01)
2x wsporniki do mocowania, 2x podpórka
robocza, przedłużki

RLS02

Stół do ukośnicy, maksymalna długość 216 cm
••
••
••
••
••

Doskonały do wykorzystania z ukośnicami
Wysokiej jakości podstawa metalowa o zwiększonej wytrzymałości
Platforma umożliwiająca regulację pozycji ukośnicy
Ramiona ślizgowe (ze wspornikami roboczymi)
Regulowana nóżka umożliwiająca ustawienie
na nierównej powierzchni
•• Składane nogi składane dla łatwego transportu
i przechowywania

Wymiary (mm)

1008-2160

Ładowność (kg)

181

Waga (kg)

15.9

Numer artykułu
Kod EAN

5133001817
4892210122582

Wyposażenie standardowe (RLS02)
2x wsporniki do mocowania, 2x podpórka
robocza, przedłużki
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Akcesoria

Zestaw akcesoriów do
narzędzi wielofunkcyjnych
- 12 sztuk

Mieszany zestaw
do wkręcania
- 55 sztuk

Mieszany zestaw
do wiercenia i wkręcania
- 32 sztuki

Mieszany zestaw
do wiercenia i wkręcania
- 38 sztuk

Numer artykułu:
5132003928

Numer artykułu:
5132004357

Numer artykułu:
5132004425

Numer artykułu:
5132004388

Zawieszka
do narzędzi ONE+

Zestaw bitów TORQUE+
- 28 sztuk

Zestaw do wkręcania
- 71 sztuk

8 sztukowy zestaw wierteł
SDS+

Numer artykułu:
5132004299

Numer artykułu:
5132003790

Numer artykułu:
5132004389

Numer artykułu:
5132004209

Skrzynia narzędziowa
55 cm

Półka narzędziowa

Półka narzędziowa

Taśma miernicza 5m

- z drzwiami

- bez drzwiczek

Numer artykułu:
5132004363

Numer artykułu:
5132004358

Numer artykułu:
5132004359

Dostępna także
w wersji 48 cm
Numer artykułu:
5132004362

Numer artykułu:
5132004360

Dostępna
także w wersji
8m
Numer artykułu:
5132004361

Zapoznaj się z pełną ofertą akcesoriów na stronie: pl.ryobitools.eu/accessories

www.elektrometal.net.pl
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Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel:
Email:
Web:

+48 24 24 24 004
biuro@tti-emea.com
www.pl.ryobitools.eu

Pieczęć dystrybutora:

* Zarejestruj swoje urządzenie na
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu
narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata.
* Zarejestruj swoje urządzenie na
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu
narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata.

LATA

GWARANCJI

* Zarejestruj swoje urządzenie na
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu
narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata.

www.ryobitools.eu

Treści prezentowane w niniejszym katalogu są poprawne w chwili
oddania katalogu do druku. Marka Ryobi® zastrzega sobie prawo do
zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. Ryobi® jest znakiem towarowym
Ryobi Limited używanym na podstawie licencji.

