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Ryobi 
Průlomová technologie v oboru obstá-
la ve zkoušce časem. ONE+ znamená, 
že různé druhy nářadí mohou sdílet 
stejný akumulátor. To se nezměnilo.
Ve skutečnosti nářadí ONE+ zak-
oupené v minulosti není jen kompati-

bilní s nejnovějšími akumulátory ONE+, 
ale díky naší technologii Lithium+ 
bude fungovat ještě lépe než dříve. 
Takže vytáhněte svoji starou vrtačku 
nebo brusku, pořiďte si modernější 
akumulátor a znovu objevte neuvěřitel-

ný výkon a univerzálnost řady Ryobi 
ONE+, která nyní zahrnuje více než 
40 druhů nářadí pro dům a zahradu.

Popřejte Ryobi šťastné výročí prostřednictvím #20yearsONEsystem

2013
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Všechny vyobrazené produkty jsou v souladu s příslušnými evropskými předpisy (značka schválení CE je 
uvedena na štítku s technickými parametry). 

Varování: Všechny záruky jsou specifické pro zemi/region. Nářadí, které bylo zakoupeno například v USA nebo 
prostřednictvím internetu a bylo dovezeno do Evropy bez certifikátu CE, nejen že není v souladu se zákony 
EU, ale v konečném důsledku také nebude podporováno/servisováno společností Ryobi®. Evropská záruka se 
vztahuje pouze na nářadí zakoupené na území Evropské unie se značkou schválení CE na štítku s technickými 
parametry (vč. Švýcarska). Společnost Ryobi® si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit specifikace produktů bez 
předchozího oznámení.

Nabízíme dvouletou záruku na 
všechny produktové řady kromě 
příslušenství a součástí, které 
podléhají přirozenému a normálnímu 
opotřebení. Kompletní podmínky 
najdete v našich záručních 
podmínkách v návodu k použití.
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O svoji zahradu se můžete starat v každém ročním období, od sekání a stříhání až po 

řezání dřeva a úklid zahrady, prostřednictvím 36 V řady Ryobi. A pro napájení veškerého 

nářadí budete potřebovat pouze jeden akumulátor.

 

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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Pokročilá elektronika neustále monitoruje a dolaďuje výkonnost motoru podle použití. 

Motor nejen monitoruje, ale také optimalizuje využití výkonu vašeho akumulátoru za 

účelem dosažení delší doby provozu.

 
Inteligentní 36 V akumulátory, vytvořené prostřednictvím naší vůbec 

nejlepší technologie, poskytují výkon a dobu provozu srovnatelné 

s benzínovým nářadím. Můžete tedy pracovat déle s vyšším 

výkonem.

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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vyšší výkon a delší doby provozu než předcházející lithiové technologie, 

přičemž jsou skutečným ekvivalentem benzínového nářadí, pokud jde 

o výkonnost.

Žádné komplikace 
s benzínem nebo 
rozlitým olejem

Hlučnost a vibrace 
jsou o 97 % nižší*

Nejlepší je, že během 
používání nevznikají žádné 
emise*

*Ve srovnání s venkovním benzínovým nářadím Ryobi®

•  Není třeba míchat palivo a olej pro dvoudobé motory.

• Není třeba skladovat žádné palivo.

•  Až 50× levnější provoz.

36 V akumulátor Lithium-ion s technologií IntelliCell™ monitoruje 

a reguluje jednotlivé články za účelem dosažení maximální doby 

provozu, skladovatelnosti a bezpečnosti, přičemž poskytuje 

až o 10 % vyšší využitelný výkon. A s praktickým vestavěným 

indikátorem nabití vás nezaskočí nedostatek energie k dokončení 

práce.

MaxPower™

Zvlášť náročná práce na zahradě? Potom se podívejte na naše 

akumulátory MaxPower™. MaxPower™ poskytuje automatické 

řízení výkonu, rázové zvýšení výkonu v případě potřeby za účelem 

dosažení vyšší výkonnosti, ideální pro zvlášť náročné použití.

Doba provozu  Výkonnost  Řízení výkonu  Odolnost  
Lithium poskytuje výkonnost skutečně srovnatelnou s benzínovým nářadím

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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 • Výkonný akumulátor 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ poskytuje 

více energie, 2x vyšší kapacitu a delší dobu běhu než předchozí lithiové 

technologie. Poskytuje výkon srovnatelný s benzínovým nářadím

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Vysoce účinný motor bez uhlíků poskytuje nadstardantní  krouticí moment 

a účinnost pro pohodlné řezání

 • Aerodynamicky optimalizovaný kryt sekačky, kovový nůž: 46 cm zajišťuje 

vynikající kvalitu sekání, mulčování a sběru 

 • Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 mm do 70 mm 

 • Vyžínání okolo květinových záhonů s hřebenem na trávu EasyEdge™  

 • Rukojeť v provedení Vertebrae™ pro delší použití bez únavy

 • LED indikátor akumulátoru 

(RLM36X46L5F)

mulčovací záslepka
K dispozici také jako

36 V sekačka na trávu, záběr: 46 cm 

EAN Kód:Obj. číslo:Název:
5133002614 4892210140883RLM36X46L5H

 • Výkonný akumulátor 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ poskytuje 

více energie, delší dobu běhu a odolnost, než předchozí lithiové 

technologie. Poskytuje výkon srovnatelný s benzínovým nářadím

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Čtyřpólový motor s vysokým krouticím momentem dodává vysoký 

výkon i v obtížných podmínkách

 • Optimalizované řezné ústrojí se 40cm kovovou lištou pro vynikající výkon 

při sečení, mulčování a vyhazování do koše

 • Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 mm do 70 mm

 • Vyžínání okolo květinových záhonů s hřebenem na trávu EasyEdge™

 • Rukojeť v provedení Vertebrae™ pro delší použití bez únavy

(RLM36X40H50)

mulčovací záslepka

K dispozici také jako

36 V travní sekačka, záběr: 40 cm, ergonomická 
rukojeť (1x 4,0 Ah)

36 V travní sekačka, záběr: 40 cm, ergo rukojeť

Název: EAN Kód:EAN Kód:Obj. číslo:Název: Obj. číslo:
5133002407 51330021674892210822000 4892210821126RLM36B40H RLM36X40H40

 • Výkonný 36 V 2,5 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, 

delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-

Ion technologií     

 • Technologie Intelicell™-individuální monitoring každého článku 

prodlužuje dobu práce na maximum, drží max. kapacitu a bezpečnost

 • Stavitelný záběr od 28 do 33 cm pro všestrannost a kontrolu  

 • Spínač pro nastavení rychlosti pro delší dobu chodu 

 • Ergonomická přední rukojeť snižuje vibrace a vylepšuje komfort

 • Vzadu uložený akumulátor pro lepší vyvážení a rozložení hmotnosti 

(RLT36C3325)

Strunová hlava s automatickým 
nastavením struny

K dispozici také jako

36 V strunová sekačka (1x 2,5 Ah)

Název: Obj. číslo: EAN Kód:
5133002404 4892210134424RLT36B33

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) 5.0

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 3 hod

Záběr (cm) 46

Mechanismus pohonu
bez vlastního 

pohonu 

Mulčování Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 19.4

Objednací číslo 5133002100

EAN Kód 4892210820822

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) 5.0

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 60 min

Záběr (cm) 46

Mechanismus pohonu
bez vlastního 

pohonu 

Mulčování Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 19.4

Objednací číslo 5133002171

EAN Kód 4892210821140

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) 2.6

Nabíječka 100 min

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Šířka řezu (cm) 28-33

Průměr struny (mm) 2

Automatické nastavování 

délky struny

automatické 

podávání

Hmotnost vč. aku (kg) 4.1

Objednací číslo 5133002107

EAN Kód 4892210821478
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 • Akumulátorový křovinořez/vyžínač 2 v 1 pro sekání odolné trávy, malých keřů a lesního podrostu

 • Výkonný 4,0 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 •  Optimální vyvážení a ergonomie díky designu a umístění akumulátoru 

 • Funkce 2 v 1 - 26 cm Tri-Arc™ ostrý tvrzený nůž pro přesné řezy

 • Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce

 • Spínač pro nastavení rychlosti pro delší dobu chodu 

 • Cyklo-rukojeť s Vertebrae popruhem™ pro maximální pružnost při použití nářadí 

 • Vzadu uložený akumulátor a inline-motor pro lepší vyvážení a rozložení hmotnosti 

36 V křovinořez s ergo rukojetí (1 x 4,0 Ah)

Obj. číslo: EAN Kód:Název:
5133001851 4892210819048RBC36X26E

(RBC36X26B)

1x 36 V (4,0 Ah) Lithium-Ion aku, 
Tri-Arc+™ nůž, strunová hlava se 
strunou 1,6 mm, cyklo-rukojeť, popruh, 
nabíječka

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) 4.0

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 160 min

Záběr nože (cm)
Nože 26 cm / 

Struny 30 cm

Průměr struny (mm) 1.6

Počet otáček (ot./min) 9000

Hmotnost vč. aku (kg) 5.18

Objednací číslo 5133001813

EAN Kód 4892210818492
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 • Výkonné 36V nůžky na živý plot s akumulátorem Lithium+ vám nabízí 

vyšší výkon, delší dobu provozu a větší odolnost

 • Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Inovativní dvourychlostní konstrukce – vysoká rychlost pro 

každodenní zastřihávání a tvarování živých plotů, vysoký krouticí 

moment pro stříhání hustých živých plotů

 • Konstrukce s vysokým krouticím momentem zajišťuje 3,5x vyšší 

střihací výkon

 • Přesné, laserem řezané a diamantem broušené lišty 60 cm zajišťují 

čistý střih

 • Pětipolohová otočná zadní rukojeť pro komfortní střihání v libovolném 

úhlu

 • Deflektor HedgeSweep umožňuje snadné odstraňování ostřihaného 

materiálu

Akumulátorové nůžky na živý plot 36 V s 60 cm 
lištami (1x1,5 Ah)

EAN Kód:Obj. číslo:Název:
5133002570 4892210139320RHT36C60R15

(RHT36C60R26)

Deflektor HedgeSweep, pouzdro na 
lištu

 • Výkonný 36 V 2,5 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více 

výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s 

předchozí Lithium-Ion technologií 

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články 

pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a 

bezpečnosti

 • Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým krouticím 

momentem 

 • Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55 cm diamantem 

broušenými lištami 

 • Může řezat velké větve díky 24 mm šířce střihu a funkci pily

 • Ochrana před náhodným zablokováním 

 • Lehká a dobře vyvážená konstrukce s akumulátorem 

uloženým uprostřed pro snadné a pohodlné dlouhodobé 

použití 

 • Příslušenství Hedgesweep™ pro snadné odstraňování odřezků 

(RHT36B55)

HedgeSweep™ adaptér

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) 2.6

Nabíječka 90 min

Max. kapacita řezání(mm) 26

Délka pilového plátku (cm) 60

Počet otáček (ot./min)
Počet zdvihů 

(zd./min)

Vysoká rychlost (ot./min.) 1400

Vyský kroutící moment 

(ot./min)
400

Objednací číslo 5133002527

EAN Kód 4892210137913

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) -

Nabíječka −

Kapacita řezání 24

Délka pilového plátku (cm) 55

Počet otáček (ot./min) 2700

Objednací číslo 5133002406

EAN Kód 4892210821997

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • Výkonný akumulátor 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ poskytuje 

více energie, 2x vyšší kapacitu a delší dobu běhu než předchozí 

lithiové technologie. Poskytuje výkon srovnatelný s benzínovým 

nářadím

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Vysoce účinný motor bez uhlíků poskytuje prémiový krouticí moment 

a účinnost pro pohodlné řezání

 • 35 cm Oregon® lišta a řetěz 

 • Nejvýkonnejší řetězová pila - rychlost řetězu 21 m/s pro maximální 

řezný zážitek 

 • Rychlý mechanický a elektronický systém brzdy řetězu 

 • Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů

 • Automatické mazání řetězu a lišty 

 • Antivibrační rukojeť se softgripem pro pohodlnou obsluhu 

 • Odolná konstrukce a optimální rozložení hmotnosti a vyvážení pro 

snadnou manipulaci

(RCS36X3550HI)

Ochranné pouzdro na lištu, olej na lištu

 • Výkonný bezkomutátorový motor 36 V poskytuje špičkový krouticí 

moment a umožňuje rychlé a účinné odklízení sněhu

 • Šířka záběru 51 cm pro rychlé odklizení příjezdové cesty a chodníků

 • Otočný komín 180 stupňů pro nasměrování odhazovaného sněhu

 • Nastavitelný úhel odhazování sněhu

 • Dvě světla LED

 • Sklopné rukojeti s rychlým uvolněním pro kompaktní ukládání

 • Součást 36 V systému nářadí, kde akumulátory a nabíječky jsou 

kompatibilní s celou řadou zahradního nářadí

(RST36B51)

-

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) 5.0

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 3 hod

Délka lišty (cm) 35

Rychlost řetězu (m/s) 21

Napínání řetězu be použití 

nářadí
Ano

Objednací číslo 5133002180

EAN Kód 4892210821577

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

šířka záběru (cm) 51

Hmotnost bez aku (kg) 16.9

Objednací číslo 5133002520

EAN Kód 4892210138972

NOVÉOVÉÉÉÉÉ
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 • Bezkomutátorový motor 36 V poskytuje špičkový krouticí moment, 

silnější proudění vzduchu a účinnější vysávání

 • Silný proud vzduchu 12,85 m³/min s rychlostí vzduchu 238 km/h pro 

snadné odklízení listí

 • Nově navržený fukar a vysavač 3 v 1 lze použít jen jako fukar, jen jako 

vysavač nebo s oběma trubkami na nářadí

 • Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž umožňuje mulčovací 

poměr 10:1

 • Součást 36V systému nářadí Lithium+, akumulátor a nabíječka se 

prodávají samostatně

(RBV36B)

45l vak na listí, popruh na rameno, 
pojezdová kolečka, vysokorychlostní 
koncovka zametací trysky

 • Provoz s 36 V Lithium-Ion aku (dodáván zvlášt)

 • Nahoře umístěný akumulátor optimalizuje rozložení hmotnosti

 • Regulátor rychlosti snižuje hlučnost, prodlužuje dobu chodu a dává 

uživateli větší kontrolu

 • Vysokorychlostní tryska pro snadné odstranění mokrých listía nečistot

 • Robustní madlo pro komfortní uchopení

 • Bez aku a nabíječky

(RBL36B)

Tryska s vysokou rychlostí

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Rychlost vzduchu (km/h) 238

Hmotnost bez aku (kg) 2.38

Objednací číslo 5133002524

EAN Kód 4892210138538

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Rychlost vzduchu (km/h) 250

Hmotnost vč. aku (kg) 3.1

Objednací číslo 5133000676

EAN Kód 4892210811769

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • Výkonný 5,0 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, 

delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí 

Lithium-Ion technologií 

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články 

pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a 

bezpečnosti

 • Výkonný 2,6 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, 

delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí 

Lithium-Ion technologií 

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články 

pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a 

bezpečnosti

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Objednací číslo 5133002166

EAN Kód 4892210127426

Objednací číslo 5133000709

EAN Kód 4892210812483
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 • Výkonný 1,5 Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, 

delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí 

Lithium-Ion technologií 

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články 

pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a 

bezpečnosti

 • Nabíječka 36 V je kompatibilní všemi akumulátory Ryobi 36 V

 • Nabije akumulátor 5,0 Ah za 1 hodinu

 • Indikátor nabíjení LED

Akumulátor 36 V Lithium+ 4,0 Ah MAX POWER s 
rychlonabíječkou

Název: Obj. číslo: EAN Kód:
5132002791 4892210139559RBPK3640D5A

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Objednací číslo 5133001875

EAN Kód 4892210819413

Objednací číslo 5133002417

EAN Kód 4892210133458
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Vyberte si nářadí, akumulátor a nabíječku z řady podle vlast-

ní volby jako jednotlivé položky a rozšiřte svoji rodinu ONE+.

Kupte si sadu nářadí + akumulátor a poté rozšiřujte svoji 

rodinu za méně peněz.

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

  

Nebo
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 ? NOVÉ

První 18 V sekačka Ryobi napájená akumulátorem 

ONE. Obvykle naše akumulátorové sekačky používají 

technologii Fusion a jsou napájeny dvěma akumulátory 

Lithium+, ale u nás v Ryobi jsme rádi inovativní.

Vůbec první křovinořez  

v systému ONE+,  

ideální pro sekání 

dlouhé trávy

RPT184515 

Nové tyčové nůžky na  

živý plot, u kterých lze  

nastavit délku, takže  

dosáhnete i na  

nejvyšší živé  

ploty a keře

Nejnovější přírůstek do 

hybridní řady nářadí, který 

je kompatibilní s ONE+ 

a umožňuje také napájení 

pomocí elektrického 

kabelu, takže vám 

nikdy nedojde 

energie

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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Systém : 40 druhů nářadí napájených 
nejširší řadou akumulátorů Lithium

Ochranná 
elektronika

Indikátor nabití

Nejjednodušší způsob 
monitorování životnosti 
vašeho akumulátoru 
a organizace vaší provozní 
zátěže

Elektronika vypne nářadí při 
přetížení nebo velkém přehřátí 
akumulátoru, čímž chrání 
nářadí i akumulátor před 
poškozením

IntelliCell™

Monitoruje a vyvažuje každý 
článek, aby se neplýtvalo 
žádnou energií. Maximalizuje 
dobu provozu a zlepšuje 
výkonnost vašeho nářadí až 
o 10 %!

Vysoce výkonné články

První na trhu pro domácí kutily!  
V případě potřeby zvýšení 
výkonnosti proudí energie ve 
velkých dávkách snadno skrze 
články

Doba provozu Výkonnost  Řízení výkonu  Odolnost  
Lithium  okamžitě modernizuje vaše nářadí ONE

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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 • Akumulátor 4,0 Ah Lithium+ poskytuje větší výkon, delší dobu chodu 

a lepší životnost, čímž zajišťuje vynikající výkonnost při sečení  

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Šířka záběru 33 cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě

 • Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65 mm

 • Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge

 • Ergonomický tvar rukojeti s pěti výškovými polohami pro všechny 

uživatele

 • Sklopné a odnímatelné rukojeti se skládacím košem na trávu pro 

jednoduché a kompaktní ukládání

 • Akumulátor Lithium+ 18 V, který je součástí systému ONE+, je 

kompatibilní se všemi akumulátorovými nástroji pro domácnost a 

zahradu 

18 V akumulátorová sekačka na trávu, záběr 33 cm

Obj. číslo:Název: EAN Kód:
5133002616 4892210139351OLM1833H

(RLM18X33H40)

Mulčovací záslepka, 35l vak na trávu

 • Výkonná 36V technologie Lithium Fusion™ Ryobi. Nabíjení s duálním  

18 V, 4,0 Ah akumulátorem Lithium+

 • Výkonný 4,0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu 

chodu a lepší trvanlivost, výkon srovnatelný s benzínovým nářadím

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti 

 • Kovový nůž: 40 cm zajišťuje vynikající kvalitu sekání, mulčování a sběru 

 • Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 mm do 70 mm

 • Vyžínání okolo květinových záhonů s hřebenem na trávu EasyEdge™

 • Rukojeti s rychlým uvolněním a měkký vak pro kompaktní ukládání

 • Rukojeť v provedení Vertebrae™ pro delší použití bez únavy 

 • Akumulator Lithium+ 18 V, který je součásti systemu ONE+, je 

kompatibilní s téměř 40  druhy elektrického ručního a zahradního  

nářadí (RLM18X40H240)

50 l sběrný koš, mulčovací záslepka

36 V Lithium Fusion™ travní sekačka, záběr:  
40 cm, nabíjení s ONE+

Název: Obj. číslo: EAN Kód:
5133002160 4892210821218OLM1840H

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 4.0

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 120 min

Záběr (cm) 33

Mechanismus pohonu
bez vlastního 

pohonu 

Mulčování Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 12

Objednací číslo 5133002526

EAN Kód 4892210137876

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) 4.0

Počet dostupných 

akumulátorů
2

Záběr (cm) 40

Počet otáček (ot./min) 3550

Nabíječka 120 min

Mechanismus pohonu
bez vlastního 

pohonu 

Mulčování Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 19.2

Objednací číslo 5133002098

EAN Kód 4892210820808

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • Hybridní síťová a akumulátorová sekačka na trávu 36 V s napájením pomocí dvou 18 V akumulátorů Lithium+ 2,5 Ah nebo síťového kabelu

 • Šířka záběru 36 cm pro snadnou ovladatelnost po celé vaší zahradě

 • Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge

 • Sklopné rukojeti a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní ukládání

 • Až 5 nastavitelných výšek pro lepší pohodlí

 • Kapacita koše na trávu 45 l

 • Konstrukce rukojeti Vertebrae™ s více polohami pro uchopení a s nastavitelnou výškou pro lepší komfort

36V hybridní travní sekačka
36 V hybridní travní sekačka, záběr 36 cm  

(2x 4.0Ah)

EAN Kód:Název: Obj. číslo:Název: EAN Kód:Obj. číslo:
51330023695133002589 48922101323144892210140135 OLM1834HRLM18X36H240

(RLM18C36H225)

Mulčovací záslepka, 45l vak na trávu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 2.5

Nabíječka 90 min

Záběr (cm) 36

Mechanismus pohonu
bez vlastního 

pohonu 

Mulčování Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 16.1

Objednací číslo 5133002587

EAN Kód 4892210140111

NOVÉOVÉÉÉÉ
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Máte práci na zahradě? Užijte si svobodu 

akumulátorového nářadí s akumulátorem Lithium+. 

Pokud se váš akumulátor vybije, přejděte na napájení 

ze sítě a pokračujte v práci. Hybridní technologie vám 

poskytuje maximální flexibilitu, jelikož si můžete vybrat 

zdroj napájení a můžete pokračovat dál a dál a dál…

Hybridní řada Ryobi je také součástí systému ONE+, což znamená, že můžete napájet 

více než 40 různých druhů elektrického a zahradního nářadí stejným akumulátorem 

Lithium+.

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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 • Inovativní 18V hybridní motor – možnost volby mezi síťovým a 

akumulátorovým provozem

 • Nastavitelné šíře střihu: 25-30 cm pro maximální všestrannost

 • Síla 18 V aku a technologie Intellicell™, která monitoruje a 

reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, 

skladovatelnosti a bezpečnosti   

 • EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování

 • Teleskopická tyč a plně nastavitelná přední rukojeťpro optimální 

pohodlí

 • Akumulator, který je součásti systemu 18 V ONE+, je kompatibilní s 

téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí

(RLT1830H13)

1 x strunová hlava s autom. nastavením 
struny

K dispozici také jako

18 V hybridní strunová sekačka, záběr: 30 cm  
(1x 2,5 Ah) 

18V hybridní strunová sekačka, záběr: 30 cm 
(1x1,5 Ah)

EAN Kód:Obj. číslo:Název: EAN Kód:Název: Obj. číslo:
5133002224 4892210821638RLT1830H25 5133002460 4892210136626RLT1830H15

 • Síla 18 V aku a technologie Intellicell™, která monitoruje a reguluje jednotlivé články 

pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Nastavitelné šíře střihu: 25-30 cm pro maximální všestrannost

 • EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžínače

 • Teleskopická tyč a plně nastavitelná přední rukojeťpro optimální pohodlí

 • Třípolohová otočná hlava pro optimální dosah

 • Akumulátor, který je součásti systému 18V ONE+, je kompatibilní s téměř  

40  druhy elektrického ručního a zahradního nářadí

(RLT183113)

K dispozici také jako

Strunová hlava s automatickým 
nastavením struny 

18V strunová sekačka (1x 1.5Ah) 18V strunová sekačka, záběr: 30 cm (2x 1,5 Ah)

Název: Obj. číslo: EAN Kód: EAN Kód:Obj. číslo:Název:
5133002459 51330023954892210136619 4892210133953RLT183115 RLT183125

 • 18V lithium síla 

 • Záběr: 25 cm pro účinnost řezáni

 • EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do 

režimu vyžínače

 • Design s dvěma rukojeťmi pro pohodlnější obsluhu

 • Akumulátor, který je součásti systému 18V ONE+, je kompatibilní s 

téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí

(RLT1825LI)

Strunová hlava s automatickým 
podáváním struny 

K dispozici také jako

Akumulátorový vyžínač 18 V, šířka záběru 25 cm Akumulátorový vyžínač 18 V (2x 1,3 Ah)

Obj. číslo: EAN Kód:Obj. číslo:Název:EAN Kód:Název:
51330021685133001808 48922108212704892210818447OLT1825 RLT1825LL13

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 1.3

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 180 min

Automatické nastavování 

délky struny

automatické 

podávání

Šířka řezu (cm) 25cm

Struna (mm) 1.6

Hmotnost vč. aku (kg) 1.65

Objednací číslo 5133001806

EAN Kód 4892210818423

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 1.3

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 45 min

Šířka řezu (cm) 25-30

Automatické nastavování 

délky struny

automatické 

podávání

Hmotnost vč. aku (kg) 3.2

Objednací číslo 5133002102

EAN Kód 4892210820785

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 1.3

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 45 min

Šířka řezu (cm) 25-30

Struna (mm) 1.6

Automatické nastavování 

délky struny

automatické 

podávání

Hmotnost vč. aku (kg) 2.14

Objednací číslo 5133002104

EAN Kód 4892210820662
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 • Výkonný 18V akumulátor Lithium+ 4 Ah poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti  

 • Vysoce výkonný 18V motor poskytuje optimální výkon i pro ty nejnáročnější práce

 • 2 v 1 s 20 cm žacím kotoučem z tvrzené oceli a vyměnitelnou žací hlavou

 • Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce

 • Řidítka s měkkým povrchem s regulací otáček pro delší dobu provozu

 • Zadní instalace akumulátoru a motoru pro lepší vyvážení a rozdělení hmotnosti

18V akumulátorový křovinořez s řidítky 

EAN Kód:Obj. číslo:Název:
5133002619 4892210141033OBC1820B

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

1x 18 V akumulátor Li-Ion (4,0 Ah), 
kotouč Tri-Arc, žací hlava se strunou 
1,6 mm, řidítka, popruh na rameno

(RBC18X20B4)

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 4.0

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 2 hod

Průměr ocelového žacího 

kotouče (cm)
20

řezný záběr strunové hlavy 

(cm)
30

Průměr struny (mm) 1.6

Počet otáček (ot./min) 8500

Hmotnost vč. aku (kg) 4.0

Objednací číslo 5133002528

EAN Kód 4892210138279

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • Výkonný 18 V Lithium+ akumulátor 4,0 Ah poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a 

lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální 

doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým krouticím momentem

 • Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55cm diamantem broušenými lištami

 • Může řezat velké větve díky 22 mm šířce střihu a funkcí pily

 • Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování

 • Zadní rukojeť lze používat ve více polohách

 • Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků

 • Akumulátor, který je součástí systému 18 V ONE+, je kompatibilní s  

téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí

(RHT1855R40)

HedgeSweep™ příslušenství, ochranné 
pouzdro na lištu

K dispozici také jako

18V plotostřih, délka lišty: 55 cm

EAN Kód:Název: Obj. číslo:
5133002161 4892210821249OHT1855R

 • Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem

 • Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50 cm diamantem 

broušenými lištami

 • Může řezat velké větve díky 18 mm šířce střihu a funkcí pily

 • Ochrana před náhodným zablokováním 

 • Zadní rukojeť lze používat ve více polohách

 • Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků

 • Akumulátor, který je součásti systému 18 V ONE+, je kompatibilní s 

téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí

(RHT1851R15)

HedgeSweep™, ochranné pouzdro 
na lištu

 • 18 V lithiová síla s technologií IntelliCell™, která monitoruje a 

reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, 

skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Výkyvná hlava nastavitelná do čtyřech poloh a otočná zadní rukojeť 

pro optimální dosah při všech druzích řezání 

 • Zadní rukojeť lze používat ve více polohách

 • Centrální umístění spínače pro snadné ovládání i v prodlouženém 

stavu

 • HedgeSweep™ příslušenství pro snadné odstraňování odřezků

 • Akumulátor, který je součástí systému 18 V ONE+, je kompatibilní s 

téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí

(RHT1850XLI)

HedgeSweep™, pouzdro na lištu

K dispozici také jako

18 V aku plotostřih s dlouhým dosahem,  
délka lišty: 50 cm

EAN Kód:Název: Obj. číslo:
5133001249 4892210815439OHT1850X

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Objednací číslo 5133002111

EAN Kód 4892210820761

Kapacita aku (Ah) 4.0

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Max. kapacita řezání(mm) 22

Počet otáček (ot./min) 2700

Délka pilového plátku (cm) 55

Hmotnost bez aku (kg) 3.42

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 1.5

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 60 min

Max. kapacita řezání(mm) 18

Počet otáček (ot./min) 2700

Délka pilového plátku (cm) 50

Typ aku Li-ion

Hmotnost vč. aku (kg) 3.15

Objednací číslo 5133002109

EAN Kód 4892210820747

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 1.3

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 180 min

Max. kapacita řezání(mm) 16

Počet otáček (ot./min) 2400

Délka pilového plátku (cm) 50

Hmotnost vč. aku (kg) 3.73

Objednací číslo 5133001626

EAN Kód 4892210816924
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RPT184515

 • Výkonný 18 V akumulátor Lithium+ 1,5 Ah poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Vysoký řezný výkon díky špičkovému 18 V motoru

 • Diamantem broušené lišty 45 cm pro čistý střih

 • Může řezat velké větve díky 18 mm šířce střihu

 • 135° kloubová hlava se 4mi polohami pro univerzální střih

 • Demontovatelný prodlužovací hřídel pro plnou délku 2,3 m nebo kompaktní skladování

18 V akumulátorové tyčové nůžky na živý plot  
(1x 1,5 Ah)

EAN Kód:Obj. číslo:Název:
5133002523 4892210138521OPT1845

(RPT184515)

HedgeSweep, pouzdro na lištu, 
jednoduchý popruh na rameno

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 1.5

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 60 min

Kapacita řezání 18mm

Délka pilového plátku (mm) 450

Počet otáček (ot./min) 1500

Hmotnost vč. aku (kg) 4.6

Objednací číslo 5133002521

EAN Kód 4892210138507

NOVÉOVÉÉÉÉ
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RPP182015

 • 20 cm lišta a řetěz Oregon

 • Vysoký kroutící moment s rychlostí řetězu 5,5 m/s

 • Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 m

 • 15° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu

 • Automatické mazání lišty a řetězu pro nepřetržité řezání

 • V rámci systému ONE+ je 18V akumulátor Lithium+ kompatibilní se 

všemi akumulátorovými nástroji pro dům a zahradu

(RPP182015)

Olej na lištu a řetěz, škrabka, popruh 

K dispozici také jako

18V aku prořezávací pila, délka lišty: 20 cm   
(1x 1,3Ah) 

18V akumulátorová tyčová odvětvovací pila,  
lišta 20 cm  

EAN Kód:Obj. číslo:Název:Obj. číslo: EAN Kód:Název:
51330016285133001250 48922108169484892210815446 RPP1820LIOPP1820

 • Výkonné 18V nůžky na trávu/plotostřih

 • Výměna lišty bez nářadí

 • Lehká konstrukce pro snadné použití

 • Držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™

 • 18V lithiová síla s technologií IntelliCell™, která monitoruje a 

reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, 

skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Akumulátor, který je součástí systému 18V ONE+, je kompatibilní s 

téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadí

 • Dodávano bez aku a nabíječky

(OGS1821)

1 x střižná lišta - tráva, 1 x střižná lišta 
- keře

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Max. kapacita řezání(mm) 8

Nůž (mm) 100

Délka lišty-plotostřih (mm) 200

Hmotnost vč. aku (kg) 1.4

Objednací číslo 5133000732

EAN Kód 4892210812568

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 1.5

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 4 hod

Délka lišty (cm) 20

Rychlost řetězu (m/s) 5

Hmotnost vč. aku (kg) 3.9

Objednací číslo 5133002575

EAN Kód 4892210139382
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 • Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu: 250 km/h

 • Lehká konstrukce pro snadné použití

 • Držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™

 • Akumulátor, který je součásti systému 18V ONE+, je kompatibilní s 

téměř 40 druhy elektrického ručního a zahradního nářadi

(OBL1802)

1 x tryska

 • Inovativní 18V hybridní napájení nabízí volbu hladkého přechodu mezi 

napájením z akumulátoru nebo ze sítě v jednom nástroji

 • Lehká konstrukce pro snadné použití

 • Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu: 250 km/h

 • Vynikající ergonomický tvar a držadlo s měkkým povrchem poskytuje 

vysoký komfort

 • Regulace otáček: Zap/Vyp

 • Dodávano bez aku a nabíječky

 • Držadlo se speciální protiskluzovou úpravou 

 • Člen řady 18 V One+™, ve kterém akumulátor může být použit s 

téměř 35 druhy elektrického ručního a záhradního nářadí

(OBL1820H)

1x tryska

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Průtok vzduchu rychlost 

(km/h)
193

Hmotnost vč. aku (kg) 1.6

Objednací číslo 5133000731

EAN Kód 4892210812605

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Průtok vzduchu rychlost 

(km/h)
250

Hmotnost vč. aku (kg) 2.1

Objednací číslo 5133002340

EAN Kód 4892210822673
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 • Výkonný 5,0 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu 

chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií   

 • 4 stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu  

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

 • Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti

 • Zašroubuje až 1622 šroubů 4x40 mm s RCD1802

 • Přeřízne až 276 hranolů 2x6” s R18CS

 • Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

Objednací číslo 5133001907

EAN Kód 4892210124104

 • Výkonný 4,0 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu 

chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií 

 • 4 stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu  

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

 • Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti 

 • Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti

 • Zašroubuje až 1322 šroubů 4x40 mm s RCD1802

 • Přeřízne až 211 hranolů 2x6” s R18CS

 • Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

18V akumulátor a nabíječka (2x 4,0 Ah)18V akumulátor a nabíječka (1x 4,0 Ah)

EAN Kód:Název: Obj. číslo:EAN Kód:Název: Obj. číslo:
5133001916 4892210124234RBC18LL405133001912 4892210124210RBC18L40

 • Výkonný 2,5 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu 

chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií 

 • Čtyřstupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu  

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

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti 

 • Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti

 • Zašroubuje až 749 šroubů 4x40mm s RCD1802

 • Přeřízne až 115 hranolů 2x6” s R18CS

 • Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

 • Výkonný 1,5 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu 

chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií 

 • Čtyřstupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu  

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

 • Technologie Intellicell monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti 

 • Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti

 • Zašroubuje až 528 šroubů 4 × 40 mm na jedno nabití 

 • Přeřízne až 72 borových hranolů (50 × 150 mm) s R18CS

 • Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

18V akumulátor a nabíječka (1x 1,5 Ah)

Název: EAN Kód:Obj. číslo:
5133001910 4892210124173RBC18L15

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Objednací číslo 5133002433

EAN Kód 4892210135940

Objednací číslo 5133002237

EAN Kód 4892210129062

Objednací číslo 5133001905

EAN Kód 4892210124081

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • Výkonný 1,3 Ah Lithium-Ion aku 

 • Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti

 • Zašroubuje až 426 šroubů 4 × 40 mm na jedno nabití

 • Přeřízne až 49 borových hranolů (50 × 150 mm) s R18CS

 • Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

18V akumulátor a nabíječka (1x 1,3 Ah) 2x 18V (1,3Ah) Lithium-Ion akumulátor a nabíječka

EAN Kód:Obj. číslo:Název: EAN Kód:Obj. číslo:Název:
5133001908 4892210124159RBC18L13 5133002000 4892210125835RBC18LL13

 • Nabíječka pro všechny NiCd a LiIon akumulátory Ryobi 18 V

 • LED indikátory nabíjení

 • Udržovací režim - akumulátory zasunuté v nabíječce se udržují v plně 

nabitém stavu

 • Nabíjí akumulátory v rozsahu teplot 0 °C až 50 °C

 • 1 hod. nabíjení

 • Nabíječka pro účinné dobíjení více baterií

 • Nabíječka pro všechny NiCd a Li-ion akumulátory Ryobi 18 V

 • LED indikátory nabíjení

 • Udržovací režim - akumulátory zasunuté v nabíječce se udržují v plně 

nabitém stavu

 • Nabíjí akumulátory v rozsahu teplot 0 °C až 50 °C

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Postupujte doma podle návodů krok za krokem a udělejte 

dojem na svoji rodinu a přátele. Rádi se podíváme na 

vaše výtvory! Označte fotografie svých projektů značkou 

#MyRyobi a my budeme sdílet ty nejlepší.

 

Objednací číslo 5133001904

EAN Kód 4892210124074

Objednací číslo 5133001127

EAN Kód 4892210117991

Objednací číslo 5132000042

EAN Kód 4892210106346
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Sekačky na trávu: elektrické a benzínové  29 – 33
Modul EasyStart pro startování benzínových motorů  34 – 35
Vyžínání 36
Vyžínače trávy: elektrické a benzínové 37 – 47
Příslušenství Expand-it 40 – 41
Křovinořezy: elektrické a benzínové 42 – 47
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 • Výkonný motor 1 300 W a šířka záběru 33 cm

 • 5 poloh výšky rukojeti pro všechny uživatele

 • Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge

 • Nastavení výšky v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 60 mm

 • Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní 

uložení

 • Kapacita koše na trávu 35 l 

Standardní výbava (RLM13E33S)
Mulčovací záslepka

K dispozici také jako

Sekačka na trávu 1 250 W, šířka záběru 33 cm 

Obj. číslo: EAN Kód:Název:
5133002590 4892210140227RLM12E33H

 • Výkonný motor 1 500 W a šířka záběru 36 cm

 • Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge™

 • Nastavení výšky sekání v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70 mm

 • Až 3 různé nastavitené výšky rukojeti

 • Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální 

polohou

 • Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní 

uložení

 • Kapacita koše na trávu 45 l
Standardní výbava (RLM15E36H)
Mulčovací záslepka

K dispozici také jako

Sekačka na trávu 1 600 W, šířka záběru 36 cm 

Název: Obj. číslo: EAN Kód:
5133002346 4892210822574RLM16E36H

 • Výkonný motor 1 800 W a šířka záběru 40 cm

 • Sekání přesně k okraji s funkcí EasyEdge

 • Nastavení výšky sekání v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70 mm

 • Až 3 různé nastavitené výšky rukojeti

 • Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální 

polohou

 • Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní 

uložení

 • Kapacita koše na trávu 50 l Standardní výbava (RLM18E40H)
Mulčovací záslepka

K dispozici také jako

Sekačka na trávu 1 900 W, šířka záběru 40 cm 

EAN Kód:Název: Obj. číslo:
5133002348 4892210822611RLM19E40H

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Příkon (W) 1300

Záběr (cm) 33

Mechanismus pohonu
bez vlastního 

pohonu 

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 9

Objednací číslo 5133002343

EAN Kód 4892210822581

Příkon (W) 1500

Záběr (cm) 36

Mechanismus pohonu
bez vlastního 

pohonu 

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 11.5

Objednací číslo 5133002345

EAN Kód 4892210822567

Příkon (W) 1800

Záběr (cm) 40

Mechanismus pohonu
bez vlastního 

pohonu 

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 13

Objednací číslo 5133002347

EAN Kód 4892210822604
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 • 140 cm³ OHV výkonný motor

 • Čistá technologie motoru

 • 2 v 1: sběr trávy, zadní výhoz

 • Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas 

a energii

 • Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb

 • Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 

24–76 mm

 • Možnost mulčování, mulčovací záslepka se prodává samostatně
Standardní výbava (RLM4614)
Mulčovací přípojka

 • 140 cm³ OHV výkonný motor

 • Čistá technologie motoru

 • 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz

 • Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní 

hnojivo

 • Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy

 • Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas 

a energii

 • Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb

 • Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmii polohami 

25–75 mm

 • Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a 

nastavitelnou výškou pro lepší komfort

 • Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a 

měkkými boky pro kompaktní ukládání

Standardní výbava (RLM46140)
Mulčovací záslepka, systém bočního 
výhozu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Motor (cm³) 140

Šířka řezu (cm) 46

Mechanismus pohonu
 s vlastním 

zdrojem pohonu

Hmotnost (kg) 30

Objednací číslo 5133002551

EAN Kód 4892210138156

Motor (cm³) 140

Šířka řezu (cm) 46

Mechanismus pohonu
 s vlastním 

zdrojem pohonu

Mulčovací záslepka Ne

Hmotnost (kg) 31

Objednací číslo 5133002550

EAN Kód 4892210139245

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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Klasičtí zahradníci rádi udržují své 
zahrady tradičně.  
To je důvod, proč si  
vždy vybírají  
benzínové nářadí.

Inovativní zahradníci nejsou rádi 
spoutaní. Užívají si svobodu 
akumulátorové inovace, kde 
jeden akumulátor napájí celou 
řadu nářadí.

Spolehliví zahradníci nejsou rádi 
rušeni během své práce na 
zahradě. Mají rádi nepřetržitou 
dodávku energie, což je 
důvod, proč si vybírají 
elektrické napájení.

ElektrickáBenzínováAkumulátorová

 
 

  

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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 • 173 cm³ OHV výkonný motor

 • Čistá technologie motoru

 • 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz

 • Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní 

hnojivo

 • Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy

 • Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas 

a energii

 • Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb

 • Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 

25–75 mm

 • Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a 

nastavitelnou výškou pro lepší komfort

 • Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a 

měkkými boky pro kompaktní ukládání

(RLM46173)

Mulčovací záslepka, systém bočního 
výhozu

 • Technologie motoru Subaru® 175 cm³ s řetězovým rozvodem

 • Čistá technologie motoru 

 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Již není potřeba tahat za šňůru

 • 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz

 • Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní hnojivo

 • Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy

 • Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii

 • Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb

 • Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se 7 polohami 25–75 mm

 • Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a nastavitelnou výškou 

pro lepší komfort

 • Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými boky pro 

kompaktní ukládání

 • Nárazníky chrání sekačku při řezání v blízkosti tvrdých povrchů

Technologie motoru Subaru® 175 cm³ s řetězovým 
rozvodem, záběr 46 cm

Název: Obj. číslo: EAN Kód:
5133002553 4892210138170RLM46175S

(RLM46175SO)

Mulčovací záslepka, systém bočního 
výhozu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Motor (cm³) 173cc

Šířka řezu (cm) 46

Mechanismus pohonu
 s vlastním 

zdrojem pohonu

Hmotnost (kg) 32

Objednací číslo 5133002552

EAN Kód 4892210138163

Motor (cm³) 175

Šířka řezu (cm) 46

Mechanismus pohonu
 s vlastním 

zdrojem pohonu

Hmotnost (kg) 35

Objednací číslo 5133002554

EAN Kód 4892210138187

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • Technologie motoru Subaru® 175 cm³ s řetězovým rozvodem

 • Čistá technologie motoru

 • 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz

 • Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu do země jako přírodní 

hnojivo

 • Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy

 • Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas 

a energii

 • Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb

 • Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 

25–75 mm

 • Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a 

nastavitelnou výškou pro lepší komfort

 • Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a 

měkkými boky pro kompaktní ukládání

 • Nárazníky chrání sekačku při řezání v blízkosti tvrdých povrchů

(RLM53175S)

Mulčovací záslepka, systém bočního 
výhozu

 • Technologie motoru Subaru® 190 cm³ s řetězovým rozvodem

 • Čistá technologie motoru. Emisní limity jsou u CE CO o 20% a u HC+Nox o 25%  

nižší než průměrné.

 • Technologie variabilní rychlosti pojezdu umožňuje uživateli nastavit sekačku podle rychlosti chůze

 • 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz

 • Funkce mulčování poseká a rozmetá trávu po zem jako přírodní hnojivo    

 • Deflektor bočního výhozu umožňuje sekání dlouhé, hrubé trávy

 • Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii 

 • Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75 mm

 • Ergonomická konstrukce rukojeti s více polohami pro uchopení a  

nastavitelnou výškou pro lepší komfort

 • Rukojeti s rychlým uvolněním a koš s pevnou horní stranou a měkkými  

boky pro kompaktní ukládání

 • Nárazníky chrání sekačku při řezání v blízkosti tvrdých povrchů

(RLM53190SV)

Mulčovací záslepka, systém bočního 
výhozu

K dispozici také jako

Benzínová travní sekačka Subaru® 190 cm³ OHC s 
variabilní rychlostí pojezdu, záběr 53 cm

EAN Kód:Obj. číslo:Název:
5133002596 4892210140241RLM53190S

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Motor (cm³) 190cc

Motor (cm³) 190cc

Šířka řezu (cm) 53

Mechanismus pohonu
 s vlastním 

zdrojem pohonu

Hmotnost (kg) 36

Objednací číslo 5133002556

EAN Kód 4892210139085

Motor (cm³) 175cc

Šířka řezu (cm) 53

Mechanismus pohonu
 s vlastním 

zdrojem pohonu

Hmotnost (kg) 34

Objednací číslo 5133002555

EAN Kód 4892210138194

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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Unikátní startovací zařízení odstraňuje 

potřebu opakovaného a namáhavého 

tahání za startovací šňůru. Jednoduše 

stiskněte tlačítko a vaše benzínové nářadí se 

automaticky nastartuje, což je evoluce v použití 

benzínového nářadí

 

Technologie EasyStart je také 

optimalizována pro naši  

travní sekačku EasyStart, ale zde 

není potřeba kupovat modul, protože 

technologie je již integrována.

 

Jednoduše připojte svůj 18 V  

akumulátor a nastartujte  

otočením klíče.

 

Inovace od Ryobi. Koncept, který nabízí více.

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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(OES18)

–

(OES1813)

ONE+™ 1.3 Ah aku a nabíječka

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

 • ONE+™ EasyStart™ zajišťuje snadné startování kompatibilního 

benzínového nářadí. Již není potřeba tahat za šňůru.

 • Aktuálně kompatibilní: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, 

RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, RBC42FSBO, 

RBC47SEO, RBC52FSBO,RBC52FSBOS, RHT25X60RO

 • ONE+™ EasyStart™ zajišťuje snadné startování kompatibilního 

benzínového nářadí. Již není potřeba tahat za šňůru.

 • Aktuálně kompatibilní: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, 

RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, RBC42FSBO, 

RBC47SEO, RBC52FSBO,RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Objednací číslo 5132002803

EAN Kód 4892210140012

Objednací číslo 5132002804

EAN Kód 4892210140029
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Klasičtí zahradníci rádi 
udržují své zahrady tradičně. 
To je důvod, proč si vždy 
vybírají benzínové nářadí.

Inovativní zahradníci nejsou rádi 
spoutaní. Užívají si svobodu 
akumulátorové inovace, kde 
jeden akumulátor napájí celou 
řadu nářadí.

Spolehliví zahradníci nejsou rádi 
rušeni během své práce na 
zahradě. Mají rádi nepřetržitou 
dodávku energie a dobu 
chodu. To je důvod, proč si 
vždy vybírají síťovou řadu 
zahradního nářadí 
Ryobi.

ElektrickéBenzínovéAkumulátorové

 

  
 

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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(RLT3123)

pružná hlava

 • Lehký a výkonný 350 W motor 

 • Záběr struny: 25 cm 

 • EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování 

 • Provedení Vertebrae™ pro nanejvýš pohodlnou obsluhu 

(RLT3525S)

pružná hlava

(RLT4025)

Strunová hlava s automatickým 
podávaním 1,5 mm dvojí struny

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

 • Lehký a výkonný 400 W motor

 • Inovativní váleček a otočné zadní držadlo pro vyžínání okrajů

 • Automatické podávání struny

 • Ergonomické madlo  a teleskopická tyč

 • Motor 300 W umožňuje účinné a snadné vyžínání se strunou 1,2 mm 

s podáváním úderem

 • Záběr struny: 23 cm

 • Nastavitelná rukojeť pro komfort uživatele

Příkon (W) 300

Šířka řezu (cm) 23

Automatické nastavování 

délky struny
rázová hlava

Typ struny 2x 1,2 vinutá

Hmotnost (kg) 1.4

Objednací číslo 5133002361

EAN Kód 4892210132116

Příkon (W) 350

Šířka řezu (cm) 25

Automatické nastavování 

délky struny
rázová hlava

Typ struny 2x 1,2 vinutá

Hmotnost (kg) 1.8

Objednací číslo 5133002115

EAN Kód 4892210820624

Příkon (W) 400

Šířka řezu (cm) 25

Automatické nastavování 

délky struny

automatické 

podávání

Typ struny 2x 1,5 mm vinutá

Hmotnost (kg) 2.3

Objednací číslo 5133001207

EAN Kód 4892210815729
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 • Lehký a výkonný 500 W motor pro výkonné vyžínání 

 • Velký 27 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce 

 • EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování 

 • Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější sekání

 • Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť přinášejí pohodlí pro 

všechny uživatele

 • Integrovaný hák pro zavěšení na stěnu pro pohodlné uložení  

 • Integrovaná cívka s rychlým podáváním struny 

(RLT5027)

Hlava s automatickým podáváním 
struny 

 • Výkonný 600 W motor

 • Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce

 •  EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do 

režimu vyžínače jednoduchým nožním pedálem

 • Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější sekání

 • Integrovaný hák pro zavěšení na stěnu pro pohodlné uložení 

 • Integrovaná cívka s rychlým podáváním struny 

(RLT6030)

Hlava s automatickým podáváním 
struny 

 • Výkonný 800 W motor zajišťuje skvělou výkonnost sečení

 • Velká šířka záběru 38 cm pro rychlé provedení práce

 • Konstrukce s děleným hřídelem pro snadnou přepravu a skladování

 • Ergonomická konstrukce nabízí dobré rozložení hmotnosti, komfortní 

použití

(RLT8038)

Popruh na rameno

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Příkon (W) 500

Šířka řezu (cm) 27

Automatické nastavování 

délky struny

automatické 

podávání

Typ struny 2x 1,5 mm vinutá

Hmotnost (kg) 2.8

Objednací číslo 5133002117

EAN Kód 4892210820600

Příkon (W) 600

Šířka řezu (cm) 30

Automatické nastavování 

délky struny

automatické 

podávání

Typ struny 2x 1,5 mm vinutá

Hmotnost (kg) 3.5

Objednací číslo 5133002119

EAN Kód 4892210820648

Příkon (W) 800

Šířka řezu (cm) 38

Automatické nastavování 

délky struny
rázová hlava

Typ struny Vinutá 2 x 1,5 mm

Hmotnost (kg) 4.6

Objednací číslo 5133002502

EAN Kód 4892210138019

NOVÉOVÉÉÉÉÉ
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 • Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou výkonnost sečení

 • Technologie SmartTool umožňuje vyšší rychlost na příslušenství Expand-it™

 • Velká šířka záběru 38 cm pro rychlé provedení práce

 • Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu příslušenství Expand-It™ SmartTool, kloubových nůžek na živý plot, tyčové odvětvovací pily, 

prodlužovací hřídele, křovinořezu a fukaru

 • Ergonomická konstrukce nabízí dobré rozložení hmotnosti, komfortní použití

(RLT1238I)

Popruh na rameno

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Příkon (W) 1200

Šířka řezu (cm) 38

Automatické nastavování 

délky struny
rázová hlava

Typ struny Vinutá 2 x 1,5 mm

Hmotnost (kg) 4.9

Objednací číslo 5133002504

EAN Kód 4892210137999

NOVÉOVÉÉÉÉ
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Adaptor

Adaptor

Adjusting
Motor

 

Krok 1

Krok 2

 Optimalizovaná výkonnost bez ohledu na 

používaný nástavec. Žadny kompromis, 

pokud jde o výkon.S Expand-it™ můžete svoji zahradu sekat, stříhat, tvarovat, 

uklízet a prořezávat, a to pouze přidáním nového nástavce.

 

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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5132002796 4892210140265EAN Kód:Obj. číslo: 

 • Technologie SmartTool optimalizuje otáčky pohonu lišty pro stříhání živého plotu

 • Nepřekonatelná výkonnost s 4 670 ot/min pohonu lišty benzínovým motorem

 • Maximální výkonnost s 3 916 ot/min pohonu lišty motorem 1 200 W

 • Dvě diamantem broušené kmitající lišty 44 cm pro čistý střih

 • Může řezat velké větve díky 28 mm odstupu břitů

 • Kloubová lišta 90° pro pohodlné střihání v každém úhlu

 • 2,17 kg

5132002797Obj. číslo: EAN Kód: 4892210140142

 • Technologie SmartTool optimalizuje otáčky pohonu řetěz pro stříhání živého plotu

 • Nepřekonatelná výkonnost s rychlostí řetězu 30 m/s a s benzínovým pohonem motoru

 • Maximální výkonnost s rychlostí řetězu 15 m/s a s pohonem motoru 1 200 W

 • Kloubová lišta 15° pro pohodlné a bezpečné řezání

 • Automatické mazání řetězu a nádržka na čistý olej

 • 2,2 kg

48922101402725132002793Obj. číslo: EAN Kód:

 • Ideální pro prořezávací nebo zastřihovací nástavce na prodlužovací tyč

 • Délka: 62 cm

 • 0.61 kg

EAN Kód: 4892210140159Obj. číslo: 5132002794

 • Technologie SmartTool 

 • Nepřekonatelná výkonnost s rychlostí proudění vzduchu 240 km/h a 

objemem vzduchu 8 m³/min s pohonem benzínovým motorem

 • Nepřekonatelna vykonnost s rychlostí proudění vzduchu 240 km/h, 

objemem vzduchu 8 m3/min a s benzinovým pohonem motoru 1200 W

 • Technologie Leaf Guard™

 • 1,4 kg

Obj. číslo: 5132002795 4892210140258EAN Kód:

 • Technologie SmartTool optimalizuje otáčky pohonu lišty 

 • Nepřekonatelná výkonnost s 8 100 ot/min pohonu lišty benzínovým motorem

 • Maximální výkonnost s 7 080 ot/min pohonu lišty motorem 1 200 W

 • Průměr nože: 20 cm

 • Řezací nůž Tri-Arc™

 • 2,05 kg

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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(RBC1226I)

Popruh, strunová hlava s pružinou

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

 • Výkonný motor 1 200 W zajišťuje skvělou řeznou výkonnost

 • Technologie SmartTool umožňuje zvlášť vysokou výkonnost příslušenství Expand-it™

 • 2 v 1: 26 cm žací kotouč Tri-Arc+™ z tvrzené oceli pro sekání trávy, malých keřů a lesního podrostu

 • 2 v 1: Šířka sečení 38 cm pro sekání vysoké husté trávy

 • Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu příslušenství Expand-It™ SmartTool, kloubových nůžek na živý plot, tyčové odvětvovací pily, 

prodlužovací hřídele, křovinořezu a fukaru

 • Ergonomická konstrukce nabízí dobré rozložení hmotnosti

Příkon (W) 1200

Záběr nože (cm) 26

Záběr (strunová hlava) (cm) 38

Automatické nastavování 

délky struny
rázová hlava

Typ struny 2x 1,5 mm vinutá

Hmotnost (kg) 5.2

Objednací číslo 5133002506

EAN Kód 4892210138033

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové 

hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení

 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat 

za šňůru

 • Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™

 • 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost 

sečení, žací hlavaReel-Easy™ umožňuje rychlou instalaci struny.

 • Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm.

(RBC254SESO)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací 
hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, 
ergo rukojeť,  popruh

 • Dvoutaktní 25,4 cm³ POWR XT™ motor s dvojitým uložením klikové 

hřídele poskytuje skvělý poměr výkon:hmotnost   

 • Čistá technologie motoru 

 • Velký 38 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce

 • Průměr struny 2,7 mm pro výkonné sekání 

 • Design hlavy Pro-Cut II pro rychlejší doplnění struny, pohodlné uložení 

struny v přístroji

 • Velká kola 25,4 cm a přesné vyvážení nástroje pro snadný pohyb v 

různých terénech 

 • Sklápěcí rukojeť pro snadné skladování (RFT254)

Pro-Cut II™ řezací hlava

 • POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové 

hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení

 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat 

za šňůru

 • Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™

 • Záběr 43 cm s duální strunou HD 2,4 mm.

 • Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread 

and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny.

(RLT254CDSO)

Dvoutaktní olej, žací hlava Reel-Easy™ 
se strunou 6 m, klíč, ergo rukojeť

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Typ motoru
Dvouložiskové uložení 

POWR XT™

Motor (cm³) 25.4

Koňská síla (k) 1.0

Nádrž (l) 0.42

Šířka řezu (cm) 46

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 5.5

Objednací číslo 5133002536

EAN Kód 4892210138316

Motor (cm³) 25.4

Typ motoru
POWR XT™ s dvojitým 

uložením klikové hřídele

Koňská síla (k) 0.9

Šířka řezu (cm) 38

Průměr struny (mm) 2.7

Hmotnost (kg) 9.7

Objednací číslo 5133002173

EAN Kód 4892210821324

Typ motoru PoWR XT™ 

Motor (cm³) 25.4

Koňská síla (k) 1.0

Nádrž (l) 0.42

Šířka řezu (cm) 43

Hmotnost (kg) 5.5

Objednací číslo 5133002535

EAN Kód 4892210138309

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • Dvoutaktní PoWR LT2™ 26 cm³ motor poskytuje skvělý poměr 

výkon:hmotnost 

 • Čistá technologie motoru. Emisní limity jsou u CE CO o 69% a u 

HC+Nox o 48% nižší než průměrné.

 • Velký 43 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce

 • ProCut™ řezná hlava pro rychlé doplnění struny  

(RLT26C)

ProCut™ řezná hlava, klíč, D-rukojeť

 • Dvoutaktní PoWR LT2™ 30 cm³ motor poskytuje velmi dobrý poměr 

výkon:hmotnost

 • Čistá technologie motoru 

 • Velký 43 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce

 • Strunová hlava ReelEasy™ s patentovaným systémem  

„Thread and load“ pro rychlé doplnění struny

 • Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™

(RLT30CESC)

Olej pro 2-taktné motory, Reel-Easy™ 
řezná hlava se 6 m struny, klíč, ergo 
rukojeť

(RLT430CESD)

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

 • Čtyřdobý motor POWR LT4™ 30 cm³, nejlehčí zahradní nářadí ve své 

třídě, poskytuje až o 30 % vyšší krouticí moment

 • Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu 

pro až o 45 % snazší startování.

 • Čistá technologie motoru

 • Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej.

 • Dělený hřídel: Kompatibilní s příslušenstvím Expand-it™.

 • Záběr 43 cm s duální strunou HD 2,4 mm.

 • Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem  

„Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny.

Žací hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, 
klíč, ergo rukojeť

Typ motoru
PoWR LT2™ 2- 

taktní

Motor (cm³) 26

Koňská síla (k) 0.9

Nádrž (l) 0.25

Šířka řezu (cm) 43

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 4

Objednací číslo 5133002354

EAN Kód 4892210131805

Typ motoru PoWR LT2 2-taktní

Motor (cm³) 30

Koňská síla (k) 1.0

Nádrž (l) 0.42

Šířka řezu (cm) 43

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 5.3

Objednací číslo 5133002412

EAN Kód 4892210134455

Typ motoru PoWR LT4™ 4-taktni

Motor (cm³) 30

Koňská síla (k) 1.0

Nádrž (l) 0.35

Šířka řezu (cm) 43

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 5.6

Objednací číslo 5133002546

EAN Kód 4892210138477
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 • POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové 

hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení.

 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Již není potřeba 

tahat za šňůru.

 • Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™

 • 2 V 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost 

sečení. Žací hlava Reel-Easy™ umožňuje rychlou instalaci struny.

 • Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm.

 • Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řidítka zajišťují rovnováhu, komfort a 

podporu.
(RBC254SBSO)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací 
hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, 
řidítka a popruhy Vertebrae+™.

 • Dvoutaktní POWR LT2™ 30 cm³ motor poskytuje výjimečný poměr 

výkon:hmotnost 

 • Čistá technologie motoru

 • Velký řezný záběr 46 cm/nůž: 26 cm pro rychlé provedení práce

 • 2 v 1: pružná strunová hlava ReelEasy™ s patentovaným systémem 

„Thread and load“ pro rychlé podávání struny

 • 2 v 1: 26 cm ostrý, tvrzený kovový nůž Tri-Arc+™ pro čisté, výkonné a 

přesné řezání 

 • Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™ 

(RBC30SESC)

Olej pro 2-taktní motory, strunová hlava 
RealEasy™ se 6 m struny, klíč, ergo 
rukojeť, Tir-Arc™ nůž, popruh

 • Dvoutaktní POWR LT2™ 30 cm³ motor poskytuje výjimečný poměr 

výkon:hmotnost 

 • Čistá technologie motoru

 • Velký řezný záběr 46 cm/nůž: 26 cm pro rychlé provedení práce

 • 2 v 1: pružná strunová hlava ReelEasy™ s patentovaným systémem 

„Thread and load“ pro rychlé podávání struny

 • 2 v 1: 26 cm ostrý, tvrzený kovový nůž Tri-Arc+™ pro čisté, výkonné a 

přesné řezání 

 • Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™ 

(RBC30SBSC)

Olej pro 2-taktní motory, strunová hlava 
RealEasy™ se 6 m struny, klíč, cyklo 
rukojeť, Tri-Arc nůž, Vertebrae popruh

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Typ motoru
Dvouložiskové 

uložení POWR XT™

Motor (cm³) 25.4

Nádrž (l) 0.42

Šířka řezu (cm) 46

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 5.4

Objednací číslo 5133002537

EAN Kód 4892210138323

Typ motoru PoWR LT2™ 2-taktní

Motor (cm³) 30

Koňská síla (k) 1

Nádrž (l) 0.42

Šířka řezu (cm) 26 / 46

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 6

Objednací číslo 5133002411

EAN Kód 4892210134448

Typ motoru PoWR LT2™ 2-taktní

Motor (cm³) 30

Koňská síla (k) 1

Nádrž (l) 0.42

Šířka řezu (cm) 26 / 46

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 7.1

Objednací číslo 5133002409

EAN Kód 4892210134431

NOVÉOVÉÉÉÉ
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(RBC430SESD)

Tri-Arc+ nůž, strunová hlava 
RealEasy™ s 6 m struny, klíč, ergo 
rukojeť, popruh

(RBC430SBSD)

 

Tri-Arc+ nůž, strunová hlava 
RealEasy™ s 6 m struny, klíč, cyklo-
rukojeť, Vertebrae+™ popruh

 

(RBC42FSBO)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací 
hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, 
řidítka a popruhy Vertebrae+™

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

 • Dvoutaktní POWR XT™ 42 cm³ motor s dvojitým uložením klikové 

hřídele - poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti

 •
 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat 

za šňůru

 • Čistá technologie motoru 

 • Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce

 • 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné 

a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním 

systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny

 • Pevná tyč pro účinný přenos energie 

 •
 • Popruhy Pro-style Vertebrae+™, komfort a podporu

 • Skládací řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu

 • Čtyřtaktní POWR LT4™ 30 cm³ motor poskytuje výjimečný poměr síly 

k hmotnosti, až o 30% vyšší točivý moment

 • Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu 

pro až o 45 % snazší startování.

 • Čistá technologie motoru

 • Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej

 • Dělená hřídel: Kompatibilní s příslušenstvím Expand-it™.

 • 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné 

a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním 

systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny

 • Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm.

 • Čtyřtaktní POWR LT4™ 30 cm³ motor poskytuje výjimečný poměr síly 

k hmotnosti, až o 30% vyšší točivý moment

 • Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu 

pro až o 45 % snazší startování

 • Čistá technologie motoru

 • Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej

 • Dělená hřídel: Kompatibilní s příslušenstvím Expand-it™

 • 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné 

a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním 

systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci 

struny.

 • Kotouč TriArc+™ 26 cm, duální struna HD 2,4 mm se záběrem 46 cm

 • Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řidítka zajišťují rovnováhu, komfort a 

podporu

 • Skládací řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu.

Typ motoru
PoWR LT4™ 

4-taktni

Motor (cm³) 30

Koňská síla (k) 1.0

Nádrž (l) 0.35

Šířka řezu (cm) 46

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 6

Objednací číslo 5133002547

EAN Kód 4892210138484

Typ motoru
PoWR LT4™ 

4-taktni

Motor (cm³) 30

Koňská síla (k) 1.0

Nádrž (l) 0.35

Šířka řezu (cm) 46

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 6

Objednací číslo 5133002548

EAN Kód 4892210138491

Typ motoru
Dvouložiskové uložení 

POWR XT™

Motor (cm³) 42

Koňská síla (k) 1.7

Nádrž (l) 1.1

Šířka řezu (cm) 43

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 8.3

Objednací číslo 5133002543

EAN Kód 4892210138101

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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(RBC47SEO)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací 
hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, 
řidítka a popruhy Vertebrae+™

(RBC52FSBO)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací 
hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, 
řidítka a popruhy Vertebrae+™

(RBC52FSBOS)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací 
hlava Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, 
řidítka a popruhy Vertebrae+™

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

 • Dvoutaktní POWR XT™ 47 cm³ motor s dvojitým uložením klikové 

hřídele - poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti

 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat 

za šňůru

 • Čistá technologie motoru

 • Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce

 • 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné 

a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním 

systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny

 • Dělená hřídel: Kompatibilní s příslušenstvím Expand-it™.

 • Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řidítka zajišťují rovnováhu, komfort a 

podporu

 • Dvoutaktní POWR XT™ 52 cm³ motor s dvojitým uložením klikové 

hřídele - poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti

 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat 

za šňůru

 • Čistá technologie motoru 

 • Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce

 • 2 v 1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné 

a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním 

systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny

 • Pevná tyč pro účinný přenos energie

 • Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řidítka zajišťují rovnováhu, 

 komfort a podporu

 • Skládací řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou  

přepravu

 • Dvoutaktní POWR XT™ 52 cm³ motor s dvojitým uložením 

klikové hřídele - poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti

 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro “snadné startování, není 

potřeba tahat za šňůru

 • Čistá technologie motoru 

 • Velká šířka záběru (43 cm, 26 cm) pro rychlé provedení práce

 • 3 v 1: Vysoká odolnost, výkonnost sečení a flexibilita s 

kotoučem Tri-Arc+™, řezným kotoučem a strunou Reel-Easy™

 • Pevná tyč pro účinný přenos energie

 • Popruhy Pro-style Vertebrae+™ zajišťují rovnováhu, komfort a 

podporu

 • Vysoce odolný řezný kotouč s 26ti zuby pro řezání hustých 

křovin a malých stromků

Typ motoru
Dvouložiskové uložení 

POWR XT™

Motor (cm³) 47

Koňská síla (k) 1.7

Nádrž (l) 1.1

Šířka řezu (cm) 43

Struna (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 7.9

Objednací číslo 5133002542

EAN Kód 4892210138095

Typ motoru
Dvouložiskové uložení 

POWR XT™

Motor (cm³) 52

Koňská síla (k) 1.9

Nádrž (l) 1.1

Šířka řezu (cm) 43

Struna (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 8.3

Objednací číslo 5133002544

EAN Kód 4892210138118

Typ motoru PoWR XT™

Motor (cm³) 52

Koňská síla (k) 1.9

Nádrž (l) 1.1

Šířka řezu (cm) 46

Struna (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 8.3

Objednací číslo 5133002545

EAN Kód 4892210138125
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Nůžky na živé ploty 49 – 52
Tyčové pily 53
Řetězové pily 53 – 55
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 • Výkonný 750 W motor poskytuje výkonné řezání 

 • 65 cm přesné diamantem broušené lišty zajišťují vysokou kvalitu střihu

 • Může řezat velké větve díky 34 mm šířce střihu a funkcí pily

 • Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování 

 • Dobře vyvážený a lehký design s otočnou zadní rukojetí nabízí 

uživateli komfort při střihání v jakékoli poloze

 • Příslušenství Hedgesweep™ pro snadné odstraňování odřezků 

(RHT7565RL)

HedgeSweep™, ochranné pouzdro 
na lištu

 • Výkonný 650 W motor poskytuje výkonné řezání 

 • 60 cm přesné diamantem broušené lišty zajišťují vysokou kvalitu střihu

 • Může řezat velké větve díky 30 mm šířce střihu a funkcí pily

 • Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování 

 • Dobře vyvážený a lehký design s otočnou zadní rukojetí nabízí 

uživateli komfort při střihání v jakékoli poloze

 • Příslušenství Hedgesweep™ pro snadné odstraňování odřezků 

(RHT6560RL)

HedgeSweep™, ochranné pouzdro 
na lištu

 • Výkonný 600 W motor pro výkonné řezání 

 • 60 cm přesné diamantem broušené lišty zajišťují vysokou kvalitu střihu

 • Může řezat velké větve díky 28 mm šířce střihu a funkcí pily

 • Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování 

 • Dobře vyvážený a lehký design s otočnou zadní rukojetí nabízí 

uživateli komfort při střihání v jakékoli poloze

 • Příslušenství Hedgesweep™ pro snadné odstraňování odřezků

(RHT6060RS)

Ochranné pouzdro na lištu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Příkon (W) 750

Délka pilového plátku (cm) 65

Max. kapacita řezání(mm) 34

Typ nože

laserem 

vyřezávané, 

broušené 

diamantem

T ochrana lišty Ano

Hmotnost (kg) 4.4

Objednací číslo 5133002125

EAN Kód 4892210820587

Příkon (W) 650

Délka pilového plátku (cm) 60

Max. kapacita řezání(mm) 30

Typ nože

laserem 

vyřezávané, 

broušené 

diamantem

T ochrana lišty Ano

Hmotnost (kg) 4.3

Objednací číslo 5133002123

EAN Kód 4892210820563

Příkon (W) 600

Délka pilového plátku (cm) 60

Max. kapacita řezání(mm) 28

Typ nože
broušené 

diamantem

T ochrana lišty Ano

Hmotnost (kg) 4.2

Objednací číslo 5133002170

EAN Kód 4892210821300
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 • Výkonný 550 W motor pro výkonné řezání 

 • 55 cm přesné diamantem broušené lišty zajišťují vysokou kvalitu střihu

 • Může řezat velké větve díky 26 mm šířce střihu a funkcí pily 

 • Protiblokovací systém zabraňuje náhodnému zablokování 

 • Dobře vyvážený a lehký design s otočnou zadní rukojetí nabízí 

uživateli komfort při střihání v jakékoli poloze

 • HedgeSweep™ adaptér dostupný jako příslušenství

(RHT5555RS)

Ochranné pouzdro na lištu

 • Výkonný 500 W motor 

 • 50 cm ostří broušené diamantem, dvojitý pohyb ostří 

 • Může řezat velké větve díky 20 mm šířce střihu

 • Přední držadlo se spínačem pro větší pohodlí 

 • Držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZone™ 

(RHT5050)

Poudzro na lištu

 • Lehká konstrukce, snadné použití 

 • Nůž se dvěma břity, lepší výkon 

 • 45 cm lišta s diamantovým práškem pro odolnost 

 • Přední držadlo se spínačem pro větší pohodlí 

(RHT4245)

pouzdro na lištu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Příkon (W) 550

Délka pilového plátku (cm) 55

Max. kapacita řezání(mm) 26

Typ nože
broušené 

diamantem

Počet otáček (ot./min) 3000

T ochrana lišty Ano

Hmotnost (kg) 4.1

Objednací číslo 5133002121

EAN Kód 4892210820549

Příkon (W) 500

Délka pilového plátku (cm) 50

Kapacita řezání 20

Typ nože dvojitý pohyb ostří

T ochrana lišty Ne

Počet otáček (ot./min) 3000

Hmotnost (kg) 2.8

Objednací číslo 5133001811

EAN Kód 4892210818478

Příkon (W) 420

Délka pilového plátku (cm) 45

Max. kapacita řezání(mm) 18

Typ nože
dvojitý pohyb 

ostří

T ochrana lišty Ne

Počet otáček (ot./min) 1500

Hmotnost (kg) 2.7

Objednací číslo 5133001809

EAN Kód 4892210818454
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Klasičtí zahradníci rádi udržují 
své zahrady tradičně. To je 
důvod, proč si vždy vybírají 
benzínové nářadí.

Inovativní zahradníci nejsou rádi 
spoutaní. Užívají si svobodu 
akumulátorové inovace, kde 
jeden akumulátor napájí celou 
řadu nářadí.

Spolehliví zahradníci nejsou rádi 
rušeni během své práce na 
zahradě. Mají rádi nepřetržitou 
dodávku energie a dobu chodu. 
To je důvod, proč si vždy 
vybírají síťovou řadu zahradního 
nářadí Ryobi.

Akumulátorové Benzínové Elektrické

 

RPT184515

 

 

RP750450

 

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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 • Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ o objemu 26 cm³ poskytuje 

skvělý poměr výkon:hmotnost    

 • Čistá technologie motoru 

 • Délka lišty: 60 cm, dvojitý pohyb ostří broušené diamantem pro 

perfektní řez a menší vibrace

 • Šíře střihu: 28 mm 

 • Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků 

 • Otočná zadní rukojeť nastavitelná v 5ti polohách pro optimálně 

pohodlnou obsluhu 

 • Snadné startování 
(RHT2660R)

Olej pro 2-taktní motory, klíč, 
HedgeSweep™ příslušenství

 • POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikového 

hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení.

 • Čistá technologie motoru 

 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat 

za šňůru

 • Deflektor HedgeSweep umožňuje snadné odstraňování ostřihaného 

materiálu

 • Nastavitelná v pěti polohách, otočná zadní rukojeť pro komfortní 

střihání v libovolném úhlu

(RHT25X60RO)

–

RPT4545E

 • Výkonný 450 W motor 

 • 45 cm laserem vyřezávané, vysoce přesné ostří pro čistší řezy 

 • Může řezat velké větve díky 20 mm šířce střihu

 • 135° kloubová hlava se 4mi polohami pro univerzální střih 

 • Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování

 • Délku jde prodloužit prostřední násadou na 2,7 m, umožňuje dosah 

až 4 m

 • Nový ergonomický popruh je součástí vybavení a pomáhá jako 

podpora tyčového nástavce při kontinuálním používání 

(RPT4545E)

Ochranné pouzdro na lištu, ergo rukojeť

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Motor (cm³) 26

Koňská síla (k) 0.8

Délka pilového plátku (cm) 60

Max. kapacita řezání(mm) 28

Typ nože
dvojitý pohyb 

ostří

Hmotnost (kg) 5.1

Objednací číslo 5133001838

EAN Kód 4892210818867

Typ motoru
Dvouložiskové 

uložení 

Motor (cm³) 25.4

Délka pilového plátku (cm) 60

Max. kapacita řezání(mm) 32

Typ nože

 Laserem 

vyřezávané, 

broušené 

diamantem 

Objednací číslo 5133002549

EAN Kód 4892210138453

Délka pilového plátku (mm) 45

Max. kapacita řezání(mm) 20

Typ nože
laserem 

vyřezánvané

T ochrana lišty Ne

Počet otáček (ot./min) 1700

Hmotnost (kg) 4.1

Objednací číslo 5133002226

EAN Kód 4892210821393

NOVÉOVÉÉÉÉ
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RPP755E

 • Výkonný, prostorově úsporný řadový motor 750 W

 • Řetězová lišta 25 cm se systémem automatického mazání

 • Řetěz s pohodlným bočním napínáním

 • Prodloužení délky na 2,7 m pro dosažení výšky až 4 m

 • Řezná hlava s úhlem 15° pro perfektní polohování i v těsných a 

vysokých místech

 • Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10 m/s

 • Trojdílné modulární tyče

 • Zadní rukojeť s měkkým povrchem

 • Nový ergonomický popruh pro snížení námahy při delším používání

(RPP755E)

Olej na lištu a řetěz, klíč, popruh

RP750450

 • Prořezávací pila: výkonný 750 W motor 

 • Prořezávací pila: 20 cm Oregon® lišta a řetěz

 • Prořezávací pila: výkon s vysokým momentem, rychlost řetězu:  

10 m/s

 • Prořezávací pila na vodicí tyči: Její délka dosahuje 2,7 m se středovou 

hřídelí a poskytuje dosah do 4 m

 • Prořezávací pila: 15° sklon řezací hlavy pro bezpečnější a snadnější 

řezání

 • Zastřihovač živých plotů na vodicí tyči: Motor o výkonu 450 W

 • Zastřihovač živých plotů na vodicí tyči: Vysoce přesná čepel o délce 

45 cm vyrobená laserem pro dokonalý řez

 • Zastřihovač živých plotů na vodicí tyči: Díky 20 mm šířce střihu může 

řezat i velké větve

 • Zastřihovač živých plotů na vodicí tyči: 135° kloubová hlava se  

4 polohami pro univerzální střih

 • Zastřihovač živých plotů na vodicí tyči: Odnímatelná násada pro velký 

rozsah a pohodlné skladování

(RP750450)

olej na lištu a řetěz, ergo rukojeť, 
ochranné pouzdro na lištu

 • Výkonný 1900 W motor 

 • 35 cm Oregon® lišta a řetěz 

 • Rychlost řetězu 15 m/s přináší excelentní řezný výkon

 • Rychlý mechanický systém brzdy řetězu

 • Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů

 • Antivibrační systém pro práci téměř bez únavy

 • Automatické mazání řetězu a lišty 

 • Inovativní deflektor odvádí dřevěné třísky od uživatele

 • Dobře vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci

(RCS1935)

Ochranný kryt, 150 ml olej na lištu a 
řetěz

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Příkon (W) 750 / 450

Délka pilového plátku 

(cm)
20 / 45

Rychlost řetězu (m/s) 10

Kapacita tanku (l) 0.8

Max. kapacita 

řezání(mm)
18

Typ nože
Zastřihovač živých 

plotů: dvojitý pohyb

T ochrana lišty Ne

Počet otáček (ot./min) 1700

Hmotnost (kg) 3.8 / 4.1

Objednací číslo 5133002315

EAN Kód 4892210822765

Příkon (W) 750

Délka lišty (cm) 25

Rychlost řetězu (m/s) 10

Kapacita tanku (ml) 80

Hmotnost (kg) 3.8

Objednací číslo 5133002321

EAN Kód 4892210117243

Příkon (W) 1900

Délka lišty (cm) 35

Rychlost řetězu (m/s) 15

Napínání řetězu be použití 

nářadí
Ano

Kapacita tanku (ml) 200

Hmotnost (kg) 5.4

Objednací číslo 5133002184

EAN Kód 4892210821492
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 • Výkonný 2300 W motor

 • 40 cm Oregon® lišta a řetěz

 • Rychlost řetězu 16 m/s přináší excelentní řezný výkon

 • Rychlý mechanický systém brzdy řetězu

 • Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nástrojů

 • Antivibrační systém pro práci téměř bez únavy

 • Automatické mazání řetězu a lišty 

 • Inovativní deflektor odvádí dřevěné třísky od uživatele

 • Dobře vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci

(RCS2340)

Ochranný kryt, 150 ml olej na lištu a 
řetěz

 • Vysoce výkonná benzínová pila s motorem 37 cm³(1,3 kW / 1,8 HP) 

PoWR XT™

 • Vodicí lišta 35 cm

 • Tříbodová izolace proti vibracím

 • Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem

 • Vysoká rychlost řetězu 22 m/s

 • Automatické mazání řetězu

 • Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k filtru a 

zapalovací svíčce

 • Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu

 • Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí

(RCS3835T)

Olej na lištu a řetěz, olej pro 2-taktní 
motor, klíč

 • Vysoce výkonná benzínová pila s motorem 37 cc (1,3 kW / 1,8 HP) 

PoWR XT

 • Vodicí lišta 40 cm

 • Tříbodová izolace proti vibracím

 • Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem

 • Vysoká rychlost řetězu 22 m/s

 • Automatické mazání řetězu

 • Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k filtru a 

zapalovací svíčce

 • Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu

 • Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí

(RCS3840T)

Olej na lištu a řetěz, olej pro 2-taktní 
motory, klíč

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Příkon (W) 2300

Délka lišty (cm) 40

Rychlost řetězu (m/s) 16

Napínání řetězu be použití 

nářadí
Ano

Objem palivové nádrže (l) 0.2

Hmotnost (kg) 5.7

Objednací číslo 5133002186

EAN Kód 4892210821522

Motor (cm³) 37.2

Koňská síla (k) 1.8

Délka lišty (cm) 35

Rychlost řetězu (m/s) 22 

Objem palivové nádrže (l) 0.44

Hmotnost (kg) 4.6

Objednací číslo 5133002386

EAN Kód 4892210132710

Motor (cm³) 37.2

Koňská síla (k) 1.8

Délka lišty (cm) 40

Rychlost řetězu (m/s) 22

Objem palivové nádrže (l) 0.44

Hmotnost (kg) 4.6

Objednací číslo 5133002387

EAN Kód 4892210132727
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 • Dvoutaktní POWR XT™ 51 cm³ motor poskytuje výjimečný výkon síly a 

hmotnosti s vysokým momentem 

 • Čistá technologie motoru 

 • 40 cm Oregon® lišta a řetěz 

 • Rychlost řetězu: 22 m/s pro rychlé a výkonné řezání 

 • Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost 

 • Boční přístup k napínání řetězu 

 • Tříbodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu 

 • Přístup k vzduchovému filtru bez nářadí 
(RCS5140B)

Olej na lištu a řetěz, olej pro 2-taktní 
motory, klíč

 • Dvoutaktní POWR XT™ 51 cm³ motor poskytuje výjimečný výkon síly a 

hmotnosti s vysokým momentem 

 • Čistá technologie motoru 

 • 45 cm Oregon® lišta a řetěz 

 • Rychlost řetězu: 22 m/s pro rychlé a výkonné řezání 

 • Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost 

 • Boční přístup k napínání řetězu 

 • Tříbodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu 

 • Přístup k vzduchovému filtru bez nářadí 
(RCS5145B)

Olej na lištu a řetěz, olej pro 2-taktní 
motory, klíč

 • Dvoutaktní POWR XT™ 51 cm³ motor poskytuje výjimečný výkon síly a 

hmotnosti s vysokým momentem 

 • Čistá technologie motoru 

 • 33 cm Oregon® lišta a řetěz 

 • Rychlost řetězu: 22 m/s pro rychlé a výkonné řezání 

 • Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost 

 • Boční přístup k napínání řetězu 

 • Tříbodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu 

 • Přístup k vzduchovému filtru bez nářadí 

 • Standardní vybavení: vysoce kvalitní kufr 
(RCS5133CB)

Olej na lištu a řetěz, olej pro 2-taktní 
motory, klíč, kufr

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Motor (cm³) 51

Koňská síla (k) 2.7

Délka lišty (cm) 40

Rychlost řetězu (m/s) 22.2

Objem palivové nádrže (l) 0.575

Hmotnost (kg) 5.3

Objednací číslo 5133001859

EAN Kód 4892210819222

Motor (cm³) 51

Koňská síla (k) 2.7

Délka lišty (cm) 45

Rychlost řetězu (m/s) 22.2

Objem palivové nádrže (l) 0.575

Hmotnost (kg) 5.3

Objednací číslo 5133001858

EAN Kód 4892210819215

Motor (cm³) 51

Koňská síla (k) 2.7

Délka lišty (cm) 33

Rychlost řetězu (m/s) 22.2

Objem palivové nádrže (l) 0.575

Hmotnost (kg) 5.3

Objednací číslo 5133001860

EAN Kód 4892210819208
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 • Výkonný 3000 W motor 

 • Přeměna fukar/vysavač

 • Dvoupolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost 

proudu vzduchu 375 km/h s tichým režimem

 • Skvělý výkon foukače s objemem vzduchu 14 m³/min 

 • Nože PowerMulching™ zajišťují vysokou odolnost proti nárazu 

a vysoký mulčovací poměr 

 • Rychlé přepínání mezi foukáním a vysáváním 

 • Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení 

(RBV3000CSV)

Vysokorychlostní koncovka zametací 
trysky, sběrný vak listí 45 l, komfortní 
popruh Vertebrae™

 • Výkonný 3000 W motor 

 • Nový design foukače a vysavače 3 v 1 umožňuje použití pouze jako 

foukač, pouze jako vysavač nebo s oběma trubkami na nářadí

 • Vícepolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu 

vzduchu 375 km/h s tichým režimem

 • Skvělý výkon fukaru s objemem vzduchu 14 m³/min

 • Nože PowerMulching™ zajišťují vysokou odolnost proti nárazu a 

vysoký mulčovací poměr 16:1 

 • Rychlé přepínání mezi foukáním a vysáváním 

 • Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení 

(RBV3000CESV)

Vysokorychlostní koncovka zametací 
trysky, sběrný vak listí 45 l, komfortní 
popruh Vertebrae™

 • Dvoutaktní motor řady PoWR LT2™ 26 cm³ poskytuje výjimečný 

poměr síla:hmotnost   

 • Čistá technologie motoru 

 • Vysoká rychlost vzduchu až 320 km/h s klapkou pro řízení směru

 • Sací výkon až do 12 m³/min 

 • Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou 

rychlost během delšího používání a snižovat únavu uživatele

 • Poměr mulčování 12:1 snižuje objem listí pro efektivní pytlování

(RBV26B)

Olej pro 2-taktní motory, sběrný vak, 
vysávací trubka, foukací trubka, klíč

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Příkon (W) 3000

Průtok vzduchu rychlost 

(km/h)
375

Průtok vzduchu (m³/min) 16

Mulčovací podíl 16:1

Kapacita- sběrný vak (l) 45

Variabilní rychlost Ano

Hmotnost (kg) 5.1

Objednací číslo 5133002190

EAN Kód 4892210821447

Příkon (W) 3000

Průtok vzduchu rychlost 

(km/h)
375

Průtok vzduchu (m³/min) 14

Mulčovací podíl 16:1

Kapacita- sběrný vak (l) 45

Variabilní rychlost Ne

Hmotnost (kg) 3.6

Objednací číslo 5133002188

EAN Kód 4892210821423

Motor (cm³) 26

Průtok vzduchu rychlost 

(km/h)
325

Průtok vzduchu (l / min) 12.8

Mulčovací podíl 16:1

Kapacita- sběrný vak (l) 40

Koňská síla (k) 1

Hmotnost (kg) 4.3

Objednací číslo 5133002353

EAN Kód 4892210117335



0258 Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

 • Dvoutaktní PoWR XT™ motor 42 cm³ poskytuje výjimečný poměr síly k hmotnosti s vysokým momentem

 • Čistá technologie motoru 

 • Vysoká rychlost vzduchu až 300 km/h s klapkou pro řízení směru

 • Nejlepší sací výkon ve své tříde: 14,4 m³/min 

 • Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během delšího používání a snižovat únavu uživatele

 • Ergonomický batoh Vertebrae™ s prodyšným polstrováním pro pohodlnou obsluhu 

Olej pro 2-taktní motory

(RBL42BP)

Motor (cm³) 42

Průtok vzduchu rychlost 

(km/h)
298

Průtok vzduchu (m³/min) 14.4

Koňská síla (k) 2.16

Hmotnost (kg) 8.2

Objednací číslo 5133001879

EAN Kód 4892210818874
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Klasičtí zahradníci rádi 
udržují své zahrady 
tradičně. To je 
důvod, proč 
si vždy vybírají 
benzínové nářadí.

Inovativní zahradníci nejsou rádi 
spoutaní. Užívají si svobodu 
akumulátorové inovace, kde 
jeden akumulátor napájí celou 
řadu nářadí.

Spolehliví zahradníci nejsou rádi 
rušeni během své práce na 
zahradě. Mají rádi nepřetržitou 
dodávku energie a dobu 
chodu. To je důvod, proč si 
vždy vybírají síťovou řadu 
zahradního nářadí 
Ryobi.

Akumulátorové Benzínové Elektrické

 

 
  

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.



0260

(RSH2545B)

Plunžr

 • Tichý drtič větví 2800 W řeže větve do šířky 45 mm

 • S mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné řezání   

 • Automatické samovtahování

 • Robustní kovový rám a velká kola pro snadnou manipulaci

 • Automatický systém zpětného chodu pro pohodlné odblokování

 • Kontejner na štěpky má kapacitu 55 l  

(RSH2845T)

55 l kontejner na štěpky

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

 • Výkonný 2500 W elektrický drtič větví 

 • Dva reverzibilní kotouče z tvrzené oceli drtí větve, ostružiní a keře na 

jemný mulč

 • Bezpečný plunžr tlačí zelené materiály do drtiče, ale přitom udržuje 

prsty v bezpečné vzdálenosti od řezných kotoučů

 • Integrovaná rukojeť a velká kola pro snadný pohyb po zahradě

 • Velká nádoba pojme až 40 l nadrceného materiálu

Příkon (W) 2500

Systém řezání Kotouče

Max. průměr řezání (mm) 45

Kontejner na štěpky (L) 40

Hmotnost (kg) 13.4

Objednací číslo 5133002512

EAN Kód 4892210137951

Příkon (W) 2800

Systém řezání 
Typ s ozubeným 

bubnem

Max. průměr řezání (mm) 45

Kontejner na štěpky (L) 55

Hmotnost (kg) 28.8

Objednací číslo 5133002351

EAN Kód 4892210822482

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • Výkonný motor 1150 W zajišťuje konstantní zanoření kultivátoru do 

půdy

 • 4 robustní kovové kypřicí nože efektivně obrací a rozbíjí zeminu za 

účelem jemného obdělání půdy

 • Průměr zubů: 20 cm 

 • Šiřka řezu: 25 cm

 • Nastavitelná radlička pro lepší kontrolu během použití.

 • Sklopná rukojeť umožňuje kompaktní uložení.
(RCP1225)

Sestava kola a radličky

 • Štípací síla 4 tuny 

 • Trubkový rám, bezpečně drží poleno 

 • Velká kola a gumová vrstva pro snadné manévrování 

(RLS4A)

-

 • Štípací síla 5 tun

 • Trubkový rám, bezpečně drží poleno 

 • Velká kola a gumová vrstva pro snadné manévrování 

 • Připojitelné nohy 

(RLS5A)

-

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

Příkon (W) 1150

Šířka drážky (mm) 25

Max. hloubka řezání (cm) 20

Průměr nožů (cm) 20

Hmotnost (kg) 16

Objednací číslo 5133002388

EAN Kód 4892210132796

Příkon (W) 1500

Maximální pracovní tlak 

(tuny)
4

Max. délka štípaného 

materiálu (mm)
52

Hmotnost (kg) 45

Objednací číslo 5133001698

EAN Kód 4892210815958

Příkon (W) 2200

Maximální pracovní tlak 

(tuny)
5

Max. délka štípaného 

materiálu (mm)
52

Hmotnost (kg) 48

Objednací číslo 5133001700

EAN Kód 4892210815934



0262

Příslušenství k sekačkám 63 – 64
Strunové sekačky a křovinořezy 64 – 67
Příslušenství pro vyvětvování a stříhání živých plotů 67 – 68
Příslušenství k řetězovým pilám 68 – 70
Příslušenství k fukarům a vysavačům 70
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 • Kompatibilní s akumulátorovými trávními sekačkami Ryobi se 

záběrem 46 cm včetně RLM36X46H50HI a RLM36X46L5F

 • 40 cm nůž kompatibilní s akumulátorovými trávními sekačkami 

Ryobi včetně RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, 

RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, 

OLM18X40H.

 • Kompatibilní s elektrické sekačky na trávu RLM13E33S  • 36 cm nůž kompatibilní s Hybrid travní sekačkou RLM18C36H25

 • Kompatibilní s Ryobi akumulátorovými travními sekačkami 

RLM18X33H40 

Objednací číslo 5132002771

EAN Kód 4892210134042

Objednací číslo 5132002438

EAN Kód 4892210813497

Objednací číslo 5132002806

EAN Kód 4892210140487

Objednací číslo 5132002805

EAN Kód 4892210140494

Objednací číslo 5132002695

EAN Kód 4892210821690



0264

 • Kompatibilní s benzínovými trávními sekačkami Ryobi řady RLM53

 • Kompatibilní s benzínovými trávními sekačkami Ryobi: 

RLM140HP, RLM140SP, RLM4617SME, RLM4614SME, 

RLM4614SE, RLM4614, RLM46140, RLM46173, RLM46175S, 

RLM46175SO.

 • Kulatá struna kompatibilní s elektrickými síťovými strunovými 

sekačkami včetně Ryobi RLT3025F, RLT3025S, RLT3023.
 • Kulatá struna kompatibilní s elektrickými síťovými a 

akumulátorovými strunovými sekačkami včetně Ryobi RLT4025S, 

RLT5027, RLT6030, RLT1825LI, RLT183113, RLT1830H13, 

OLT1825, OLT1831, RLT1830Li

Objednací číslo 5132002275

EAN Kód 4892210134035

Objednací číslo 5132002637

EAN Kód 4892210818546

Objednací číslo 5132002632

EAN Kód 4892210818355

Objednací číslo 5132002638

EAN Kód 4892210818553
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 • Kulatá struna kompatibilní s benzínovými a elektrickými síťovými 

a akumulátorovými strunovými sekačkami včetně Ryobi RLT36, 

RLT36C33, RLT36C33

 • Kulatá struna kompatibilní s benzínovými a elektrickými síťovými 

a akumulátorovými strunovými sekačkami včetně Ryobi RLT36, 

RLT36C3325, RLT36C33

 • Kulatá struna kompatibilní s benzínovými a elektrickými síťovými 

a akumulátorovými strunovými sekačkami včetně Ryobi RFT254, 

RLT26, RLT30, séry: RLT430, RBC26, RBC30, RBC30, RBC40, 

RBC42, RBC430, RBC52

 • Kulatá struna kompatibilní s benzínovými a elektrickými síťovými 

a akumulátorovými strunovými sekačkami včetně Ryobi séry: 

RFT254, RLT26,  RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC30, 

RBC40, RBC42, RBC430, RBC52

 • Univerzální struna pro elektrické síťové a akumulátorové strunové 

sekačky

 • Univerzální struna pro elektrické síťové a akumulátorové strunové 

sekačky

Objednací číslo 5132002641

EAN Kód 4892210818584

Objednací číslo 5132002639

EAN Kód 4892210818560

Objednací číslo 5132002624

EAN Kód 4892210818102

Objednací číslo 5132002642

EAN Kód 4892210818591

Objednací číslo 5132002640

EAN Kód 4892210818577

Objednací číslo 5132002625

EAN Kód 4892210818119
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 • Cívky 1,6 mm (trojbalení) kompatibilní se všemi strunovými 

sekačkami Ryobi 18 V ONE+™

 • 20cm kotouč křovinořezu kompatibilní se všemi benzínovými 

křovinořezy Ryobi, síťovými křovinořezy Ryobi RBC7020, RBC1020, 

RBC1226l a akumulátorovými křovinořezy Ryobi RBC18X20B4

 • (Nahrazuje LTA024)

 • Kompatibilní s elektrickými síťovými 

strunovými sekačkami Ryobi včetně 

RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, 

RLT2523 a RLT3123

 • Hlava s dvěma strunami a podáváním 

úderem

 • Kompatibilní se všemi akumulátorovými strunovými sekačkami 

Ryobi v řadě RLT36

 • Vinutá  struna pro nižší hlučnost a zvlášť vysokou pevnost

 • (Nahrazuje RAC127)

 • Zoubkované hrany nožů usnadňují sekání husté trávy a vegetace

trávy

 • Cívky 1,5 mm (trojbalení) pro síťové strunové sekačky RLT4027, 

RLT5027, RLT6030

 • Vinutá struna pro nižší hlučnost a zvlášť vysokou pevnost

Objednací číslo 5132002770

EAN Kód 4892210133298

Objednací číslo 5132002671

EAN Kód 4892210819697

Objednací číslo 5132002707

EAN Kód 4892210822161

Objednací číslo 5132002591

EAN Kód 4892210817679

Objednací číslo 5132002434

EAN Kód 4892210813480

Objednací číslo 5132002650

EAN Kód 4892210818621
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 • Popruhy Pro-style Vertebrae+™ 

zajišťují rovnováhu, komfort a 

podporu

 • 20 cm kotouč křovinořezu kompatibilní se všemi benzínovými 

křovinořezy Ryobi

 • (Nahrazuje LTA034 a RAC107)

 • Vysoce odolný řezný kotouč s 26 zuby pro řezání hustých křovin 

a malých stromků kompatibilní s benzínovými křovinořezy Ryobi 

včetně řady RBC42, řady RBC47 a řady RBC52

 • Pevný ochranný kryt pro použití s Ryobi RAC136. Řezný kotouč 

pro benzínové křovinořezy Ryobi včetně řady RCS42, řady RBC47 

a řady RBC52

 • Kompatibilní se všemi akumulátorovými tyčovými odvětvovacími 

pilami Ryobi 18V ONE+™

Objednací číslo 5132002764

EAN Kód 4892210132192

Objednací číslo 5132002668

EAN Kód 4892210819734

Objednací číslo 5132002706

EAN Kód 4892210822154

Objednací číslo 5132002763

EAN Kód 4892210132185

Objednací číslo 5132002589

EAN Kód 4892210817655
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 • Univerzální HEDGESWEEP™ 

 • Kompatibilní s elektrickými síťovými tyčovými odvětvovacími pilami 

Ryobi řady RPP75  • Naše unikátní ergonomické 

popruhy Vertebrae+™ nesou 

hmotnost vašeho tyčového 

produktu a umožňují vám se 

zaměřit na prováděnou práci

 • Poskytují stabilní výšku, 

čímž napomáhají k zajištění 

rovnoměrného zastřižení 

živých plotů

 • Kompatibilní se všemi 

tyčovými odvětvovacími 

pilami a nůžkami na živé 

ploty, stejně jako s většinou 

konkurenčních jednotek

 • Kompatibilní s elektrickými síťovými tyčovými odvětvovacími pilami 

Ryobi řady RPP75.

 • Kompatibilní se všemi akumulátorovými tyčovými odvětvovacími 

pilami Ryobi 18 V ONE+™

Objednací číslo 5132002715

EAN Kód 4892210131997

Objednací číslo 5132002588

EAN Kód 4892210817648

Objednací číslo 5132002437

EAN Kód 4892210813466

Objednací číslo 5132002765

EAN Kód 4892210132451

Objednací číslo 5132002714

EAN Kód 4892210131980
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 • Kompatibilní s elektrickými síťovými řetězovými pilami RCS1835

 • Kompatibilní s benzínovými řetězovými pilami Ryobi včetně řady 

RCS40, řady RCS42

 • Kompatibilní s elektrickými síťovými řetězovými pilami RCS2040.

 • Kompatibilní s akumulátorovou řetězovou pilou Ryobi 36 V 

RCS36X3550Hi

 • Kompatibilní s elektrickou síťovou řetězovou pilou Ryobi RCS2040

 • Kompatibilní s benzínovými řetězovými pilami Ryobi řady RCS51

Objednací číslo 5132002576

EAN Kód 4892210816849

Objednací číslo 5132002575

EAN Kód 4892210816832

Objednací číslo 5132002574

EAN Kód 4892210816825

Objednací číslo 5132002649

EAN Kód 4892210818645

Objednací číslo 5132002783

EAN Kód 4892210137821

Objednací číslo 5132002630

EAN Kód 4892210818065
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 • Kompatibilní s benzínovými řetězovými pilami Ryobi včetně řady 

RCS48, řady RCS51
 • Kompatibilní s akumulátorovou řetězovou pilou Ryobi 36 V 

RCS36X3550Hi

 • Kompatibilní s akumulátorovými 

a síťovými fukary/vysavači 

Ryobi včetně RBV3000CSV, 

RBV3000CESV a RBV36B

 • Kompatibilní s benzínovými fukary/vysavači Ryobi včetně RBV26, 

RBV26B

Objednací číslo 5132002712

EAN Kód 4892210130105

Objednací číslo 5132002427

EAN Kód 4892210813060

Objednací číslo 5132002477

EAN Kód 4892210814371

Objednací číslo 5132002713

EAN Kód 4892210131973
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For further technical specifications, including noise and vibration data, please visit our website: www.ryobitools.eu

ONE+ Power Tools 

R18CS-0

18V Cordless Circular Saw

 •
Premium 165mm blade with 24 carbide tipped teeth provides superb performance and cut quality

 •
Powerful 18V motor delivers 4,700rpm to easily cut most tim

ber and sheet materials

 •
Impressive cut capacities 52mm at 90°, 36mm at 45° allows you to complete applications usually reserved for corded tools

 •
Rotatable dust port helps keep the cut line clear and allows you to work in a dust free environment by connecting to a vacuum  

 •
Tool less depth and bevel adjustments make it quick at easy to set up the saw

 •
Cut up to 80 Meters of 13mm plywood per charge when combined with our high capacity Lithium+ 4.0Ah battery RB18L40

 •
Make up to 210 cross cuts in 2x6 (52x150mm) tim

ber per charge when combined with our high capacity Lithium+ 4.0Ah battery RB18L40

1x 24 Tooth blade, Side fence

Standard equipment (R18CS-0)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Bevel capacity (°)

0°-56°

Blade diameter (mm)

165

Blade width (mm)

1.6

Bore size (mm)

16

Max. cutting depth 45˚ (mm)

36

Max. cutting depth 56 

degrees [mm]

28

Max. cutting depth 90˚ (mm)

52

No load speed (rpm)

4,700

Weight with battery pack (kg)

2.8

Supplied in

−

Article Number

5133002338

EAN Code

4892210117304

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

Also Available as

R18DDP-0
18V Cordless Drill/Driver

 • 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 • Electronic variable speed, reverse and brake for total control

 • Spirit level for precise drilling

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

applications

 • Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time
 • Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

 • Soft touch trigger and  gear switch for user comfort

 • Ergonomic GripZone™ overmould technology for improved comfort 

with a positive grip

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
45

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 440

No load speed gear 2 (rpm) 1,600

Max. drilling wood (mm)
32

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
24

Weight with battery pack (kg) 1.81

Supplied in
−

Article Number 5133002095

EAN Code
4892210128034

1 x double-ended screwdriver bitStandard equipment (R18DDP-0)

NEWEWWW

5133002075 4892210126740
R18DDP-LL13S
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (2x1.3Ah)

5133002250 4892210129345
R18DDP-L13S
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (1x1.3Ah)

5133001173 4892210118660
RCD18021L
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (1x1.3Ah)

5133002214 4892210128928
RCD18-LL25S
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (2x2.5Ah)5133001929 4892210124463
RCD18022L
Name: Product Code: EAN Code:

18V Cordless Drill/Driver (2x1.5Ah)
Also Available as

RCD1802M
18V Cordless Drill/Driver

 • 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 • Electronic variable speed, reverse and brake for total control

 • Single sleeve chuck makes it easy to change accessories

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

applications

 • Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time
 • Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

 • LED work light for working in dimly lit areas

 • Soft touch trigger and  gear switch for user comfort

 • Ergonomic GripZone+ with microtexture for a postive grip

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
45

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 440

No load speed gear 2 (rpm) 1600

Max. drilling wood (mm)
38

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
24

Weight with battery pack (kg) 1.64

Supplied in
−

Article Number 5133001170

EAN Code
4892210118677

1 x double-ended screwdriver bitStandard equipment (RCD1802M)

Ryobi

 



NOVÉVÉÉÉ

  Razítko prodejce:

Obsah katalogu je správný v okamžiku předání do tisku. Společnost 
Ryobi si vyhrazuje právo na změnu obrázků a cen bez předchozího 
oznámení. Obchodní značku RYOBI® je možné používat na základě 
licence udělené společností Ryobi Limited.

5139000792

Techtronic Industries České s.r.o.
Hvězdova 1716 / 2b 
140 00 Praha 4 - Nusle

Tel:  +420 244 402 531 
Fax:  +420 244 402 536
Email:  kancelar@tti-emea.com
Web:  cz.ryobitools.eu


