
2017
Trávník a zahrada



LEADER
DIY.

IN

THE WORLDWIDE

#1

NAŠE NÁŘADÍ DLOUHO VYDRŽÍ. A STEJNĚ TAK I NAŠE ZÁRUKA
Chcete od všeho víc. A přesně to vám značka Ryobi nabízí. Nyní firma Ryobi díky nejlepším technologiím a inovacím 

ve své třídě přináší úplně první tříletou záruku na veškeré elektrické a akumulátorové nářadí, včetně 18V systému 

ONE+ a 36V řady nářadí.**

PŘEDSTAVUJE

Pro podmínky a více informací navštivte ryobitools.eu.

* Registraci je nutné provést do 30 dní od data nákupu. Registrace je nutná k prodloužení evropské záruky na 3 roky. Navštivte naši 

webovou stránku www.ryobitools.eu, kde najdete podrobné informace o záručních podmínkách a registraci k prodloužení. Tato 

záruka je platná v Evropské unii, Švýcarsku, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku a Rusku.

Nacházíte-li se v jiné oblasti, obraťte se na autorizovaného prodejce Ryobi® pro bližší informace ohledně záruky.

** Tato nabídka nezahrnuje žádné benzínové nářadí, na které se vztahuje dvouletá záruka Ryobi bez registrace.

Právě proto si lidé volí značku Ryobi, protože přináší více.

NOVINKA

LETÁ
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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.

Obsah

Nabízíme tříletou záruku na veškeré 

akumulátorové i síťové elektrické 

nářadí kromě příslušenství 

a součástí, které podléhají 

přirozenému a normálnímu 

opotřebení. Kompletní podmínky 

najdete v našich záručních 

podmínkách v návodu k použití.

* Registraci je nutné provést do 30 dní od data nákupu. Registrace je nutná k prodloužení evropské záruky na 3 roky. Navštivte naši webovou stránku www.ryobitools.eu, kde 

najdete podrobné informace o záručních podmínkách a registraci k prodloužení. Tato záruka je platná v Evropské unii, Švýcarsku, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku 

a Rusku. Nacházíte-li se v jiné oblasti, obraťte se na autorizovaného prodejce Ryobi® pro bližší informace ohledně záruky.

** Tato nabídka nezahrnuje žádné benzínové nářadí, na které se vztahuje dvouletá záruka Ryobi bez registrace.

TATO EVROPSKÁ ZÁRUKA NEMÁ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA. VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁRUKY PODLÉHAJÍ PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONŮM. 

LETÁ
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Akumulátorová technologie IntelliCell™

Jedinečným způsobem reguluje svůj vlastní výkon tak, aby zaručovala 
optimální výkonnost a dobu chodu pro jakékoli nářadí ONE+ a jakékoli použití.

                    Jeden aku- 
mulátor pasuje na vše
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a neplaťte navíc za nadbytečné akumulátory a nabíječky.

Sami se rozhodněte, jaké nářadí chcete do své rodinky přibrat, od 

vrtaček přes rádia a vyžínače až po postřikovače.

VYBERTE 
SI SADU

VYBERTE
NEBO

rozšiřujte svou rodinku 

nářadí za méně peněz 

zakoupením samostatného 

nářadí, akumulátoru nebo 

nabíječky.

Kupte si jakoukoli sadu 

nářadí, akumulátoru 

a nabíječky, a založte si 

svou rodinku nářadí
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Jedinečným způsobem reguluje svůj 

vlastní výkon tak, aby zaručovala optimální 

výkonnost a dobu chodu pro jakékoli nářadí 

ONE+ a jakékoli použití.

Nejjednodušší způsob

monitorování životnosti vašeho 

akumulátoru a organizace vaší 

provozní zátěže

Doba 
provozu

Výkonnost
Elektronika vypne nářadí při

přetížení nebo velkém přehřátí

akumulátoru, čímž chrání nářadí i 

akumulátor před poškozením
Odolnost

První na trhu pro domácí kutily!

V případě potřeby zvýšení

výkonnosti proudí energie ve

velkých dávkách snadno skrze

články 

Řízení  
výkonu

NEUSTÁLE VYLEPŠUJE VAŠE ONE+ NÁŘADÍ

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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Zaručuje kutilům nejdelší dobu chodu, díky 

čemuž můžete pracovat déle bez nutnosti 

opětovného nabíjení akumulátoru!

3xUDĚ-
LEJTE

VÍCE PRÁCE
2* Doba chodu sekačky u modelu: RLM18X33H50, 

vrtejte otvory do trubek až 10 × 50 mm, nařežte až 
100 metrů 13mm překližky.

* Doba chodu se liší podle nářadí, akumulátoru 
a způsobu použití.

* Zavrtejte šrouby až 4 × 32 mm do borového dřeva, vrtejte otvory do borového dřeva až 10 × 50 mm, nařežte až 100 metrů 13mm 
překližky. Doba chodu sekačky u modelu: RLM18X33H50. Doba chodu se liší podle nářadí, akumulátoru a způsobu použití

50+ DRUHŮ NÁŘADÍ POHÁNĚNÝCH NEJŠIRŠÍ ŘADOU LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ.

ryobitools.eu

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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RLM18X41H240
 

ST1
MARKET!

TO

OWS1880

NA PLEVEL

 
 

OGS1822
 

OCS1830
18V AKUMULÁTOROVÁ

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

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
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heck out the video on

Search for Ryobi TV

RLM18X33H40

 • 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 

 (RLM18X33H40)

Mulčovací záslepka, 35l vak na trávu

Název:18 V akumulátorová sekačka na 
trávu, záběr 33 cm RAC431

Kód produktu:Kód produktu:Název:

51320028055133002616OLM1833H

RLM18X41H240

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

18 V akumulátorem Lithium+

 • 40cm šířka záběru s kovovým nožem pro vynikající sečení a 

mulčování

 • Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 20-70 mm

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

 • Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení 

uživatelům všech výšek   

 • Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání

 • Kapacita koše na trávu 50 l

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

reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, 

skladovatelnosti a bezpečnosti (RLM18X41H240)

Mulčovací záslepka, 50l vak na trávu

Název:

RAC404

Kód produktu:

5132002438

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

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) 4.0

Nabíječka 2 hod

Záběr (cm) 40

Mechanismus pohonu
Bez vlastního 

pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost bez aku (kg) 19.2

Obj.č. 5133002803

EAN kód 4892210147578

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 4.0

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 2 hod

Záběr (cm) 33

Mechanismus pohonu
Bez vlastního 

pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 12

Obj.č. 5133002526

EAN kód 4892210137876

NOVÉOVÉÉÉÉ



0210

RLM18C36H225

 • 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
Standardní výbava (RLM18C36H225)
Mulčovací záslepka, 45l vak na trávu

Název:36 V hybridní travní sekačka, 
záběr 36 cm (2x 4.0Ah) RAC432

Kód produktu:Název: Kód produktu:

51320028065133002589RLM18X36H240

RLT1831H20

 • Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez 

kabelů nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám 

všech uživatelů

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

 • EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování

 • Teleskopická násada a nastavitelné zaoblené madlo zajišťují pohodlí 

pro uživatele všech výšek

 • Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější vyžínání

 • Výkonný 18V akumulátor Lithium+ poskytuje větší výkon, delší dobu 

chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie

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

téměř 50 druhy elektrického ručního a záhradního nářadí

Standardní výbava (RLT1831H20)
Automatické podávání

Název: Název:Název:

RAC124 RAC139RAC125

Kód produktu: Kód produktu:Kód produktu:

5132002433 51320027075132002434

18V hybridní strunová sekač-
ka, záběr: 25-30 cm (1x2.5Ah)
Název: Kód produktu:

5133002820RLT1831H25

18V hybridní strunová sekačka, 
šířka záběru 25–30 cm (1x 2,5 

Ah), včetně cepových nožů

Název: Kód produktu:

5133002821RLT1831H25PK

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

Obj.č. 5133002587

EAN kód 4892210140111

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 2.0

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 70 min

Šířka řezu (cm) 25/30

Automatické nastavování 

délky struny

Automatické 

podávání

Hmotnost bez aku (kg) 2.8

Obj.č. 5133002819

EAN kód 4892210147745

NOVÉOVÉÉÉÉ



0311

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

#RyobiToolsEurope

ryobitools.euHYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

Snadno přepínejte mezi napájením 

z akumulátoru a ze sítě. Užívejte si 

svobodu akumulátorového nářadí 

s akumulátorem Lithium+ nebo přejděte 

na napájení z elektrické sítě pro delší 

dobu chodu.

KUMUL TOROVÉ

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

SÍ OVÉ



0212

 • Záběr: 25 cm pro účinné vyžínání

 • EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování

 • Design s dvěma rukojeťmi pro pohodlnější obsluhu

 • Výkonný 18V akumulátor Lithium+  poskytuje větší výkon, delší dobu 

chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie

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

téměř 50 druhy elektrického ručního a záhradního nářadí

(RLT1825M13)
Automatické podávání

Název:Akumulátorový vyžínač 18 V, 
šířka záběru 25 cm

Název: Název:
RAC124 RAC125 RAC139
Kód produktu:Kód produktu:Název: Kód produktu: Kód produktu:
5132002433 51320024345133002822OLT1825M 5132002707

RLT183220

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

 • EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do 

režimu vyžínače

 • Teleskopická násada a nastavitelné zaoblené madlo zajišťují pohodlí 

pro uživatele všech výšek

 • Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější vyžínání

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

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

téměř 50 druhy elektrického ručního a záhradního nářadí

(RLT183220)
Automatické podávání

Název: Název:Název:

RAC124 RAC139RAC125

Kód produktu: Kód produktu:Kód produktu:

5132002433 51320027075132002434

18V hybridní strunová sekač-
ka, záběr: 25-30 cm

Název: Kód produktu:

5133002813OLT1832

18V hybridní strunová sekačka, 
záběr: 25-30 cm (1x2.5Ah)

Název: Kód produktu:

5133002816RLT183225

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 3 hod

Šířka řezu (cm) 25

Automatické nastavování 

délky struny

Automatické 

podávání

Hmotnost bez aku (kg) 1.3

Obj.č. 5133002823

EAN kód 4892210147783

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 2.0

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 70 min

Šířka řezu (cm) 25/30

Automatické nastavování 

délky struny

Automatické 

podávání

Hmotnost bez aku (kg) 2.3

Obj.č. 5133002814

EAN kód 4892210147691

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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RBC18X20B4

 • Výkonný 18V akumulátor Lithium+ 4 Ah poskytuje větší výkon, delší dobu 

chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie  

 • Vysoce výkonný 18V motor zaručuje optimální výkon pro sečení drsné trávy a 

vysokých travin

 • Křovinořez/vyžínač 2-v-1 s nožovou i vyžínací hlavou pro všestrannost použití

 • 20cm žací nůž z tvrzené oceli TriArc™ pro náročnější práce

 • Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce  

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

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení 

maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Člen řady 18 V One+™, ve kterém akumulátor může být použit s téměř 50 

druhy elektrického ručního a záhradního nářadí  (RBC18X20B4)
Kotouč Tri-Arc, žací hlava se strunou 1,6 mm, 

řidítka, popruh na rameno 

Název:18V akumulátorový křovinořez 
s řidítky  

Název:
RAC108 RAC114

Název: Kód produktu: Kód produktu: Kód produktu:
51320026505133002619OBC1820B 5132002669

OGS1822

 • Nůžky a zastřihávač 2-v-1 pro mnohostranné použití na 

zahradě

 • Kompaktní, štíhlá a lehká konstrukce pro pohodlí uživatele

 • Výměna nože bez nástrojů pro přeměnu nůžek na zastřihávač

 • Odolné nože z tvrzené oceli

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

a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby 

chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

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

použit s téměř 50 druhy elektrického ručního a záhradního 

nářadí
(OGS1822)

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

Název:Název:

RPA1822RAC314

Kód produktu:Kód produktu:

51320033005132003309

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 −

Nůž (mm) 120

Délka lišty-plotostřih (mm) 200

Max. kapacita řezání (mm) 10

Hmotnost bez aku (kg) 1.12

Obj.č. 5133002830

EAN kód 4892210147837

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) 1.65

Počet otáček (ot./min) 8000

Hmotnost bez aku (kg) 4.8

Obj.č. 5133002528

EAN kód 4892210138279

NOVÉOVÉÉÉÉ
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OLP1832B

 • Akumulátorové 1metrové  nůžky pro snadné prostřihávání i v těžko 

dostupných místech 

 • 18V motor pro snadné řezání větví o průměru až 32 mm

 • Vysoce kvalitní dvoubřité nůžky přenášejí  moment 150 kg/m pro 

rychlé zdolání jakéhokoli prostřihávání

 • Měkké rukojeti pro pohodlí i při delší práci

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

reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, 

skladovatelnosti a bezpečnosti

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

téměř 50 druhy elektrického ručního a záhradního nářadí (OLP1832B)
-

Název:

RAC313

Kód produktu:

5132003308

OLP1832BE

 • Akumulátorové 2,5metrové nůžky pro snadné prostřihávání na 

vzdálených místech s prodlouženou rukojetí  

 • 18V motor pro snadné řezání větví o průměru až 32 mm

 • Vysoce kvalitní dvoubřité nůžky přinášejí moment 150 kg/m pro 

rychlé zdolání jakéhokoli prostřihávání

 • Otočná střižná hlava pro stříhání v různých úhlech

 • Měkké rukojeti pro pohodlí i při delší práci

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

(OLP1832BE
-

Název:

RAC313

Kód produktu:

5132003308

OLP1832BP

 • Akumulátorové teleskopické nůžky lze prodloužit z 2,5 metrů až na 4 

metry pro snadné prostřihávání i na těžko dostupných místech 

 • 18V motor pro snadné řezání větví o průměru až 32 mm

 • Vysoce kvalitní dvoubřité nůžky přinášejí moment 150 kg/m pro rychlé 

zdolání jakéhokoli prostřihávání

 • Otočná střižná hlava pro stříhání v různých úhlech

 • Měkké rukojeti pro pohodlí i při delší práci

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 (OLP1832BP)
-

Název:

RAC313

Kód produktu:

5132003308

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

Napětí (V) 18

Nabíječka −

Typ nože Dvoubřité

Max. kapacita řezání  (mm) 32

Úhel řezu Fixní

Délka (m) 0.75

Teleskop Ne

Hmotnost bez aku (kg) 1.45

Obj.č. 5133002842

EAN kód 4892210147967

Napětí (V) 18

Nabíječka −

Typ nože Dvoubřité

Max. kapacita řezání  (mm) 32

Úhel řezu 0-230°

Délka (m) 2.5

Teleskop Ano

Hmotnost bez aku (kg) 2.8

Obj.č. 5133002844

EAN kód 4892210147981

Napětí (V) 18

Nabíječka −

Typ nože Dvoubřité

Max. kapacita řezání  (mm) 32

Úhel řezu 0-230°

Délka (m) 2.5-4

Teleskop Ano

Hmotnost bez aku (kg) 3.7

Obj.č. 5133002843

EAN kód 4892210147974

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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OCS1830

 • Vysoce výkonný bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z práce

 • 30cm lišta a řetěz Oregon®

 • Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele

 • Napínání řetězu bez nářadí pro snadné seřízení

 • Oblouková rukojeť s pogumováním pro pohodlné použití v jakékoli poloze

 • Mechanická brzda řetězu

(OCS1830
ochranné pouzdro na lištu

Název: Název:

RAC227RAC226

Kód produktu: Kód produktu:

51320024365132002486

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 −

Délka lišty (cm) 30

Rychlost řetězu (m/s) 10

Napínání řetězu bez použití 

nářadí
Ano

Obj.č. 5133002829

EAN kód 4892210147820

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem

 • Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50 cm diamantem 

broušenými lištami

 • Může řezat velké větve díky 22 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 součástí systému 18V ONE+, je kompatibilní se 

všemi druhy elektrického ručního a zahradního nářadi

 (RHT1851R20)
Deflektor HedgeSweep™, pouzdro na lištu

18V plotostřih, délka lišty: 50 cm
Název:Název:

RAC311RAC305

Kód produktu:Kód produktu:Kód produktu:Název:

513200286451320024375133002109RHT1851R15

 • 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 18V ONE+, je kompatibilní se  

všemi druhy elektrického ručního a zahradního nářadi

 (RHT1855R40)
HedgeSweep™ příslušenství, ochranné pouzdro 

na lištu

Název:Název:
18V plotostřih, délka lišty: 55 cm RAC311RAC305

Kód produktu:Název: Kód produktu: Kód produktu:

513200286451320024375133002161OHT1855R

 • 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 18V ONE+, je kompatibilní se 

všemi druhy elektrického ručního a zahradního nářadi
 (RHT1850XLI)

HedgeSweep™, pouzdro na lištu

Název:Název:18 V aku plotostřih s dlouhým 
dosahem, délka lišty: 50 cm RAC311RAC305

Kód produktu:Název: Kód produktu: Kód produktu:

513200286451320024375133001249OHT1850X

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

Kapacita aku (Ah) 4.0

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Max. kapacita řezání  (mm) 22

Počet otáček (ot./min) 1350

Délka pilového plátku (cm) 55

Hmotnost bez aku (kg) 2.8

Obj.č. 5133002111

EAN kód 4892210820761

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 1.3

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 3 hod

Max. kapacita řezání  (mm) 16

Počet otáček (ot./min) 1200

Délka pilového plátku (cm) 50

Hmotnost vč. aku (kg) 3.73

Obj.č. 5133001626

EAN kód 4892210816924

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 2.0

Počet dostupných 

akumulátorů
1

Nabíječka 70 min

Max. kapacita řezání  (mm) 22

Počet otáček (ot./min) 1350

Délka pilového plátku (cm) 50

Typ nože
Broušené 

diamantem

Hmotnost bez aku (kg) 2.7

Obj.č. 5133002831

EAN kód 4892210147998
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 • 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

 • Demontovatelná prodlužovací hřídel pro plnou délku 2,3 m nebo 

kompaktní skladování
(RPT184515)

HedgeSweep, pouzdro na lištu, jednoduchý 

popruh na rameno

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

Název:

RAC805 RAC311

Kód produktu:Kód produktu:Název: Kód produktu:

5132002765 51320028645133002523OPT1845

 • 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 je 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 

Název:Název:18V akumulátorová tyčová 
odvětvovací pila, lišta 20 cm  RAC805RAC234

Kód produktu:Název: Kód produktu:Kód produktu:

513200276551320025885133001250OPP1820

OBL1820S
18 V fukar

 • Fukar Ryobi je výborný  na odklízení mokrého listí, čištění teras, 

dvorků a chodníčků

 • Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu: 245 km/h

 • Lehká konstrukce a jedinečné pohodlí práce bez kabelů urychlují 

čisticí práce

 • Držadlo se speciální protiskluzovou úpravou GripZone™

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

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

téměř 50 druhy elektrického ručního a záhradního nářadí

 • Pro nejlepší výkon a ergonomii doporučujeme použití 2,5Ah 

akumulátoru Lithium+

 • Dodávano bez aku a nabíječky

(OBL1820S)
-

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 3 hod

Délka lišty (cm) 20

Rychlost řetězu (m/s) 5

Hmotnost vč. aku (kg) 3.9

Obj.č. 5133002575

EAN kód 4892210139382

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Průtok vzduchu rychlost 

(km / h)
245

Hmotnost bez aku (kg) 1.6

Obj.č. 5133002663

EAN kód 4892210143488

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 1.5

Počet dostupných akumulátorů 1

Nabíječka 60 min

Max. kapacita řezání  (mm) 18

Délka pilového plátku (cm) 45

Počet otáček (ot./min) 1350

Hmotnost vč. aku (kg) 4.6

Obj.č. 5133002521

EAN kód 4892210138507

NOVÉOVÉÉÉÉ
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OBL1820H
18V fukar

 • 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 použity s

téměř 35 druhy elektrického ručního a záhradního nářadí
 (OBL1820H)

1x tryska

OWS1880

 • Akumulátorový aplikátor postřiku na plevel pro snadnou péči o

zahradu

 • Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavné

manuální pumpování

 • 3,5l nádoba s vestavěnou odměrkou

 • Integrovaná konstrukce kopí pro jednoruční ovládání

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro

dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Člen řady 18 V One Plus™, ve kterém jeden akumulátor

může být použit s téměř 50 druhy elektrického ručního

a zahradního nářadí
(OWS1880)

- 

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)
250

Hmotnost vč. aku (kg) 2.1

Obj.č. 5133002340

EAN kód 4892210822673

Napětí (V) 18

Kapacita aku (Ah) 0

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Průtok (l/h) 30

Nádrž (l) 3.5

Hmotnost bez aku (kg) 1.45

Obj.č. 5133002676

EAN kód 4892210144447

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • Otočná hlava pro lepší osvětlení

 • Multifunkční konstrukce, která umožňuje postavení na akumulátor

nebo zavěšení na hřebík, šroub či hák

 • Nízká hmotnost a vysoká odolnost pro každodenní použití

 • Vysoce výkonná halogenová žárovka produkuje světelný tok

150 lumenů s doporučeným dosvitem až 10 metrů

 (RFL180M)

-

 • 20 vysoce výkonných LED žárovek vydávajících světlo o výkonu 850

lumenů

 • Může stát, viset či se jakkoli sklopit, abyste měli obě ruce volné na

práci v jasně osvětleném prostředí

 • 2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout

polovinu světel nebo všech 20 LED na plný výkon

 • CCT (Correlated Colour Temperature) na úrovni 5 700 K znamená,

že zdroj vydává jasný paprsek bílého světla, který pomáhá k lepší a

snadnější viditelnosti osvětlených předmětů

 • CRI hodnoty 80 znamená, že je z 80 % stejně tak dobré jako

přirozené denní světlo, což je činí ideálním pro všechny vaše hobby a

dekorační projekty

 • Doba chodu až 360 minut s aku RB18L40

 (R18ALF-0)

-

 • Prostorové světlo s dvojitým výkonem pracuje se všemi bateriemi

Ryobi 18 V ONE+ nebo se síťovou prodlužovací šňůrou

 • LED s doživotní životností a výkonem 25 W vydává světelný tok až

2000 lumenů

 • Otáčení čočky o 360° a četné možnosti zavěšení zvyšují univerzálnost

 • Kompaktní konstrukce a integrovaná rukojeť pro snadné přenášení a

uložení

 • Až 240 minut provozu jako akumulátorové světlo s RB18L40 nebo

zástrčkou pro střídavý proud  (R18ALH-0)

-

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

Napětí (V) 18

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Typ žárovky halogen

Hmotnost vč. aku (kg) 0.72

Obj.č. 5133001636

EAN kód 4892210120182

Napětí (V) 18

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Typ žárovky LED

Hmotnost vč. aku (kg) 1.3

Obj.č. 5133002304

EAN kód 4892210130525

Napětí (V) 18

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Typ žárovky LED

Hmotnost vč. aku (kg) 1.9

Obj.č. 5133002339

EAN kód 4892210117311
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Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.

 • Akumulátorový ventilátor je ideální pro vnitřní nebo vnější použití,

kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí

 • 8 nastavitelných poloh pro nasměrování vzduchu v různých směrech

 • Různé možnosti zavěšení pro maximální univerzálnost.

 • 2 100 ot/min pro max. proudění vzduchu nebo 1 400 ot/min pro delší

a tišší provoz

 • Doba provozu až 18 hodin s RB18L50 vám umožní celodenní (nebo

celonoční) používání na jedno nabití.

 (R18F-0)

-

®

• Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech

hlasitostech

 • Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální

univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na

vzdálenost 10 metrů

 • Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM

 • Dobíjecí konektor USB (1A) dobíjí mnoho elektronických zařízení,

včetně chytrých telefonů

 • Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým

telefonem

 • Kompaktní velikost zaručuje odolnost a snadné přenášení při použití

doma

 • Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V

akumulátoru ONE+™

• Doba provozu až 24 hodin s akumulátorem Lithium+ RB18L40

 (R18R-0)

(2) Alkalické baterie AAA

®

• Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý

zvuk v různých hlasitostech

 • Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální

univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na

vzdálenost 10 metrů

 • Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a

10 AM

 • Dobíjecí konektor USB (2 A) dobíjí mnoho elektronických

zařízení včetně chytrých telefonů

 • Vestavěny ekvalizér, který umožňuje seřízení basů a výšek

 • Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s

chytrým telefonem

 • Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití

18V akumulátoru ONE+™

• Doba provozu až 15 hodin s akumulátorem Lithium+ RB18L50

(R18RH-0)

Alkalické baterie AAA

Napětí (V) 18V

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Počet otáček ventilátoru 

(ot./min)
2,100 / 1,400

Hmotnost vč. aku (kg) 1.56

Obj.č. 5133002612

EAN kód 4892210140678

Napětí (V) 18

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Průměr reproduktoru (mm) 90mm

Výkon reproduktoru (W) 3

Hmotnost vč. aku (kg) 1.1

Obj.č. 5133002455

EAN kód 4892210135476

Napětí (V) 18

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Hmotnost bez aku (kg) 1.82

Obj.č. 5133002734

EAN kód 4892210145390

NOVÉOVÉÉ
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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

RB18L40

 • 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

 • 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

RB18L20

 • Výkonný 2,0 Ah Lithium+ aku poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s

předchozí Lithium-Ion technologií

 • Odolná konstrukce s vestavěnou ochranou proti nárazu zaručuje dlouhou životnost

 • Vyvrtá až 125 otvorů na jedno nabití (16mm otvory do 2” / 50mm borovicového dřeva) s RCD1802

 • Přeřízne až 70 hranolů 2x6” (50*150mm) 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

RB18L13

 • Výkonný 1,3 Ah Lithium-Ion aku

 • 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

*Runtime can vary by tool, battery and application

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

Obj.č. 5133002433

EAN kód 4892210135940

Obj.č. 5133001907

EAN kód 4892210124104

Obj.č. 5133002237

EAN kód 4892210129062

Obj.č. 5133002737

EAN kód 4892210145093

Obj.č. 5133001905

EAN kód 4892210124081

Obj.č. 5133001904

EAN kód 4892210124074

NOVÉOVÉÉÉÉÉ



0222
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 • Lze zapojit do zásuvky 12 V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní 

nabíjení akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným 

přístupem k elektrické energii

 • Nabíječka ONE+ kompatibilní ve všemi 18V akumulátory Lithium+ 

ONE

 • Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování

 • Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu 

akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost

 • Ochranná elektronika vás upozorní zvukem a vypne nabíječku, je-li 

hladina autobaterie ve vozidle příliš nízká.

BCL14181H

 • 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

RC18627

 • Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem 

pro ukládání všech akumulátorů ONE+

 • Nabíjí rychlostí 2,7 A/hod, což znamená, že 2,5Ah akumulátor nabije 

za 1 hodinu

 • Nabíječka ONE+ kompatibilní ve všemi 18V Lithium-iontovými 

akumulátory ONE+

 • Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování

 • Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu 

akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost

Obj.č. 5133002893

EAN kód 4892210150134

Obj.č. 5133001127

EAN kód 4892210117991

Obj.č. 5133002630

EAN kód 4892210140906

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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JIŽ BRZY
DALŠÍ GENERACE 

AKUMULÁTORŮ RYOBI

DELŠÍ
DOBA CHODU
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Dokonalé 
 

 

-

Akumulátorová technologie IntelliCell™

Jedinečným způsobem reguluje svůj vlastní výkon tak, aby zaručovala optimální 
výkonnost a dobu chodu pro jakékoli nářadí ONE+ a jakékoli použití.
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NAPÁJEJTE VÍCE 

AKUMULÁTOREM!

Ryobi nabízí 36V akumulátorové nářadí 

pro každou práci na zahradě. Od 

sečení, vyžínání trávy a zastřihování 

křovin, řezání polen, úklid zahrady po 

vysokotlaké čištění. Nejlepší zprávou je, 

že pro napájení veškerého nářadí vám 

bude stačit jediný akumulátor!



02260226

Akumulátorová technologie IntelliCell™

36V Lithium+ akumulátor s technologií IntelliCell™ 

jedinečným způsobem reguluje svůj vlastní výkon  

tak, aby zajišťoval optimální výkonnost a dobu  

chodu jakéhokoli 36V nářadí při jakémkoli použití.

INDIKÁTOR NABITÍ
Nejjednodušší způsob monitorování 

životnosti vašeho akumulátoru a 

organizace vaší provozní zátěže 

 
První na trhu pro domácí kutily!  

V případě potřeby zvýšení výkonnosti 

proudí energie ve velkých dávkách 

snadno skrze články

OCHRANNÁ ELEKTRONIKA
Elektronika vypne nářadí při přetížení 

nářadí při přetížení nebo velkém  

přehřátí akumulátoru, čímž chrání  

nářadí i akumulátor před poškozením

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

VÝKON 
BENZÍNOVÉHO 
NÁŘADÍ 
36V akumulátory Lithium+ vám díky 

technologii Max Power zaručují výkonnost 

benzínového nářadí. MaxPower™ poskytuje 

automatické řízení výkonu, rázové zvýšení 

výkonu v případě potřeby za účelem

dosažení vyšší výkonnosti, ideální pro 

zvlášť náročné použití.

KONKURENCE
  

35 A35 A

Řízení  
výkonuOdolnostDoba 

provozu Výkonnost

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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MARKET!
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ST1

RLM36X41H40

36V BEZUHLÍKOVÁ TRAVNÍ 
S doplňkovým 
systémem

Poháněný

AKUMULÁTORY
Vyrobené s našimi inteligentními 36V 

akumulátory, což vám zajistí výkonnost a dobu 

chodu jako u benzínového nářadí.

Můžete tedy pracovat déle s vyšším výkonem.

RBL36JB RPW36120HI

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

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA
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 • Výkonný 36 V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a 

lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií, poskytuje výkon srovnatelný s 

benzínovým nářadím

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

chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • 36V komutátorový motor s vysokým krouticím momentem pro vynikající výkonnost i v prostředí 

s odolnější trávou

 • Aerodynamicky optimalizovaný kryt sekačky, 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™

 • Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek

 • Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání

 • Kapacita koše na trávu 50 l

(RLM36X41H50

Kapacita koše na trávu 50 l

Název:

RAC404

Kód produktu:

5132002438

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

Kód produktu:Název:

5133002806RLM36X41H40

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 185 min

Záběr (cm) 40

Mechanismus pohonu
Bez vlastního 

pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost bez aku (kg) 19.2

Obj.č. 5133002807

EAN kód 4892210147615

NOVÉOVÉÉÉÉ



02300230

C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

 • Výkonný 36 V MAX POWER™  Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší 

trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií, poskytuje výkon srovnatelný s benzínovým nářadím

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

skladovatelnosti a bezpečnosti

 • 36V bezuhlíkový motor s vysokým krouticím momentem zaručuje dostatek síly pro optimalizaci výkonnosti i při 

nejnáročnější práci

 • Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v hustém porostu

 • Šířka sečení 46 cm pro rychlé sečení a mulčování i rozsáhlejších ploch

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

 • Hřeben na trávu EasyEdge™ umožňuje sečení až k samému okraji trávníku

 • Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek

 • Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání

 • Kapacita koše na trávu 55 l

(RLM36X46H5P)

Kapacita koše na trávu 55 l

Název:

RAC412

Kód produktu:

5132002695

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 70 min

Záběr (cm) 46

Mechanismus pohonu Power Assist

Mulčování Ano

Hmotnost bez aku (kg) 18.4

Obj.č. 5133002811

EAN kód 4892210147646

NOVÉOVÉÉÉÉ
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Zapojte režim Power Assist na své 36V sekačce a přeměňte 
ji na jednotku s pojezdem, která vám pomůže při sečení do 
kopce nebo v hustém porostu.

Manuální

Premium  

Nyní s doplňkovým 
systémem 
Power Assist 

Zaručuje dodatečnou energii, 
která vám pomáhá s vedením 
sekačky

HLEDEJTE LOGO 

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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RBC36X26B

 • 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 

 (RBC36X26B)

1x 36 V (4,0 Ah) Lithium-Ion aku, Tri-Arc+™ nůž, 

strunová hlava se strunou 1,6 mm, cyklo-rukojeť, 

popruh, nabíječka

Název: Název:36 V křovinořez s ergo rukojetí (1 
x 4,0 Ah) RAC114 RAC117

Název: Kód produktu:Kód produktu: Kód produktu:

513200266851320026695133001851RBC36X26E

 • Výkonný 36 V 2,6 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)

1 balení cívky se samočinným podáváním

Název:Název:
36 V strunová sekačka RAC143RAC139

Název: Kód produktu: Kód produktu:Kód produktu:

513200277051320027075133002404RLT36B33

RHT36C60R26

 • 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

 (RHT36C60R26)

Deflektor HedgeSweep, pouzdro na lištu

Název:Název:Akumulátorové nůžky na živý 
plot 36 V s 60 cm lištami

Akumulátorové nůžky na živý plot 
36 V s 60 cm lištami (1x1,5 Ah) RAC305 RAC311

Kód produktu: Kód produktu:Kód produktu:Název:Kód produktu:Název:

5132002437 513200286451330025705133002572 RHT36C60R15RHT36B60R

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

Průměr ocelového žacího 

kotouče (cm)
26

Řezný záběr strunové hlavy 

(cm)
30

Průměr struny (mm) 1.65

Počet otáček (ot./min) 9000

Hmotnost vč. aku (kg) 5.18

Obj.č. 5133001813

EAN kód 4892210818492

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
Auto-feed

Hmotnost vč. aku (kg) 4.1

Obj.č. 5133002107

EAN kód 4892210821478

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) 2.6

Nabíječka 100 min

Max. kapacita řezání  (mm) 26

Délka pilového plátku (cm) 60

Vysoká rychlost (ot./min.) 1350

Vysoký kroutící moment 

(ot./min)
380

Obj.č. 5133002527

EAN kód 4892210137913
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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

Název:Název:

RAC241RAC242

Kód produktu:Kód produktu:

51320027115132002712

 • 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)

-

RPW36120HI

 • Výkonná 36V bezuhlíková technologie motoru pro maximální 

výkonnost 1 600 W zaručuje tlak až 120 barů a průtok 320 litrů za 

hodinu

 • Výjimečně kompaktní konstrukce se zabudovaným kovovým rámem a 

hliníkovou teleskopickou rukojetí pro zajištění odolnosti

 • S tryskou 5 v 1 je přepínání mezi funkcemi snadné – můžete si zvolit 

mezi nastavením dlouhý rozsah s čisticím prostředkem, krátký rozsah 

s čisticím prostředkem, vějířové rozstřikování 40°, 25° a 0°

 • Zabudovaná nádrž na čisticí prostředky o objemu 1 litr se snadno 

přístupným ovládáním dávkování přímo na rozprašovací hlavici

 • Vodotěsná přihrádka na akumulátor s duálním ukotvením pro zajištění 

dlouhé životnosti akumulátoru

 • Velmi tichý provoz pouhých 70 dB při maximálním výkonu

 • Odkládací prostor na hadici, pistoli se spouští a rozprašovací hlavici 

přímo na nářadí

 (RPW36120HI)

Tryska 5 v 1 (dlouhý rozsah s čisticím 

prostředkem, krátký rozsah s čisticím 

prostředkem, vějířové rozstřikování 40°, 25° 

a 0°), turbotryska, hadice, pistole se spouští, 

rozprašovací hlavice

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 bez použití 

nářadí
Ano

Obj.č. 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

Obj.č. 5133002520

EAN kód 4892210138972

Napětí (V) 36

Nabíječka −

Připojení trysky Rychlospojka

Max. podtlak (bar) 120

Hmotnost bez aku (kg) 12

Obj.č. 5133002832

EAN kód 4892210148148

NOVÉOVÉÉÉÉ
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RBL36JB

 • Vysoce výkonný fukar poháněný 36V akumulátorem pro rychlé 

zvládnutí každé práce

 • Axiální ventilátor s technologií proudového motoru zaručuje maximální 

účinnost a prodlouženou dobu chodu 

 • Kapacita průtoku vzduchu až 8 m³/min a rychlost vzduchu až 160 

km/hod umožňuje snadné odklízení i těžkých nebo mokrých nečistot

 • Variabilní spoušť otáček pro kontrolu nad nářadím při jakékoli práci

 • Dobré vyvážení a měkká rukojeť zajišťuje pohodlí i při delším používání

 • Patří do systému nářadí 36 V Lithium+

(RBL36JB)

Trubice fukaru

RBV36B

 • 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

Název: Název:Název:

RAC364 RAC359RAC365

Kód produktu: Kód produktu:Kód produktu:

5132002995 51320027135132003275

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 −

Průtok vzduchu rychlost 

(km / h)
160

Hmotnost bez aku (kg) 2.5

Obj.č. 5133002342

EAN kód 4892210822697

Napětí (V) 36

Kapacita aku (Ah) -

Počet dostupných 

akumulátorů
0

Nabíječka −

Rychlost vzduchu (km / h) 238

Hmotnost bez aku (kg) 2.38

Obj.č. 5133002524

EAN kód 4892210138538

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

BPL3640D

 • 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

BPL3626D

 • 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

 • 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

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

Obj.č. 5133002166

EAN kód 4892210127426

Obj.č. 5133002331

EAN kód 4892210819574

Obj.č. 5133002772

EAN kód 4892210146953

Obj.č. 5133001875

EAN kód 4892210819413
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BCL3620S

 • 36 V nabíječka pro všechny 36 V Ryobi aku 

 • Plné nabití 2,6 Ah aku za 90 min 

 • LED indikátor nabíjení 

 • Nabíječka 36 V je kompatibilní všemi akumulátory Ryobi 36 V

 • Nabije akumulátor 5,0 Ah za 1 hodinu

 • Indikátor nabíjení LED

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

Obj.č. 5133002165

EAN kód 4892210127433

Obj.č. 5133002417

EAN kód 4892210133458
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RLM13E33S

 • 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  

 (RLM13E33S)

Mulčovací záslepka

Název:

RAC420

Kód produktu:

5132002771

 • Výkonný motor 1500 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   (RLM15E36H)

Mulčovací záslepka

Název:

RAC414

Kód produktu:

5132002718

RLM18E40H

 • 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   (RLM18E40H)

Mulčovací záslepka

Název:

RAC421

Kód produktu:

5132002773

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

Obj.č. 5133002343

EAN kód 4892210822581

Příkon (W) 1500

Záběr (cm) 36

Mechanismus pohonu
Bez vlastního 

pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 11.5

Obj.č. 5133002345

EAN kód 4892210822567

Příkon (W) 1800

Záběr (cm) 40

Mechanismus pohonu
Bez vlastního 

pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 13

Obj.č. 5133002347

EAN kód 4892210822604
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RLM46173

 • 173 cm³ OHV výkonný motor

 • Čistá technologie motoru. Emisní limity jsou u CE CO o 32% a u 

HC+Nox o 33%

 • nižší než průměrné.

 • 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

 • Hadicová přípojka pro snadné čištění spodní strany šasi

 (RLM46173)

Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

Název:

Název:

RAC400

RAC400

Kód produktu:

Kód produktu:

5132002275

5132002275

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

RLM46140

 • 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

(RLM46140)

Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

Motor (cm³) 173cc

Šířka řezu (cm) 46

Mechanismus pohonu
Bez vlastního 

pohonu

Hmotnost (kg) 32

Obj.č. 5133002552

EAN kód 4892210138163

Motor (cm³) 140

Šířka řezu (cm) 46

Mechanismus pohonu Power Assist

Hmotnost (kg) 30

Obj.č. 5133002551

EAN kód 4892210138156



0341

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

  

Rady & tipy pro sekání

sekání vašeho trávníku
Snažíte se o zelenější trávník? Proč tedy 

nevyzkoušet některé z těchto užitečných tipů 

na zlepšení kvality vašeho trávníku.

Tip!
Pečlivé sečení zvyšuje 

hustotu trávníku, 

která následně 

snižuje výskyt plevele. 

Každý typ trávy má 

doporučenou výšku 

sečení.

Zjistěte si, jaký typ 

trávy máte ve svém 

trávníku (může 

jich být i víc než 

jeden) a sečte na 

správnou výšku.

Jaký typ zahradníka jste?

Inovativní

        Akumulátorová

Inovativní zahradníci nejsou rádi 

spoutaní. Užívají si svobodu 

akumulátorové inovace, kde 

jeden akumulátor napájí  

celou řadu nářadí.

Klasický

        Benzínová

Klasičtí zahradníci rádi udržují své 

zahrady tradičně. To je důvod, 

proč si vždy vybírají benzínové 

nářadí.

Spolehlivý

        Elektrická

Spolehliví zahradníci nejsou rádi  

rušeni během své práce na zahradě.  

Mají rádi nepřetržitou dodávku  

energie, což je důvod, proč si  

vybírají elektrické napájení.

PODÍVEJTE SE NA...

NOVINKA 36V sekačka Lithium+

RLM36X41H40

PODÍVEJTE SE NA...

Benzínová sekačka

RLM53190SV

PODÍVEJTE SE NA...

1 500W elektrická sekačka

RLM15E36H

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

 • Technologie motoru Subaru® 175 cm³ s řetězovým rozvodem

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 20% a u 

HC+Nox o 25% nižší než předepsané

 • 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

 • Hadicová přípojka pro snadné čištění spodní strany šasi

 (RLM46175S)

Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

Název:

RAC400

Kód produktu:

5132002275

®

 • Technologie motoru Subaru® 175 cm³ s řetězovým rozvodem

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 20% a u 

HC+Nox o 25% nižší než předepsané

 • 2 v 1: sběr trávy, zadní a boční 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 7 polohami 25–75 

mm
 (RLM46175SL)

-

®

 • Technologie motoru Subaru® 175 cm³ s řetězovým rozvodem

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 20% a u 

HC+Nox o 25% nižší než předepsané.

 • 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 sekání v blízkosti tvrdých povrchů

 • Hadicová přípojka pro snadné čištění spodní strany šasi

(RLM46175SO)

Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

Název:

RAC400

Kód produktu:

5132002275

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

Motor (cm³) 175

Šířka řezu (cm) 46

Mechanismus pohonu
s vlastním zdrojem 

pohonu

Hmotnost (kg) 31

Obj.č. 5133002553

EAN kód 4892210138170

Motor (cm³) 175

Šířka řezu (cm) 46

Mechanismus pohonu Power Assist

Hmotnost (kg) 35

Obj.č. 5133002554

EAN kód 4892210138187

Motor (cm³) 175

Šířka řezu (cm) 46

Mechanismus pohonu
s vlastním zdrojem 

pohonu

Mulčovací záslepka Ne

Obj.č. 5133002882

EAN kód 4892210150585
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 • Technologie motoru Subaru® 175 cm³ s řetězovým rozvodem

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 20% a u 

HC+Nox o 25% nižší než předepsané

 • 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

 • Hadicová přípojka pro snadné čištění spodní strany šasi

 (RLM53175S)

Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

Název:

RAC409

Kód produktu:

5132002632

®

 • 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 předepsané

 • 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 sekání v blízkosti tvrdých povrchů

 • Hadicová přípojka pro snadné čištění spodní strany šasi

 (RLM53190S)

Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

Název:

RAC409

Kód produktu:

5132002632

®

 • 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 předepsané

 • Technologie variabilní rychlosti pojezdu umožňuje uživateli nastavit 

sekačku podle rychlosti chůze, s odděleným ovládáním pro nastavení 

rychlosti 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 

 • 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 sekání v blízkosti tvrdých povrchů

 • Hadicová přípojka pro snadné čištění spodní strany šasi

 (RLM53190SV)

Mulčovací záslepka, systém bočního výhozu

Název:

RAC409

Kód produktu:

5132002632

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

Motor (cm³) 190

Šířka řezu (cm) 53

Mechanismus pohonu
s vlastním zdrojem 

pohonu

Hmotnost (kg) 35

Obj.č. 5133002596

EAN kód 4892210140241

Motor (cm³) 190cc

Šířka řezu (cm) 53

Mechanismus pohonu Power Assist

Hmotnost (kg) 36

Obj.č. 5133002556

EAN kód 4892210139085

Motor (cm³) 175cc

Šířka řezu (cm) 53

Mechanismus pohonu
s vlastním zdrojem 

pohonu

Hmotnost (kg) 34

Obj.č. 5133002555

EAN kód 4892210138194
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Adaptor

Adaptor

Adjusting
Motor

Optimalizovaná výkonnost bez ohledu na používaný 

nástavec. Žadny kompromis, pokud jde o výkon.

Přeměňte jedno zahradní nářadí na pět...

Krok 1 Krok 2

Kloubové nůžky Kloubové nůžžky

na živý plot

KřovinořezKřovinořeřKřovin ez Prodlužovací ProdlužovacíProdlu

tyč

Tyčová  TyčováováTyč

prořezávací  

pila

FukarFukarFuka

ELEKTRICKÁ BENZÍNOVÁ

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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RXAHT01

 • 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  

 • Kloubová lišta 90° pro pohodlné střihání v každém úhlu  

 • Dvě diamantem broušené kmitající lišty 44 cm pro čistý střih  

 • Může řezat velké větve díky 28 mm odstupu břitů

 • 2,17 kg

RXPR01

 • Technologie SmartTool™ optimalizuje rychlost řetězu při řezání

 • 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

RXEX01

 • Ideální pro prořezávací nebo zastřihovací nástavce na prodlužovací tyč

 • Délka: 62 cm

 • 0.61 kg

RXB01

 • Technologie SmartTool™ optimalizuje výkonnost fukaru 

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

vzduchu 8 m³/min s pohonem benzínovým motorem  

 • Nepřekonatelná výkonnost s rychlostí proudění vzduchu 240 km/h, objemem 

vzduchu 8 m3/min a s benzínovým pohonem motoru 1200 W  

 • Technologie Leaf Guard™

 • 1,4 kg

RXBC01

 • Technologie SmartTool™ optimalizuje rychlost nože pro odstranění dlouhé 

trávy, malých křovin a podrostu 

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

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

 • 20cm šířka sečení zaručuje rychlejší dokončení i náročnějších prací

 • Tvrzený kovový nůž Tri-Arc+™

 • 2,05 kg

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

Obj.č. 5132002796

EAN kód 4892210140265

Obj.č. 5132002794

EAN kód 4892210140159

Obj.č. 5132002795

EAN kód 4892210140258

Obj.č. 5132002793

EAN kód 4892210140272

Obj.č. 5132002797

EAN kód 4892210140142
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RLT3123

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

s podáváním úderem  

 • Výkon sekání 23 cm pro provádění rychlých úkonů

 • Nastavitelná rukojeť pro komfort uživatele

 (RLT3123)

Strunová hlava s pružinou

Název: Název:

RAC118 RAC119

Kód produktu: Kód produktu:

5132002590 5132002591

 • Lehký a vysoce výkonný 350W motor

 • Řezná kapacita 25 cm pro rychlé odstranění plevele a trávy

 • EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a 

vyžínáním

 • Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti

 • Kovové rameno pro vysokou odolnost a dlouhou životnost

 (RLT3525)

Hlava s pružinou

Název: Název:

RAC118 RAC119

Kód produktu: Kód produktu:

51320025915132002590

 • Lehký a vysoce výkonný 400W motor

 • Řezná kapacita 25 cm pro rychlé odstranění plevele a trávy

 • Snadno použitelná teleskopická násada se přizpůsobí výšce uživatele

 • EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a 

vyžínáním

 • Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti s nastavitelným madlem

 (RLT4125)

Cívka se samočinným podáváním

Název:Název:

RAC122 RAC123

Kód produktu:Kód produktu:

51320026715132002670

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

Příkon (W) 400

Šířka řezu (cm) 25

Automatické nastavování délky 

struny

Automatické 

podávání

Typ struny Duální 1,5 mm

Hmotnost (kg) 1.8

Příkon (W) 350

Šířka řezu (cm) 25

Automatické nastavování délky 

struny
Rázová hlava

Typ struny

Obj.č.

Obj.č.

Duální 1,5 mm

5133002789

5133002791

Hmotnost (kg)

EAN kód

EAN kód

1.8

4892210147042

4892210147028

Příkon (W) 300

Šířka řezu (cm) 23

Automatické nastavování 

délky struny
Rázová hlava

Typ struny 2x 1,2 vinutá

Hmotnost (kg) 1.4

Obj.č. 5133002361

EAN kód 4892210132116

NOVÉOVÉÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • Lehký a výkonný 500 W motor pro výkonné vyžínání  

 • Velký 27 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce  

 • EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a 

vyžínáním 

 • 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 

Název:Název:

RAC122 RAC123

Kód produktu:Kód produktu:

51320026715132002670

RLT6030

 • Výkonný 600W motor s vysokým krouticím momentem zvládne 

každou práci

 • Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce  

 • EasyEdge™ umožňuje snadný přechod mezi vyžínáním a začišťováním 

okrajů

 • 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  (RLT6030)

Hlava s automatickým podáváním struny 

Název:Název:

RAC122 RAC123

Kód produktu:Kód produktu:

51320026715132002670

RLT8038

 • 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)

Strunová hlava s pružinou, ramenní popruh

Název:

RAC120

Kód produktu:

5132002592

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

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

Obj.č. 5133002502

EAN kód 4892210138019

Příkon (W) 600

Šířka řezu (cm) 30

Automatické nastavování 

délky struny

Automatické 

podávání

Typ struny 2x 1,5 mm vinutá

Hmotnost (kg) 3.4

Obj.č. 5133002119

EAN kód 4892210820648

Příkon (W) 500

Šířka řezu (cm) 27

Automatické nastavování 

délky struny

Automatické 

podávání

Typ struny 2x 1,5 mm vinutá

Hmotnost (kg) 2.8

Obj.č. 5133002117

EAN kód 4892210820600



0248

RLT1238I

 • Výkonný 1200 W 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, křovinořezu a 

fukaru

 • Ergonomická konstrukce nabízí dobré rozložení hmotnosti, komfortní použití  

Název:

RAC120

Kód produktu:

5132002592

RBC1226I

 • Výkonný motor 1 200 W zajišťuje skvělou řeznou výkonnost

 • Technologie SmartTool™ optimalizuje 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 zaručuje uživateli dokonalé vyvážení a pohodlí

(RBC1226I)

Strunová hlava s pružinou, ramenní popruh

Název:Název:

RAC117RAC121

Kód produktu:Kód produktu:

51320026685132002593

 • 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

Název: Název:

RAC113 LTA036

Kód produktu: Kód produktu:

5132002577 5132000087

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

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

Obj.č. 5133002173

EAN kód 4892210821324

Příkon (W) 1200

Průměr ocelového žacího 

kotouče (cm)
26

Řezný záběr strunové hlavy 

(cm)
38

Automatické nastavování 

délky struny
Rázová hlava

Typ struny 2x 1,5 mm vinutá 

Hmotnost (kg) 5.2

Obj.č. 5133002506

EAN kód 4892210138033

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

Obj.č. 5133002504

EAN kód 4892210137999
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Tip!
Zpomalte a nechte nože či 

struny, ať dělají svou práci. 

Procházíte-li vysokou trávou 

nebo křovinami příliš vysokou 

rychlostí, ponechá váš 

vyžínač trávu a další křoviny 

neposečenou. Posečete více, 

necháte-li nářadí, aby dělalo 

svou práci!
Tip!

Všechny křovinořezy 

Ryobi se dají použít také 

jako strunové sekačky. 

Nyní si proto stačí koupit 

jen křovinořez Ryobi 

a získáte nářadí dvě.

Jaký typ zahradníka jste?

Inovativní

        Akumulátorová

Inovativní zahradníci nejsou  

rádi spoutaní. Užívají si svobodu 

akumulátorové inovace, kde 

jeden akumulátor napájí celou

řadu nářadí.

Klasický

        Benzínová

Klasičtí zahradníci rádi  

udržují své

zahrady tradičně.

To je důvod, proč si

vždy vybírají

benzínové nářadí.

Spolehlivý

        Elektrická

Spolehliví zahradníci nejsou rádi

rušeni během své práce na

zahradě. Mají rádi nepřetržitou

dodávku energie, což je

důvod, proč si vybírají

elektrické napájení.

PODÍVEJTE SE NA...

NOVINKA 18V hybridní strunová 

sekačka RLT1831H20 

PODÍVEJTE SE NA...

NOVINKA 31cm³ benzínový 

křovinořez RBC31SBO 

PODÍVEJTE SE NA...

1200 W  elektrický křovinořez

RBC1226I

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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RLT26C

 • 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 předepsané

 • Velký 43 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce

 • ProCut™ řezná hlava pro rychlé doplnění struny

 (RLT26C)

ProCut™ řezná hlava, klíč, D-rukojeť

Název: Název:

RAC113 RAC150

Kód produktu: Kód produktu:

5132002577 5132003334

 • 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

Název:Název:

RAC150RAC113

Kód produktu:Kód produktu:

51320033345132002577

RLT430CESD

 • 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 - emisní limity jsou u CE CO o 47% a u 

HC+Nox o 54% nižší než předepsané  

 • Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej.

 • Dělena 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.   (RLT430CESD)

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

ergo rukojeť

Název: Název:

RAC115RAC113

Kód produktu: Kód produktu:

5132002577 5132002578

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

 

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

Obj.č. 5133002354

EAN kód 4892210131805

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

Obj.č. 5133002535

EAN kód 4892210138309

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

Obj.č. 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, 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.  

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 73% a u 

HC+Nox o 28% nižší než předepsané 

 (RBC254SESO)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava 

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

popruh

Benzínový křovinořez 25,4 cm³ 
s řidítky

Název: Název:

RAC150 RAC117

Kód produktu:Název: Kód produktu: Kód produktu:

5132003334 51320026685133002537RBC254SBO

 • 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.  

 • Pevná tyč pro účinný přenos energie

 • 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.   (RBC254SBO)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava 

Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řidítka a 

popruhy Vertebrae+™.

Název: Název:

RAC150 RAC117

Kód produktu: Kód produktu:

5132003334 5132002668

RBC430SBD

 • 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

 • Pevná tyč pro účinný přenos energie

 • 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  

 (RBC430SBD)

 Tri-Arc+ nůž, strunová hlava RealEasy™ s 6 m 

struny, klíč, cyklo-rukojeť, Vertebrae+™ popruh

 

Benzínový křovinořez a vyžínač 
30 cm³ s ergonomickou rukojetí

Název: Název:

RAC150 RAC117

Kód produktu:Kód produktu:Název: Kód produktu:

5132003334 51320026685133002547RBC430SESD

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

Obj.č. 5133002536

EAN kód 4892210138316

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

Obj.č. 5133002537

EAN kód 4892210138323

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

Obj.č. 5133002548

EAN kód 4892210138491
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RBC31SESO

 • POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové 

hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost   

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

za šňůru  

 • 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.  

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 82% a u 

HC+Nox o 35% nižší než předepsané (RBC31SESO)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava 

Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řidítka a 

popruhy Vertebrae+™

Název:Název:

RAC117RAC150

Kód produktu:Kód produktu:

51320026685132003334

RBC31SBO

 • POWR XT™: Kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové 

hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost 

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

tahat za šňůru

 • 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.

 • Pevná tyč pro účinný přenos energie

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 82% a u 

HC+Nox o 35% nižší než předepsané  (RBC31SBO)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava 

Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řidítka a 

popruhy Vertebrae+™

Název: Název:

RAC150 RAC117

Kód produktu: Kód produktu:

5132003334 5132002668

 • 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

(RBC42FSBO)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava 

Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řidítka a 

popruhy Vertebrae+™

Název: Název:

RAC115 RAC117

Kód produktu: Kód produktu:

5132002578 5132002668

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

Typ motoru
Dvouložiskové uložení 

POWR XT™

Motor (cm³) 31

Koňská síla (k) 1.35

Nádrž (l) 0.67

Šířka řezu (cm) 46

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 6.84

Obj.č. 5133002540

EAN kód 4892210146724

Typ motoru
Dvouložiskové uložení 

POWR XT™

Motor (cm³) 31

Koňská síla (k) 1.35

Nádrž (l) 0.67

Průměr ocelového 

žacího kotouče (cm)
26

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 7.34

Obj.č. 5133002541

EAN kód 4892210146731

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) 8.95

Obj.č. 5133002543

EAN kód 4892210138101

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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RBC47SEO

 • 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

(RBC47SEO)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava 

Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řidítka a 

popruhy Vertebrae+™

Název:Název:

RAC117RAC115

Kód produktu:Kód produktu:

51320026685132002578

 • 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  (RBC52FSBO)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava 

Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řidítka a 

popruhy Vertebrae+™

Název: Název:

RAC115 RAC117

Kód produktu: Kód produktu:

5132002578 5132002668

 • 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  

 (RBC52FSBOS)

Dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava 

Reel-Easy™ se strunou 6 m, klíč, řidítka a 

popruhy Vertebrae+™

Název: Název:

RAC115 RAC117

Kód produktu: Kód produktu:

5132002578 5132002668

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

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

Obj.č. 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) 8.95

Obj.č. 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) 8.95

Obj.č. 5133002545

EAN kód 4892210138125
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TECHNOLOGIE EASYSTART
Ulehčete si startování benzínového nářadí...

KOMPATIBILNÍ S

Technologie EasyStart je 
také optimalizována pro naši 
EasyStart travní sekačku, 
ale zde není potřeba kupovat 
modul. Jednoduše připojte 
svůj 18 V akumulátor a 
nastartujte otočením klíče.

Nůžkami na živý 

plot EasyStart™

Křovinořezy

EasyStart™

Strunovými sekačkami

EasyStart™

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

 • ONE+™ EasyStart™ zajišťuje snadné startování kompatibilního 

benzínového nářadí. Již není potřeba tahat za šňůru.  

 • Snadný způsob nastartování kompatibilních benzínových nůžek na 

živý plot, křovinořezů a strunových sekaček

 • Kompatibilní nůžky na živý plot: RHT25X60RO

 • Kompatibilní strunová sekačka: RLT254CDSO

 • Kompatibilní benzínové křovinořezy: RBC254SESO, RBC254SBSO, 

RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO,RBC42FSBO, RBC47SEO, 

RBC52FSBO,RBC52FSBOS

 • Modul ONE+™ EasyStart™ je součástí systému ONE+. Kde jediný 

akumulátor ONE+ pasuje na veškeré nářadí pro dům a zahradu v 

rámci akumulátorového systému.

(OES18)

-

OES1813
ONE+

 • ONE+™ EasyStart™ zajišťuje snadné startování kompatibilního 

benzínového nářadí. Již není potřeba tahat za šňůru. 

 • Snadný způsob nastartování kompatibilních benzínových nůžek na 

živý plot, křovinořezů a strunových sekaček

 • Včetně akumulátoru 1,3 Ah Lithium, který je součástí systému ONE+ 

 • Kompatibilní nůžky na živý plot: RHT25X60RO

 • Kompatibilní strunová sekačka: RLT254CDSO

 • Kompatibilní benzínové křovinořezy: RBC254SESO, RBC254SBSO, 

RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO,RBC42FSBO, RBC47SEO, 

RBC52FSBO,RBC52FSBOS

 • Modul ONE+™ EasyStart™ je součástí systému ONE+. Kde jediný 

akumulátor ONE+ pasuje na veškeré nářadí pro dům a zahradu v 

rámci akumulátorového systému. 

(OES1813)

ONE+™ 1.3 Ah aku a nabíječka

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

Obj.č. 5132002803

EAN kód 4892210140012

Obj.č. 5132002804

EAN kód 4892210140029
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Tip!
 

pilou
Začněme od základů: od vašeho 

osobního ochranného vybavení. 

Kdykoli pracujete s řetězovou 

pilou, měli byste si určitě chránit 

oči a uši, nosit pevnou robustní 

obuv, dlouhé kalhoty, dlouhé 

rukávy, rukavice a chrániče  

holení. Tip!
Než se pustíte do řezání, 

zkontrolujte bezpečnost okolního 

prostředí. Obzvláště při kácení 

stromů se podívejte vzhůru, dolů 

i kolem sebe. Našli jste únikovou 

cestu, kterou se vydáte, až strom 

začne padat? Je kolem volné  

místo pro pád stromu?

Jaký typ zahradníka jste?

Inovativní

        Akumulátorová

Inovativní zahradníci  

nejsou rádi spoutaní.  

Užívají si svobodu 

akumulátorové inovace,  

kde jeden akumulátor  

napájí celou řadu  

nářadí.

Klasický

        Benzínová

Klasičtí zahradníci rádi  

udržují své

zahrady tradičně.

To je důvod, proč si

vždy vybírají

benzínové nářadí.

Spolehlivý

        Elektrická

Spolehliví zahradníci nejsou  

rádi rušeni během své práce  

nazahradě. Mají rádi  

nepřetržitou

dodávku energie, což je

důvod, proč si vybírají

elektrické napájení.

PODÍVEJTE SE NA...

NOVINKA 18V bezuhlíková  

řetězová pila OCS1830

PODÍVEJTE SE NA...

Kombinace elektrických tyčových  

nůžek a pily RP750450

PODÍVEJTE SE NA...

37cm³ benzínová řetězová pila

RCS3840T

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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 • Silný a přesto lehký motor s výkonem 450 W

 • Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy

 • 50cm lišta řeže větve až 20 mm v průměru

 • Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro 

uživatele

 • Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků

(RHT4550)

Poudzro na lištu

Název:Název:

RAC311RAC305

Kód produktu:Kód produktu:

51320028645132002437

 • Výkonný a lehký motor 500 W zajišťuje skvělou řeznou výkonnost

 • Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy

 • 50cm lišta řeže větve až 22 mm v průměru

 • Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro 

uživatele

 • Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků

(RHT5150)

Poudzro na lištu

Název:Název:

RAC311RAC305

Kód produktu:Kód produktu:

51320028645132002437

 • Výkonný 550W motor s vysokým krouticím momentem zaručuje 

vynikající řezný výkon 

 • 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

Název:Název:550 W elektrický plotostřih, délka lišty: 55 cm, 
šíře střihu: 26 mm, HedgeSweep příslušenství  RAC311RAC305

Kód produktu:Název: Kód produktu:Kód produktu:

513200286451320024375133002169RHT5555RSH

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

Příkon (W) 450

Délka pilového plátku (cm) 50

Kapacita řezání 20mm

Počet otáček (ot./min) 1600

Typ nože
Broušené 

diamantem

T ochrana lišty Ne

Hmotnost (kg) 2.4

Obj.č. 5133002793

EAN kód 4892210147004

Příkon (W) 500

Délka pilového plátku (cm) 50

Kapacita řezání 22mm

Počet otáček (ot./min) 1500

Typ nože
Broušené 

diamantem

T ochrana lišty Ne

Hmotnost (kg) 2.4

Obj.č. 5133002795

EAN kód 4892210146984

Příkon (W) 550

Délka pilového plátku (cm) 55

Max. kapacita řezání  (mm) 26

Typ nože
broušené 

diamantem

Počet otáček (ot./min) 1500

T ochrana lišty Ano

Hmotnost (kg) 4.1

Obj.č. 5133002121

EAN kód 4892210820549

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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 • 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

Název: Název:

RAC305 RAC311

Kód produktu: Kód produktu:

5132002437 5132002864

 • Výkonný 750 W motor poskytuje výkonné řezání  

 • Přesné, laserem řezané a diamantem broušené lišty 65 cm zajišťují 

výjimečně ostrý a čistý střih

 • 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  

 • Nástavec HedgeSweep™ zaručuje bezpracné řešení úklidu odřezků 

 (RHT7565RL)

HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

Název:Název:

RAC311RAC305

Kód produktu:Kód produktu:

51320028645132002437

RHT2660R

 • 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

Název: Název:

RAC311RAC305

Kód produktu:Kód produktu:

51320028645132002437

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

Příkon (W) 650

Délka pilového plátku (cm) 60

Max. kapacita řezání  (mm) 30

Typ nože

Laserem 

vyřezávané, 

broušené 

diamantem

Počet otáček (ot./min) 1500

T ochrana lišty Ano

Hmotnost (kg) 4.3

Obj.č. 5133002123

EAN kód 4892210820563

Příkon (W) 750

Délka pilového plátku (cm) 65

Max. kapacita řezání  (mm) 34

Typ nože

laserem 

vyřezávané, 

broušené 

diamantem

Počet otáček (ot./min) 1500

T ochrana lišty Ano

Hmotnost (kg) 4.4

Obj.č. 5133002125

EAN kód 4892210820587

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

Obj.č. 5133001838

EAN kód 4892210818867
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 • 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

 • Dvě laserem řezané a diamantem broušené kmitající lišty 60 cm 

zůstávají ostré déle a zajišťují přesnější střih

 • Řezná kapacita 32 mm, která si poradí s nejodolnějšími živými ploty

 • Deflektor HedgeSweep umožňuje snadné odstraňování ostřihaného 

materiálu

 • Nastavitelná v pěti polohách, otočná zadní rukojeť pro  

komfortní střihání v libovolném úhlu (RHT25X60RO)

-

Název:Název:

RAC311RAC305

Kód produktu:Kód produktu:

51320028645132002437

 • 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 4 polohami pro univerzální střih

 • Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování  

 • Délku ize prodloužit prostřední násadou na 2,6 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

Název:Název:

RAC805RAC305

Kód produktu:Kód produktu:

51320027655132002437

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

Typ motoru
Dvouložiskové 

uložení 

Motor (cm³) 25.4

Délka pilového plátku (cm) 60

Max. kapacita řezání  (mm) 32

Typ nože

Laserem 

vyřezávané, 

broušené 

diamantem

Obj.č. 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

Obj.č. 5133002226

EAN kód 4892210821393
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Název:Název:

RAC240RAC805

Kód produktu:Kód produktu:

51320027155132002765

 • Prořezávací pila: výkonný 750 W motor  
 • Prořezávací pila: 20 cm Oregon® lišta a řetěz
 • Prořezávací pila na vodicí tyči: Vysoký krouticí moment a 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 na vodicí tyči: 15° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší 

kontrolu
 • Zastřihovač živých plotů na vodicí tyči: Motor o výkonu 450 W  
 • Zastřihovač živých plotů na vodicí tyči: Vysoce přesná čepel o délce 45 cm řezaná 

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

Název:Název:

RAC244RAC805

Kód produktu:Kód produktu:

51320027175132002765

 • 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

Název: Název:

RAC213 RAC223

Kód produktu: Kód produktu:

51320026485132002575

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

Hmotnost (kg) 3.8 / 4.1

Obj.č. 5133002315

EAN kód 4892210822765

Příkon (W) 1900

Délka lišty (cm) 35

Rychlost řetězu (m/s) 15

Napínání řetězu bez použití 

nářadí
Ano

Kapacita tanku (l) 0.2

Hmotnost (kg) 5.4

Obj.č. 5133002184

EAN kód 4892210821492

 • Silný 750 W motor 

 • 20 cm Oregon® lišta a řetěz 

 • Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10 m/s

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

až 4 m.

 • 15° sklon řezací hlavy pro bezpečnější a snadnější řezání 

 • Automatické mazání řetězu a lišty 

 • Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování  (RPP750S)

Olej na lištu a řetěz, klíč, popruh na rameno

Příkon (W) 750

Délka lišty (cm) 20

Rychlost řetězu (m/s) 10

Kapacita tanku (l) 0.8

Hmotnost (kg) 3.8

Obj.č. 5133002228

EAN kód 4892210821379
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RCS2340

 • 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

Název:Název:

RAC250

Kód produktu:Kód produktu:

5132002785

 • 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 23.8 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

 • Uložení přímo na nářadí – už nikdy neztratíte nástroje.

 (RCS3835T)

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

Název: Název:

RAC245 RAC221

Kód produktu: Kód produktu:

5132002789 5132002636

RCS3840T

 • Vysoce výkonná benzínová pila s motorem 37,2 cm³ (1,3 kW / 1,8 

HP) PoWR XT

 • Vodicí lišta 40 cm

 • Tříbodová izolace proti vibracím

 • Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem  

 • Vysoká rychlost řetězu 23.8 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

 • Uložení přímo na nářadí – už nikdy neztratíte nástroje.

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 87% a u 

HC+Nox o 38% nižší než předepsané

(RCS3840T)

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

Název: Název:

RAC246 RAC222

Kód produktu: Kód produktu:

5132002790 5132002635

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 bez použití 

nářadí
Ano

Kapacita tanku (l) 0.2

Hmotnost (kg) 5.7

Obj.č. 5133002186

EAN kód 4892210821522

Motor (cm³) 37.2

Koňská síla (k) 1.8

Délka lišty (cm) 35

Rychlost řetězu (m/s) 23.8

Objem palivové nádrže (l) 0.31

Hmotnost (kg) 4.6

Obj.č. 5133002386

EAN kód 4892210132710

Motor (cm³) 37.2

Koňská síla (k) 1.8

Délka lišty (cm) 40

Rychlost řetězu (m/s) 23.8

Objem palivové nádrže (l) 0.31

Hmotnost (kg) 4.6

Obj.č. 5133002387

EAN kód 4892210132727

RAC249

5132002784
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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

Název: Název:

RAC222RAC212

Kód produktu:Kód produktu:

51320026355132002574

 • 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

Název: Název:

RAC230 RAC231

Kód produktu: Kód produktu:

5132002476 5132002477

 • 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

Název:Název:

RAC237RAC236

Kód produktu: Kód produktu:

5132002630 5132002631

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

Motor (cm³) 51

Délka lišty (cm) 40

Hmotnost (kg) 5.3

Obj.č. 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

Obj.č. 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

Obj.č. 5133001860

EAN kód 4892210819208
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Tip!
Podzim/zima je 

vynikající dobou 

k přípravě dříví na 

otop ze starých 

klád. Podívejte se 

na štípačky značky 

Ryobi.

Tip!
Jedním z klíčových aspektů 

podzimního úklidu je 

odstranění potenciálně 

problémových škůdců 

a chorob. Při hrabání 

starého listí a zahradního 

opadu odstraníte také zimní 

skrýše hmyzu a  

škůdců.

Jaký typ zahradníka jste?

Spolehlivý

        Elektrická

Spolehliví zahradníci nejsou  

rádi rušeni během své  

práce na zahradě. Mají rádi  

nepřetržitou dodávku  

energie, což je

důvod, proč si vybírají

elektrické napájení.

Inovativní

        Akumulátorová

Inovativní zahradníci nejsou rádi 

spoutaní. Užívají si svobodu 

akumulátorové inovace, kde 

jeden akumulátor napájí  

celou

řadu nářadí.

Klasický

        Benzínová

Klasičtí zahradníci rádi udržují své

zahrady tradičně.

To je důvod, proč si

vždy vybírají

benzínové nářadí.

PODÍVEJTE SE NA...

NOVINKA 18V fukar

OBL1820S

NOVINKA 36V fukar  

RBL36JB

PODÍVEJTE SE NA...

Elektrická štípačka dříví

RLS5A

PODÍVEJTE SE NA...

Benzínový zádový fukar

RBL26BP

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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RBV3000CSV

 • Výkonný 3000 W motor  

 • Kombinovaný fukar a vysavač se snadno odnímatelnými 

trubicemi pro rychlou přestavbu fukaru na vysavač

 • Dvoupolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost 

proudu vzduchu 375 km/h s tichým režimem  

 • Skvělý výkon foukače s objemem vzduchu 14 m³/min 

 • Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž Mulching™ 

umožňuje mulčovací poměr 16 : 1 pro lepší kompostování 

 • 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™

Název:Název: Název:

RAC365RAC364 RAC359

Kód produktu:Kód produktu: Kód produktu:

51320032755132002995 5132002713

RBV3000CESV

 • Výkonný 3000 W motor  

 • Fukar a vysavač 3-v-1 lze používat jako fukar, vysavač nebo s 

oběma trubicemi najednou

 • Vícepolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost 

proudu vzduchu 375 km/h s tichým režimem  

 • Skvělý výkon fukaru s objemem vzduchu 14 m³/min

 • Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž Mulching™ 

umožňuje mulčovací poměr 16 : 1 pro lepší kompostování 

 • 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™

Název: Název:Název:

RAC365 RAC359RAC364

Kód produktu: Kód produktu:Kód produktu:

5132003275 51320027135132002995

RBV26B

 • 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 16:1 snižuje objem listí pro efektivní 

pytlování

 • Uložení přímo na nářadí – už nikdy neztratíte nástroje

 (RBV26B)

Olej pro 2-taktní motory, sběrný vak, vysávací 

trubka, foukací trubka, klíč

Název:Název: Název:

RAC365RAC358 RAC364

Kód produktu:Kód produktu: Kód produktu:

51320032755132002427 5132002995

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

Příkon (W) 3000

Rychlost vzduchu (km/hod) 375

Průtok vzduchu (m³ / min) 14

Mulčovací podíl 16:1

Kapacita- sběrný vak (l) 45

Variabilní rychlost Ne

Hmotnost (kg) 4.2

Obj.č. 5133002188

EAN kód 4892210821423

Příkon (W) 3000

Rychlost vzduchu (km/hod) 375

Průtok vzduchu (m³ / min) 16

Mulčovací podíl 16:1

Kapacita- sběrný vak (l) 45

Variabilní rychlost Ano

Hmotnost (kg) 5.1

Obj.č. 5133002190

EAN kód 4892210821447

Motor (cm3) 26

Rychlost vzduchu (km/hod) 325

Průtok vzduchu (l / min) 12.8

Mulčovací podíl 16:1

Kapacita- sběrný vak (l) 40

Koňská síla (k) 1

Hmotnost (kg) 4.3

Obj.č. 5133002353

EAN kód 4892210117335



03

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

RBL26BP

 • Dvoutaktní motor řady PoWR LT2™ 26 cm³ poskytuje nejlepší 

poměr síly k hmotnosti   

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 65% a 

u HC+Nox o 34% nižší než předepsané  

 • Vysoká rychlost vzduchu až 290 km/h s klapkou pro řízení 

směru

 • Objem vzduchu až do 11 (l / min) 

 • Ergonomický batoh Vertebrae™ s prodyšným polstrováním  

pro pohodlnou obsluhu 

 (RBL26BP)

Olej pro 2-taktní motory

RBL42BP

 • Dvoutaktní PoWR XT™ motor 42 cm³ poskytuje výjimečný poměr síly 

k hmotnosti s vysokým momentem   

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 71% 

a u HC+Nox o 29% nižší než předepsané

 • Vysoká rychlost vzduchu až 298 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 

 (RBL42BP)

Olej pro 2-taktní motory

RLS4A

 • Štípací síla 4 tuny  

 • Trubkový rám, bezpečně drží poleno 

 • Velká kola a gumová vrstva pro snadné manévrování 

(RLS4A)

-

2200 W elektrická štípačka, štípací 
síla: 5 tun

Kód produktu:Název:

5133001700RLS5A

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

Motor (cm³) 26

Rychlost vzduchu (km/hod) 290

Průtok vzduchu (l / min) 11

Koňská síla (k) 0.9

Hmotnost (kg) 5.5

Obj.č. 5133001815

EAN kód 4892210818096

Příkon (W) 1500

Maximální pracovní tlak (tuny) 4

Max. délka štípaného 

materiálu (mm)
52

Hmotnost (kg) 45.5

Obj.č. 5133001698

EAN kód 4892210815958

Motor (cm³) 42

Rychlost vzduchu (km/hod) 298

Průtok vzduchu (m³ / min) 14.4

Koňská síla (k) 2.16

Hmotnost (kg) 8.2

Obj.č. 5133001879

EAN kód 4892210818874
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 • 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
 (RSH2545B)

Plunžr

Název:

RAC351

Kód produktu:

5132002646

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

 • S mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné řezání  

 • Automatický systém zpětného chodu pro pohodlné odblokování

 • Robustní kovový rám a velká kola pro snadnou manipulaci

 • Automatický systém zpětného chodu pro pohodlné odblokování 

 • Kontejner na štěpky má kapacitu 55L

 (RSH2845T)

55 l kontejner na štěpky

 • 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

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

Příkon (W) 2500

Systém řezání Kotouče

Max. průměr řezání (mm) 45

Kontejner na štěpky (L) 40

Hmotnost (kg) 13.4

Obj.č. 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

Obj.č. 5133002351

EAN kód 4892210822482

Příkon (W) 1150

Šířka drážky (mm) 25

Max. hloubka řezání (cm) 20

Průměr nožů (cm) 20

Hmotnost (kg) 13.6

Obj.č. 5133002388

EAN kód 4892210132796
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RPW2400

 • 163 cm³ OHV 172 bar tlaková myčka 

 • Čistá technologie motoru splňuje emisní limity 

 • Vysoký průtok 520 l/h pro vysokou účinnost čištění

 • Připojení trysky pomocí rychlospojky 

 • 4 snadno výměnné rozprašovací trysky pro jemné čištění skvrn  

 • Integrovaný úložný prostor pro prodlužovací trubku, hadice a trysky

 • Robustní kovový rám s koly pro snadnou přepravu 

 • Hadice 7,6 m
 (RPW2400)

Trysky 0°, 25°, 40°, tryska na saponát nebo 

oplachování

RPW3200

 • Vysoký průtok 520 l/h pro vysokou účinnost čištění

 • Připojení trysky pomocí rychlospojkyIntegrovaný úložný prostor pro 

prodlužovací trubku, hadice a trysky

 • Robustní kovový rám s koly pro snadnou přepravu 

 • Hadice 7,6 m

 (RPW3200)

Součástí dodávky je také turbotryska pro 

náročné čištění, čtyřtaktní olej, tryska 5 v 1, 

turbotryska

RGN1200

 • Benzínový generátor dodává výkon 1 200 W (při spuštění) / 1 000 W 

(při běhu)

 • 98cm³ motor OHV zajišťuje napájení 1× zástrčky AC

 • 7litrová nádrž na palivo umožňuje provoz po dobu 8 hodin při 

poloviční zátěži, 5 hodin při plné zátěži

 • Tichý provoz při 95 dB Lwa / 73 dB Lpa

 • Multifunkční voltmetr a elektrický jistič pro bezpečný provoz

 • Výkon bezpečně řízen automatickým regulátorem napětí (AVR) pro 

ochranu připojeného nářadí a zařízení při napěťových špičkách 

 • Splňuje emisní limity CE CO s rezervou 42 % a emisní limity CE 

HC+Nox s 2 % (RGN1200)

Klíč na zapalovací svíčku, papírová trubka, 

čtyřtaktní olej

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

Pracovní tlak (bar) 172

Průtok (l/h) 520

Typ motoru OHV

Délka hadice (m) 8

Připojení trysky Rychlospojka

Nádoba na čístící přípravek In-line

Obj.č. 5133001729

EAN kód 4892210810199

Motor (cm³) 98

AC zásuvky 1

Hladina hluku (db)
95dB Lwa, 73dB 

Lpa

Doba běhu na poloviční výkon (hod) 8

Doba běhu na plný výkon (hod) 5

Kolečka Ne

Hmotnost (kg) 26.7

Obj.č. 5133002559

EAN kód 4892210139139

Motor (cm³)

Subaru® 190cc 

OHC řetězový 

motor

Průtok (l/h) 570

Délka hadice (m) 7.6

Připojení trysky Rychlospojka

Nádoba na čístící přípravek ano

Obj.č. 5133002885

EAN kód 4892210149855

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉ
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Tip!
VENKOVNÍM 

AKTIVITÁM

Použijte generátor 

k pohánění 

kuchyňského vybavení, 

notebooků, chytrých 

telefonů, televizí 

a mnoho dalšího.

  Tip!
Vyzkoušejte nový 

invertorový generátor, 
který produkuje 

poloviční množství 
hluku než standardní 
generátor, a vy už tak 

nikdy nebudete  
muset rušit své  

sousedy!

SNADNÁ

K dispozici  
také...

212 cm³  
OHV MOTOR

224 cm³  
OHV MOTOR

98 cm³  
OHV MOTOR

RGN3600 RGN1200

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

NOVINKA
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C

heck out the video on

Search for Ryobi TV

 (RGN2500)

Klíč na zapalovací svíčku, papírová trubka, 

čtyřtaktní olej

RGN3600

 (RGN3600)

Klíč na zapalovací svíčku, papírová trubka, 

čtyřtaktní olej

RIG2000PC

(RIG2000PC)

12V nabíječka do auta

Název:

RAC700

Kód produktu:

5132003175

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

 • Benzínový invertorový generátor přináší až 2 500 W (po spuštění) /  

2 000 W (v provozu) energie

 • Motor OHV 212 cm³ dodává energii do 2× AC zdířek

 • 15l palivová nádrž umožňuje provoz až 17 hodin při poloviční zátěži, 

11hodin při plné zátěži

 • Tichý provoz při 91 dB Lwa / 69 dB Lpa

 • Multifunkční voltmetr a elektrický jistič pro bezpečný provoz

 • Výkon bezpečně řízen automatickým regulátorem napětí (AVR) pro 

ochranu připojeného nářadí a zařízení při napěťových špičkách

 • Skládací rukojeť a velká kola pro snadnou přepravu

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 33% a u 

HC+Nox o 23% nižší než předepsané.

 • Benzínový invertorový generátor přináší až 3 600 W (po spuštění) /  

3 200 W (v provozu) energie

 • Motor OHV 224 cm³ dodává energii do 2× AC zdířek

 • 15l palivová nádrž umožňuje provoz až 13 hodin při poloviční zátěži,  

7 hodin při plné zátěži

 • Tichý provoz při 93 dB Lwa / 71 dB Lpa

 • Multifunkční voltmetr a elektrický jistič pro bezpečný provoz

 • Výkon bezpečně řízen automatickým regulátorem napětí (AVR) pro 

ochranu připojeného nářadí a zařízení při napěťových špičkách

 • Skládací rukojeť a velká kola pro snadnou přepravu

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 46% a u 

HC+Nox o 49% nižší než předepsané.

 • Benzínový invertorový generátor přináší až 2 000 W (po spuštění) /  

1 800 W (v provozu) čisté energie.  

 • Motor OHC 106 cm³ dodává energii do 2x AC zástrček a 1x DC 12V 

zásuvky. 

 • 3,6l palivová nádrž umožňuje provoz až 5 hodin při poloviční zátěži,  

3 hodiny při plné zátěži.  

 • Obzvlášť tichý provoz při 84 dB Lwa / 64 dB Lpa.  

 • Voltmetr a elektrický jistič pro bezpečný provoz.  

 • Kolečka a teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu.  

 • Možnost paralelního provozu – spojte dva 2 RIG2000PC a získejte 

dvojitý výkon (sada pro paralelní provoz se prodává samostatně). 

 • Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 24% a u 

HC+Nox o 7% nižší než předepsané.

Motor (cm³) 224

AC zásuvky 2

Hladina hluku (db)
93dB Lwa, 71dB 

Lpa

Doba běhu na poloviční výkon (hod) 13

Doba běhu na plný výkon (hod) 7

Kolečka Ano

Hmotnost (kg) 49.3

Obj.č. 5133002563

EAN kód 4892210139153

Motor (cm³) 106cc

Startovací výkon (W) 2000W

Provozní výkon (W) 1800W

Doba běhu na poloviční výkon (hod) 5 

Doba běhu na plný výkon (hod) 3 

Akustický výkon (dB Lwa) 84 dB Lwa

Akustický tlak (dB Lpa) 64 dB Lpa

Hmotnost (kg) 23.5 kg

Obj.č. 5133002557

EAN kód 4892210144171

Motor (cm³) 212

AC zásuvky 2

Hladina hluku (db)
91dB Lwa, 69dB 

Lpa

Doba běhu na poloviční výkon (hod) 17

Doba běhu na plný výkon (hod) 11

Kolečka Ano

Hmotnost (kg) 43.5

Obj.č. 5133002561

EAN kód 4892210139146

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ

NOVÉOVÉÉÉÉ
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OES18

ONE+™ Easy-Start Module Baretool
RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO,,RBC42FSBO, 

RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Obj. číslo: 5132002803

RAC 810

TIMBERWOLF prémiové kožené 

zahradnické rukavice
Velikosti: S, M, L, XL

Obj. číslo: 5132002994

RAC364

Univerzální pytel na listí 45 l

Obj. číslo: 5132002995

RAC 811

Odolné zahradnické rukavice
Velikosti: S, M, L, XL 

Obj. číslo: 5132002991

Kompatibilní s  

AC/DC/

BENZÍNOVÝMI  

fukary/vysavači  

RYOBI

Pevné kožené rukavice pro 

náročnou práci na zahradě. 

Elastický pásek kolem zápěstí 

brání pronikání odřezků do 

rukavice. Dvojité prošívání  

pro ještě větší odolnost

Vyztužená oblast dlaně a palce 

zajišťuje pohodlnou práci 

i při dlouhodobějším použití. 

Zrnitá textura zlepšuje úchop. 

Pogumování na ukazováčku 

a palci pro dotykové obrazovky

RAC805

Popruhy Ergo

Ergonomické popruhy Ergo pro práci s tyčovým odvětvovačem 

a nůžkami na živé ploty. Rozloží hmotnost produktu na větší plochu 

pro zdokonalený komfort, který umožňuje delší práci bez zbytečné 

zátěže či únavy.

Obj. číslo: 5132002706

RAC138

Popruhy Vertebrae+™

Popruhy Vertebrae+™ rozloží hmotnost 

na větší plochu, a zajistí tak větší pohodlí. 

Popruh je vybaven velkou deskou na záda 

a širokými ramenními vycpávkami. Díky 

tomu snižuje zátěž a zajišťuje rovnoměrné 

rozložení hmotnosti mezi levé a pravé 

rameno. Vycpávky na boky lze nastavit pro 

dokonalé pohodlí při sečení. Popruh lze 

velmi snadno nastavit, aby dokonale padl 

a zajistil pohodlí. Díky rychlému upínání 

lze produkt z popruhů snadno a bezpečně 

sejmout.

Obj. číslo: 5132002765 RAC311

Univerzální kartáč na křovinořezy

Pomáhá odstraňovat odřezky a promazávat 

nože vašeho křovinořezu, a bránit tak jejich 

znehodnocení. Jednoduše naplňte připravenou 

nádržku olejem Ryobi (RAC312), stiskněte 

pumpičku a přejíždějte kartáčem po nožích 

křovinořezu a současně jej promazávejte.

Obj. číslo: 5132002864

RAC305

Univerzální HEDGESWEEP™ 

Odstranění odřezků – při práci odstraňuje úlomky 

materiálu z živého plotu

Obj. číslo: 5132002437

 
RAC365

Vysokokapacitní systém na 

sběr listí

Neztrácejte čas vysypáváním malých 

pytlů k fukarům/vysavačům, když  

máte k dispozici tento systém na sběr 

listí, který nasekané listí pošle přímo 

do velkoobjemových (100–200 l)  

pytlů. 

Obj. číslo: 5132003275

Potom navštivte kanál společnosti Ryobi 

na YouTube „Ryobi TV“, kde najdete videa a další 

informace!

Další technické specifikace, včetně údajů o hlučnosti a vibracích, viz naše internetové stránky: cz.ryobitools.eu.
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Standard equipment (RAD1801M)

1 x double-ended screwdriver bit

ONE+ Cordless

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

eu

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Chuck capacity (mm)

10

No load speed gear 1 (rpm)

0-1100

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

10

Weight with battery pack (kg)

1.83

Supplied in

Recyclable 

Carton

Article Number

5133001166

EAN Code

4892210118578

t (RCD1802M)

driver bit

8
0
−
45

13

440

1600

38

13

24

1.64

Tool bag, 

Recyclable 

Carton

5133001171

4892210118684

Also Available as

R18PD-0

18V Cordless Percussion Drill

 •
Combination Drill, S

crew Driver and Percussion drill to
 suit multiple 

applications

 •
All Metal 13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 •
LED Illuminates the work area

 •
Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time

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

applications

 •
Magnetic bit holder keeps screws and accessories close to hand

 •
Ergonomic GripZone+ with microtexture for a postive grip

Standard equipment (R18PD-0)

Double ended bit, Auxiliary h 

andle and Depth stop

5133002480

R18PD-LL25S
Name:

Product Code:

5133002479

R18PD-LL15S
Name:

Product Code:

18V Percussion Drill (2
x2.5Ah)

18V Percussion Drill (2
x1.5Ah)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

0

Charger supplied

−

Max. to
rque (Nm)

55

Chuck capacity (mm)

13

No load speed gear 1 (rpm)

0-375

No load speed gear 2 (rpm)

0-1600

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

13

Max. drilling masonry (mm)

13

Torque settings

24

Weight with battery pack (kg)

2.1

Supplied in

Recyclable 

Carton

Article Number

5133002478

EAN Code

4892210137647

Also Available as

LLCDI18022 Lithium+

18V Cordless Percussion Drill

 •
Combination Drill, S

crew Driver and Percussion drill to
 suit multiple 

applications

 •
13mm keyless chuck for greater accessory compatibility

 •
Quick adjustment 24 torque settings for perfect screwdriving every 

time

 •
2 gears for most materials and applications

 •
Electronic variable speed, reverse and brake for total control

Standard equipment (LLCDI18022 Lithium+)

Double ended bit

5133001773

LLCDI18021L
Name:

Product Code:

5133001898

LLCDI18022L
Name:

Product Code:

18V Cordless Percussion Drill 

(1x1.3Ah)

18V Cordless Percussion Drill 

(2x1.3Ah)

Voltage (V)

18

No. of batteries supplied

2

Charger supplied

45 min

Max. to
rque (Nm)

50

Chuck capacity (mm)

13

No load speed gear 1 (rpm)

400

No load speed gear 2 (rpm)

1550

Max. drilling wood (mm)

38

Max. drilling steel (mm)

13

Max. drilling masonry (mm)

13

Torque settings

24

Weight with battery pack (kg)

1.93

Supplied in

Tool bag

Article Number

5133001931

EAN Code

4892210124487

noise and vibration d

18
0
−

01898Code:

n Drill 

9
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ONE+ Cordless

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

Also Available as

R18DDBL-0
18V Brushless Drill Driver

 • Brushless motor is electronically-controlled to optimise 

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

 • Electronic performance control delivers up to 20% more 

power than brushed drills

 • Brushless motor runs cooler and last up to 10 times 

longer than brushed drills

 • All metal 13mm ratcheting chuck for improved bit 

gripping strength and durability

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

flush everytime

 • LED illuminates the work area

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

RPM) for a wide range of drilling and fastening 

applications

 • New ErgoTech Handle design with Gripzone+ 

microtexture for added comfort and control

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

192 mm in length

 • Powered by Lithium+ battery technology which provides 

more power, longer runtime and better durability than our 

previous lithium batteries

Standard equipment (R18DDBL-0)

1 x double-ended srewdriver bit

5133002440
R18DDBL-LL25SName: Product Code: 5133002439

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

(2x2.5Ah) + Tool bag

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

+ Kitbox

Voltage (V)
18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
60

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 0-440

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

Max. drilling wood (mm)
50

Max. drilling steel (mm)
13

Torque settings
10

Weight without battery pack 

(kg)

1.7

Supplied in
Recyclable 

Carton

Article Number 5133002437

EAN Code
4892210135629

Also Available as

R18PDBL-0
18V Brushless Percussion Drill

 • Brushless motor is electronically-controlled to optimise 

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

 • Electronic performance control delivers up to 20% more 

power than brushed drills

 • Brushless motor runs cooler and last up to 10 times 

longer than brushed drills

 • All metal 13mm ratcheting chuck for improved bit 

gripping strength and durability

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

flush everytime

 • LED illuminates the work area

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

RPM) for a wide range of drilling and fastening 

applications

 • New ErgoTech Handle design with Gripzone+ 

microtexture for added comfort and control

 • The most compact Ryobi 18V percussion drill ever, 

measuring 201 mm in length

 • Powered by Lithium+ battery technology which provides 

more power, longer runtime and better durability than 

our previous lithium batteries

Standard equipment (R18PDBL-0

1 x double-ended screwdriver bit

5133002441
R18PDBL-LL25SName: Product Code: 5133002442

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

18V Brushless Percussion Drill 

(2x2.5Ah)

18V Brushless Percussion Drill 

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

18V Brushless Percussion Drill 

(2x5.0Ah)

18

No. of batteries supplied
0

Charger supplied
−

Max. torque (Nm)
60

Chuck capacity (mm)
13

No load speed gear 1 (rpm) 0-440

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

Max. drilling wood (mm)
50

Max. drilling steel (mm)
13

Max. drilling masonry (mm) 13

Torque settings
10

Weight without battery pack 

(kg)

1.7

Supplied in
Recyclable 

Carton

Article Number 5133002438

EAN Code
4892210135636
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JEDEN AKUMULÁTOR  
PASUJE NA VŠE

@RyobiToolsEU

Techtronic Industries

Eastern Europe Sp. z o.o.

17 Stycznia 45D

02-146 Varšava

Polsko 

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

  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. 
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