(OHNWURQDU]ÙG]LD21(
5''%/

12:2¤m
:2¤m
:
2¤m
m

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

%H]V]F]RWNRZDZLHUWDUNRZNUÙWDUND9

Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
Bezszczotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy dzięki czemu wytrzymuje do 10 razy dłużej niż w przypadku wiertarek szczotkowych
Bezkluczykowy, metalowy uchwyt do 13 mm
Elektroniczne sterowanie momentem obrotowym - E-Torgue
Dioda LED oświetla miejsce robocze
Obroty: 0-440 obr./min i 0-1700 obr./min
Nowa rękojeść Ergo Tech z powłoką antypoślizgową Gripzone dla większego komfortu i lepszej kontroli
Najbardziej kompaktowa w historii wiertarka udarowa Ryobi 18 V, jdyne 192 mm długości całkowitej
Zasilana baterią Lithium+ zapewniającą więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą żywotność w porównaniu z poprzednimi generacjami baterii litowych

Dostępne także jako:
Bezszczotkowa wkrętarka 18 V (2x2.5 Ah) +
Walizka
Typ:

Numer Artykułu:

R18DDBL-LL25B 5133002439

Bezszczotkowa wkrętarka 18 V (2x2.5 Ah) + Torba

Kod EAN:

Typ:

4892210135643

R18DDBL-LL25S 5133002440

Numer Artykułu:

Kod EAN:

4892210135650
Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Maks. moment obrotowy
(Nm)

60

Uchwyt (mm)

13

Pręd. bez obc. bieg 1
(obr./min)

0-440

Pręd. bez obc. bieg 2
(obr./min)

0-1,700

Maks. zdolność wiercenia
w drewnie (mm)

50

Maks. zdolność wiercenia
w stali (mm)

13

Ustawienia momentu
obrotowego
Waga bez akumulatora (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

10
1.7
Karton
5133002437
4892210135629

Wyposażenie standardowe (R18DDBL-0)
1 x dwustronny bit
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Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
Bezszczotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy, dzięki czemu wytrzymuje do 10 razy dłużej niż w przypadku wiertarek szczotkowych
Bezkluczykowy, metalowy uchwyt do 13 mm
Sterowania e-Torque ułatwia podtynkowe wkręcanie śrub
Dioda LED oświetla obszar roboczy
Obroty: 0-440 obr./min i 0-1700 obr./min
Nowa rękojeść Ergo Tech z powłoką antypoślizgową Gripzone dla większego komfortu i lepszej kontroli
Jedyne 192 mm długości całkowitej
Zasilana baterią Lithium+ zapewniającą więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą żywotność w porównaniu z poprzednimi generacjami baterii litowych

Dostępne także jako:
Bezszczotkowa wiertarka udarowa 18 V (2x2.5 Ah)
Typ:

Numer Artykułu:

R18PDBL-LL25S 5133002441

Kod EAN:

4892210135667

Bezszczotkowa wiertarka udarowa 18 V (2x5.0 Ah)

Bezszczotkowa wiertarka udarowa 18 V (1x1.5 Ah,
1x4.0 Ah)

Typ:

Kod EAN:

Typ:

4892210137708

R18PDBL-LL99S 5133002442

Numer Artykułu:

R18PDBL-LL50S 5133002477

Numer Artykułu:

Kod EAN:

4892210135674
Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Maks. moment obrotowy
(Nm)

60

Uchwyt (mm)

13

Pręd. bez obc. bieg 1
(obr./min)

0-440

Pręd. bez obc. bieg 2
(obr./min)

0-1,700

Maks. zdolność wiercenia
w drewnie (mm)

50

Maks. zdolność wiercenia
w stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia
w murze (mm)

13

Ustawienia momentu
obrotowego
Waga bez akumulatora (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

10
1.7
Karton
5133002438
4892210135636

Wyposażenie standardowe (R18PDBL-0)
1 x dwustronny bit

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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Wielofunkcyjna wkrętarko-wiertarka udarowa odpowiednia do wielu
zastosowań
Beznarzędziowy uchwyt 13 mm, cały z metalu zapewnia lepsze
dopasowanie akcesoriów
Szybka regulacja: 24 ustawienia momentu obrotowego zapewniają
doskonałe wkręcanie za każdym razem
2 biegowa przekładnia do większości materiałów i zastosowań
Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów oraz hamulec
zapewniający pełną kontrolę

Dostępne także jako:
Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (1x1.3 Ah)

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (2x1.3 Ah)

Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

LLCDI18021L

5133001773

4892210121400

LLCDI18022L

5133001898

4892210124579

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
2
45 min

Maks. moment obrotowy
(Nm)

50

Uchwyt (mm)

13

Pręd. bez obc. bieg 1
(obr./min)

400

Pręd. bez obc. bieg 2
(obr./min)

1550

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

38

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w
murze (mm)

13

Ustawienia momentu
obrotowego
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

24
1.93
Torba
5133001931
4892210124487

Wyposażenie standardowe
(LLCDI18022 Lithium+)

1 x dwustronny bit
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Wielofunkcyjna wkrętarko-wiertarka udarowa odpowiednia do wielu
zastosowań
Beznarzędziowy uchwyt 13 mm, cały z metalu zapewnia lepsze
dopasowanie akcesoriów
Dioda LED oświetla obszar roboczy
Szybka regulacja: 24 ustawienia momentu obrotowego zapewniają
doskonałe wkręcanie za każdym razem
2 biegi do sterowania maksymalną prędkością, aby dopasować różne
materiały oraz zastosowania
Magnetyczny chwyt końcówki sprawia, że wkręty i akcesoria są
zawsze pod ręką
Ergonomiczna rękojeść GripZone+

Wiertarka udarowa 18 V (2x1.5 Ah)
Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

R18PD-LL15S

5133002479

4892210137654

18
0
−

Maks. moment obrotowy
(Nm)

55

Uchwyt (mm)

13

Pręd. bez obc. bieg 1
(obr./min)

0-375

Pręd. bez obc. bieg 2
(obr./min)

0-1600

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

38

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w
murze (mm)

13

Ustawienia momentu
obrotowego
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

Dostępne także jako:

10
02

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

24
2.1
Karton
5133002478
4892210137647

Wyposażenie
standardowe (R18PD-0)
1 x dwustronny bit

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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Uchwyt bezkluczowy 13 mm
Dioda LED oświetla obszar roboczy
Szybka 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
2 biegowa przekładnia do większości materiałow i zastosowań
Magnetyczny uchwyt na bity i wkręty
Ergonomiczna rękojeść GripZone+

Dostępne także jako:
Wiertarko-wkrętarka 18 V (2x1.5 Ah)
Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

RCD18022L

5133001929

4892210124463

Wiertarko-wkrętarka 18 V (1x1.3 Ah)

Wiertarko-wkrętarka 18V (2x2.5Ah)

Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

RCD18021L

5133001930

4892210118660

RCD18-LL25S

5133002214

4892210128928
Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Maks. moment obrotowy
(Nm)

45

Uchwyt (mm)

13

Pręd. bez obc. bieg 1
(obr./min)

440

Pręd. bez obc. bieg 2
(obr./min)

1600

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

38

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Ustawienia momentu
obrotowego
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

24
1.64
Torba
5133001171
4892210118684

Wyposażenie
standardowe
(RCD1802M)

1 x dwustronny bit
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Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
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Uchwyt bezkluczowy 13 mm
Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów i hamulec
zapewniający pełną kontrolę
Poziomica do precyzyjnego wiercenia
2 biegowa przekładnia do większości materiałów i zastosowań
Szybka 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
Magnetyczny uchwyt na bity i wkrety
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową

Maks. moment obrotowy
(Nm)

45

Uchwyt (mm)

13

Pręd. bez obc. bieg 1
(obr./min)

440

Pręd. bez obc. bieg 2
(obr./min)

1,600

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

32

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Ustawienia momentu
obrotowego
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

Dostępne także jako:

Numer Artykułu:

R18DDP-LL13S 5133002075

24
1.81
Karton
5133002095
4892210128034

Wyposażenie standardowe (R18DDP-0)
1 x dwustronny bit

Wiertarko-wkrętarka 18V (2x1.3 Ah)
Typ:

18
0
−

Wiertarko-wkrętarka 18V (1x1.3 Ah)

Kod EAN:

Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

4892210126740

R18DDP-L13S

5133002250

4892210129345

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

11
03

(OHNWURQDU]ÙG]LD21(
12:2¤m
:2¤m
:
2¤m
¤m
m

•
•
•
•

•
•

5,:

%H]SU]HZRGRZ\NOXF]XGDURZ\9

400 Nm momentu obrotowego
Wysoki moment obrotowy przenoszony bez obciążenia użytkownika
Potrójne oświetlenie LED Tri-Beam prawidłowo oświetla miejsce
robocze
3 ustawienia prędkości dla pełnej kontroli:
Tryb 1: 0-2100 obr./min.
Tryb 2: 0-2500 obr./min.
Tryb 3: 0-2900 obr./min.
Zawiera adapter sześciokątny 1/4” do mocowania wierteł
Mocuje do 100 kół samochodowych na jednym ładowaniu
akumulatora RBL18L40 (4,0 Ah)

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Częst. udaru (ud./min)

18
0
−
0-3200

Maks. moment obrotowy
(Nm)

400

Prędkość bez obciążenia
(obr./min)

0-2900

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

2.00
Karton
5133002436
4892210132352

Wyposażenie standardowe (R18IW3-0)
adapter 1/4 cala

5,'0
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Do 220 Nm momentu obrotowego
Wysoki moment obrotowy, silnik o mocy 220 Nm, idealny do
wkręcania długich śruby i nakrętek
Uchwyt bezkluczowy sześciokątny 6,35 mm
3 x oświetlenie diodowe LED dla lepszej widoczności
Odlewana obudowa skrzynki przekładniowej, zapewniająca
większą trwałość
Zmiana prędkości, kierunku obrotów oraz hamulec zapewniający
pełną kontrolę
Uchwyt magnetyczny na bity, wiertła

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Maks. moment obrotowy
(Nm)

220

Prędkość bez obciążenia
(obr./min)

3200

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

1.63
5133001168
4892210118592

Wyposażenie standardowe (RID1801M)
1 x bit, 1 x adapter 5/8˝

12
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Wkrętarka kątowa idelana do pracy w ciasnych i niewygodnych
miejscach
Uchwyt bezkluczowy 10 mm
Automatyczna blokada wrzeciona umożliwiająca zmianę wiertła
jedną ręką
Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
Magnetyczny uchwyt końcówki i wiertła
Regulacja prędkości, kierunku obrotów oraz hamulec
zapewniający pełną kontrolę

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Uchwyt (mm)
Pręd. bez obc. bieg 1
(obr./min)
Maks. zdolność wiercenia
w drewnie (mm)
Maks. zdolność wiercenia
w stali (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
10
0-1100
38
10
1.83
Karton
5133001166
4892210118578

Wyposażenie standardowe (RAD1801M)
1 x dwustronny bit

56'6
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Mechanizm młota pneumatycznego dostarcza energię udaru 1,3
J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wiertarka udarowa,
wiertarka obrotowa, dłuto, wyrównanie)
Funkcja dłuta idealna do zastosowań takich jak usuwanie
niewielkich płytek
Ustawienia nieudarowe idealne do wiercenia otworów w drewnie,
metalu i płytkach
Regulacja prędkości do przodu i wstecz dla pełnej kontroli
Oświetlenie diodowe LED
Osłona uchwytu Gripzone+™ zapewnia dodatkową wygodę
i lepsze panowanie nad narzędziem, zmniejszając zmęczenie
podczas użytkowania

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Częst. udaru (ud./min)
Energia udaru (J)

18
0
−
0-5,000
1.3

Maks. zdolność wiercenia w
drewnie (mm)

16

Maks. zdolność wiercenia w
stali (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia w
murze (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

16
2.08
Karton
5133002305
4892210130211

Wyposażenie standardowe (R18SDS-0)
-

5$*
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Blokada wrzeciona i bezkluczykowa regulacja osłony dla
szybkiej wymiany osprzętu
3 pozycje uchwytu bocznego
Dwustopniowy przełącznik blokady chroni użytkownika przed
przypadkowym uruchomieniem
Łatwa regulacja ochrony tarczy
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką
antypoślizgową zwiększa komfort

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Średnica otworu tarczy
(mm)

22

Prędkość bez obciążenia
(obr./min)
Rozmiar tarczy (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

7500
115
2.58
Karton
5133001903
4892210123657

Wyposażenie standardowe (R18AG-0)
uchwyt boczny, klucz, osłona,
1 x tarcza (ściernica)

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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Gwoździarki akumulatorowe ułatwiają wykonanie takich prac, jak instalacja sztukaterii i ram, i eliminują konieczność używania
młotka. Gwoździarką, sztyfciarką i zszywaczem z marki Ryobi wykonasz każdy rodzaj pracy związanej z mocowaniem.

.RU]\VWDM]HVZRERG\
Ciesz się swobodą pracy bezprzewodowej. Bez
masywnego węża sprężonego powietrza masz
nieograniczony zasięg, także w miejscach, gdzie
użycie młotka byłoby niemożliwe.

%H]SLHF]HðVWZRQD
SLHUZV]\PPLHMVFX

6\VWHP21(

Narzędzi możesz bezpiecznie
używać, stojąc na drabinie lub
rusztowaniu. Koniec z ryzykiem
potknięcia lub zaplątania się
w wąż.

Narzędzia są częścią
systemu ONE+, możesz
użyć tego samego akumulatora Lithium+ do
zasilania szerokiej gamy
różnych elektronarzędzi
i narzędzi ogrodowych.

*ZRěG]LDUNDGR
NDĝGHJR]DGDQLD
Każde z narzędzi zostało
zaprojektowana do różnych rodzajów materiałów mocujących, dzięki
czemu poradzisz sobie z każdą naprawą i z każdym zadaniem.

-DNZ\EUDÉZîDĂFLZ\PDWHULDîPRFXMÇF\"
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Idealne do mocowania drewna
bez użycia wkrętów
i wcześniejszego nawiercania
otworów.

Gwoździe druciaki są zbyt
krótkie, aby właściwie
zamocować niektóre elementy,
dlatego w tym przypadku należy
użyć sztyfciarki.

Zszywacz to Twoje podstawowe
narzędzie przy naprawie
i montażu mebli.

14
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Technologia AirStrike™ Technology zapewnia komfort pracy narzędziem bezprzewodowym i eliminuje konieczność
używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboi gazowych
Nrzędziem można wbijać zszywki z wąskim grzbietem (5,5–6,1 mm) oraz
gwoździe o długości 10–38 mm
2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb
kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
Technologia Grip-Light umożliwia włączenie oświetlenia LED w momencie,
gdy użytkownik weźmie narzędzie do ręki
Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić
powierzchnię obrabianą i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ
Funkcja blokady Dry-Fire zwiększa trwałość narzędzia
Beznarzędziowo montowany ogranicznik chroni powierzchnię obrabianego
materiału i gwarantuje właściwe osadzenie zszywek
Wskaźnik niskiego poziomu gwoździ pozwala na ich łatwe uzupełnienie
w odpowiednim momencie

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Pojemność magazynka
gwoździe
Typ gwoździa (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
105
1.2
2.93
5133002093
4892210128058

Wyposażenie standardowe (R18N18G-0)
gwoździe 500 x 32 mm, odwracalny
hak do zawieszania na pasku,
2 x stopa bez znaków

Dostępne także jako:
Sztyfciarka do gwoździ 18 V (1x1.5 Ah)
Typ:

Numer Artykułu:

R18N18G-L15S 5133002307

Kod EAN:

4892210131485

51*
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Technologia AirStrike™ Technology zapewnia komfort pracy narzędziem bezprzewodowym i eliminuje konieczność
używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboi gazowych
Narzędziem można wbijać gwoździe o średnicy 16 AWG (1,6 mm)
i długości 19 – 65 mm
2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb
kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie złapania za uchwyt,
zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy
Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić
powierzchnię obrabianą i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ
Funkcja blokady Dry-Fire zwiększa trwałość narzędzia
Beznarzędziowe odblokowywanie zapewnia łatwe usuwanie
zablokowanych gwoździ
Wskaźnik niskiego poziomu gwoździ pozwala na łatwe ich uzupełnienie
w odpowiednim momencie

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Pojemność magazynka
gwoździe
Typ gwoździa (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
100
1.6
3.13
5133002222
4892210128898

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

Dostępne także jako:
Sztyfciarka do gwoździ 18 V (1x1.5 Ah)
Typ:

Numer Artykułu:

R18N16G-L15S 5133002308
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Kod EAN:

4892210131508

56*
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Technologia AirStrike™ Technology zapewnia komfort pracy narzędziem
bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych
sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych
naboi gazowych
Narzędziem można wbijać gwoździe o średnicy 18 AWG (1,2 mm)
i długości 15 – 50 mm
2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb
kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
Technologia Grip-Light włącza diodę LED, kiedy chwycisz rączkę
Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić
obrabianą powierzchnię i umożliwia prawidłowe ustawienie główek
zszywek
Blokada wbijania „na sucho” zapobiega uruchomieniu się narzędzia bez
załadowanych zszywek
Wyjmowanie zaklinowanej zszywki jest możliwe bez użycia narzędzi,
w przypadku wolnych zszywek
Wskaźnik małej liczby zszywek pozwala na łatwe ich uzupełnienie
w odpowiednim momencie

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Pojemność magazynka
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
100
2.87
5133002516
4892210138781

Wyposażenie standardowe (R18S18G-0)
zszywki 500 x 38 mm

15
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Wielofunkcyjne narzędzie pozwala ciąć płyty gipsowe, metal, drewno, plastik, kompozyt i wiele innych materiałów. Piaskowanie najdrobniejszych
elementów
Głowica ruchoma w 4 położeniach zapewnia jeszcze więcej zastosowań i wygodę
System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
6 stopniowa regulacja prędkości dla lepszej kontroli urządzenia
Wbudowana dioda LED gwarantuje, że element obrabiany jest zawsze dobrze oświetlony i dobrze widoczny
Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt jest kompatybilny ze wszystkimi markami akcesoriów
Osłona uchwytu Gripzone+™ zapewnia dodatkową wygodę i lepsze panowanie nad narzędziem, zmniejszając zmęczenie podczas użytkowania
Napięcie (V)
18
Ilość akumulatorów
0
Ładowarka w wyposażeniu
−
Kąt oscylacji
3°
Prędkość oscylacji (obr./min)
10,000-20,000
Waga z akumulatorem (kg)
1.4
Opakowanie
Karton
Numer Artykułu
5133002466
Kod EAN
4892210136534

Wyposażenie standardowe (R18MT-0)
1x brzeszczot tnący wgłębny,
brzeszczot segmentowy do cięcia
metalu, podstawa do szlifowania
i 5 arkuszy szlifujących

16
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Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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Wyrzynarka bezprzewodowa ze skokiem o dł. 25 mm, doskonała do
cięcia drewna pod wieloma różnymi kątami
Jednoręczna regulacja prędkości do łatwej regulacji prędkości
obrotowej w zależności od zastosowania
4-stopniowa regulacja podrzynania
System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
Wyłącznik z blokadą
Dioda LED oświetla linię cięcia
Podstawa obracana o 45°

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Długość skoku (mm)
Częst. skoków bez
obciążenia (skoków/min)
Maks. zdolność cięcia w
drewnie (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
25
1,100 - 3,000
101
2.53
Karton
5133002158
4892210128010

Wyposażenie standardowe (R18JS-0)
2 x brzeszczot (1 x 10TPi, 1 x 14TPi)

5560

3LîDV]DEODVWD9
•
•
•
•
•
•

Uniwersalna piła do cięcia różnorodnych materiałów
Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów
Regulacja prędkości i hamulec
Długość skoku 22 mm
Piła z uchwytem antywibracyjnym dla większego komfortu pracy
Regulowana stopa zwiększa żywotność brzeszczotu

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Długość skoku (mm)
Prędkość bez obciążenia
(obr./min)
Maks. zdolność cięcia w
drewnie (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
22
3100
180
2.33
Pudełko, Karton
5133001162
4892210118691

Wyposażenie standardowe (RRS1801M)
1 x brzeszczot do cięcia metalu,
1 x brzeszczot do cięcia drewna

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć
poprzecznych w drewnie
Imponująca głębokość cięcia 52 mm przy 90° oraz 36 mm przy 45° umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi sieciowych
Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza ustawianie piły
Obrotowe przyłącze do odsysania pyłu umożliwia podłączenie odkurzacza i zapewnia dobrą widoczność linii cięcia oraz czyste środowisko pracy
Tarcza Premium Thin Kerf o średnicy 165 mm z 24 węglikowymi zębami gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia
Możliwość wykonywania maksymalnie 275 przecięć w deskach 2x4 (52x100 mm) po jednorazowym naładowaniu i w połączeniu z naszym
wysokowydajnym akumulatorem Lithium+ 5.0 Ah RB18L50
Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)

18
0
−
0-56

Średnica tarczy tnącej (mm)
Szerokość tarczy (mm)
Średnica otworu tarczy (mm)

165
1.6
16

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

36

Maks. głębokość cięcia 56
stopni (mm)

28

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

52

Prędkość bez obciążenia
(obr./min)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

4,700
2.8
Karton
5133002338
4892210117304

Wyposażenie standardowe (R18CS-0)
1 x ostrze TCT z 24 zębami, listwa
boczna
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Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych
na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich
i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy
45°
Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia
tarczy ułatwia i przyspiesza ustawianie piły
Odciąg pyłu jest podłączony pod ciśnieniem, co umożliwia
pracę w środowisku bezpyłowym
Tarcza Premium Thin Kerf 150 mm (cienki rzaz) z 18 zębami
i końcówkami węglikowymi zapewnia doskonałą wydajność
i jakość cięcia

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Średnica tarczy tnącej (mm)
Średnica otworu tarczy
(mm)
Prędkość bez obciążenia
(obr./min)

18
0
−
150
10
0-4,700

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

32

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

45

Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

50
2.93
Karton
5133001164
4892210118554

Wyposażenie standardowe (RWSL1801M)
Klucz szcześciokątny,
150 mm tarcza tnąca
TCT, prowadnica
krawędzi

/760

3U]HFLQDUNDGRSî\WHN9
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Prędkość bez obciążenia
(obr./min)
Rozmiar tarczy (mm)
Średnica otworu (mm)
Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)
Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
5000
102
16
16
22
2.6
−
5133000154
4892210110688

Wyposażenie standardowe (LTS180M)
klucz sześciokątny, zbiornik

(06'&/
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Akumulatorowa ukośnica tnie materiały o wymiarach
38 x 108 mm przy 90º
Laser Exactline umożliwia precyzyjne cięcie po linii
Predeﬁniowane kąty cięcia 0, 15, 22,5, 31,6 oraz 45º oraz
kąt nachylenia tarczy 0-45º Pozwala wykonać do 189 cięć
poprzecznych w desce (22x100 mm), używając akumulatora
Lithium+ 5.0 Ah nr RB18L50

Napięcie (V)
18
Ilość akumulatorów
0
Ładowarka w wyposażeniu
−
Średnica tarczy tnącej (mm)
190
Typ akumulatora
−
Kąt ukosu lewo (°)
45
Kąt ukosu prawo (°)
45
Kąt pochyłu w lewo (°)
45
Waga z akumulatorem (kg)
7.43
Opakowanie
Karton
Numer Artykułu
5133000932
Kod EAN
4892210116895

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

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

19
03

(OHNWURQDU]ÙG]LD21(
12:2¤m
:2¤m
:
2¤m
m

•
•
•
•
•
•

5526

6]OLğHUNDPLPRĂURGRZD9

Idealna do prac przy małym i średnim obciążeniu, np. wykańczanie
powierzchni i usuwanie farby
Średnica oscylacji 2,5 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie
materiału
Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
Wbudowany system odsysania pyłu zapewnia czyste środowisko
pracy
Nasadka do mocowania papierów ściernych na rzepy
Czas pracy: do 50 minut. Posiada akumulator 5.0 Ah Lithium+
RB18L50

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Prędkość oscylacji (opm)
Średnica oscylacji (mm)

18
0
20,000
2.5

Rozmiar papieru ściernego
(mm)

125

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

1.56
Karton
5133002471
4892210136855

Wyposażenie standardowe (R18ROS-0)
3 szt. papieru (ziarnistość 80, 120
i 240)
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Kompaktowe wzornictwo umożliwia łatwe szlifowanie w narożnikach
i trudno dostępnych miejscach
Ruch oscylacyjny w zakresie 1,8 mm dla szybkiej i efektywnej pracy
Niewielkie wymiary umożliwiają łatwe szlifowanie w kątach i ciasnych
przestrzeniach
Przylepiec do szybkiego mocowania i nasadka do mocowania
arkuszy papieru ściernego
Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Prędkość oscylacji (opm)
Średnica oscylacji (mm)

18
0
22,000
1.8

Rozmiar papieru ściernego
(mm)

100x140

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

1.06
Karton
5133002443
4892210133700

Wyposażenie standardowe (R18PS-0)
6 szt. papieru (ziarnistość 60 - 2 szt.,
120 - 2 szt., 240 - 2 szt.)
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Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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Idealny do malowania ogrodzeń, ścian zewnętrznych, bram
garażowych i pomieszczeń gospodarczych
Wybór spośród trzech wzorów natryskiwania: poziomego, pionowego
i okrągłego gwarantuje idealne pokrycie przy minimalnych stratach
farby
Odpowiedni do wszystkich rodzajów farb
Niezwykle wszechstronny pistolet natryskowy można stosować do
lakierów, impregnatów do drewna, emalii oraz farb olejnych i wodnych
Innowacyjny i opatentowany system podawania farby minimalizuje
potrzebę rozcieńczania substancji GripZone™ ergonomiczna rękojeść
pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Pojemność zbiornika (ml)
Pistolet natryskowy pokrycie farbą (m² / min)
Przepływ powietrza (l/h)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
1000
10
20
2.36
Karton
5133000155
4892210110589

Wyposażenie standardowe (P620)
dysza pionowa, dysza pozioma, kubek
lepkości i miarki, zestaw czyszczenia

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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=DGEDMRGRVNRQDî\
Z\JOÇGNDURVHULL
Polerka ONE+ nabłyszczy
lakier tak, że samochód
będzie wyglądał jak nowy

1LH]JXEVLÙ
ZFLHPQRĂFLDFK
Gdy musisz zajrzeć pod maskę albo
Twój samochód zepsuł się w nocy na
odludziu, sięgnij po niezawodną lampę
ONE+.

1LH]DSRPLQDMRRSRQDFK
Dzięki pompce ONE+ zadbasz o właściwe ciśnienie
w oponach. Zmierz ciśnienie, ustaw i pompuj opony bez
konieczności odwiedzania serwisu.
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Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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3UDFDSU]\PX]\FH
Posłuchaj audycji radiowych albo podłącz swój
telefon przez Bluetooth i odtwarzaj ulubione
utwory podczas pracy z radiem ONE+ Radio

=DZV]HF]\VWH
ZQÙWU]HSRMD]GX
Odkurzacz ręczny ONE+
pomoże Ci utrzymać
porządek w kabinie auta.

3RWU]HEXMHV]
]PLHQLÉRSRQÙ"
Klucz udarowy ONE+ ułatwia
wkręcanie i wykręcanie
nakrętek w kołach. W ten
sposób szybko i z łatwością
wymienisz koło – kiedy chcesz
i gdzie chcesz.

2GZLHGěQDV]NDQDîZVHUZLVLH<RX7XEHL]REDF]MDNGEDÉ
RVDPRFKöGE\Z\JOÇGDîMDNQRZ\ZZZ\RXWXEHFRP5\REL79

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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Idealna do nakładania politury i wosku, które pomagają utrzymać lakier w dobrym stanie
Doskonała także do polerowania jachtów i łodzi, mebli drewnianych oraz podłóg
Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
2500 obr./min dla prawidłowej pracy
Szybka praca dzięki tarczy o średnicy 254 mm
Rączka w kształcie półksiężyca zapewnia wygodę i dostęp do trudno dostępnych miejsc
Czas działania do 120 min przy użyciu akumulatora 5.0 Ah (RBL18L50)
Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

18
0
−

Średnica oscylacji (mm)

12.5

Prędkość oscylacji (obr./
min)

2500

Rozmiar tarczy (mm)
Waga bez akumulatora (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

254
1.97
5133002465
4892210135483

Wyposażenie standardowe (R18B-0)
1x elastyczna nakładka polerska,
1x elastyczna nakładka wygładzająca
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Bezprzewodowy wentylator, idealny do pracy w pomieszczeniach
i na zewnątrz. Kompaktowy i przenośny z wbudowanym uchwytem
transportowym
8-stopniowa regulacja położenia pozwala skierować strumień
powietrza w żądaną stronę
Liczne możliwości zawieszenia zapewniają wszechstronność
zastosowań
2 biegi: wysoki 2100 obr./min zapewnia maksymalną wentylację;
niski - 1400 obr./min zapewnia długi czas pracy
Czas działania do 18 godzin, dzięki RB18L50, umożliwia pracę na
jednym ładowaniu przez cały dzień lub nawet noc

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Obroty wentylatora
(obr./min)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

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

Wyposażenie standardowe (R18F-0)
-

5,
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Dwie funkcje (pompowanie/spuszczanie powietrza)
umożliwiają pompowanie opon i dużego sprzętu
dmuchanego
Łatwa obsługa z możliwością automatycznego przerwania
pompowania przy wybranym ciśnieniu oraz cyfrowy wskaźnik
ciśnienia gwarantujący precyzję
Aby spuścić powietrze, należy podłączyć wąż do osobnego
portu – idealne rozwiązanie w przypadku większego sprzętu
dmuchanego, np. materacy lub pontonów
Wygodny przełącznik wysokiego i niskiego ciśnienia
Wszystkie węże, dysze, adaptery przechowywane są
w urządzeniu

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
High Pressure Hose [mm]
High Volume Hose [mm]
Maks.ciśnienie bar)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
711
756
10.3 bar, 150psi
1.71
Karton
5133001834
4892210122780

Wyposażenie standardowe (R18I-0)
wąż wysokociśnieniowy, wąż
niskociśnieniowy, 3 x dysza
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Wysokiej jakości głośnik zapewnia czyste brzmienie w pełnym
zakresie głośności
Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie
z urządzeń zewnętrznych znajdujących się zasięgu do 10 metrów
Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie
FM i 10 w paśmie AM
Poprzez port USB istnieje możliwość ładowania innych urządzeń,
w tym telefonów komórkowych itp.
Kompaktowy rozmiar dla łatwego przechowywania lub transportu
Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje, kiedy bateria 18V
ONE+™ wymaga naładowania
Cas pracy do 15 godzin przy akumulatorze 4.0 Ah (RB18L40)

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Średnica głośnika (mm)
Moc głośników (W)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
90mm
3
1.1
5133002455
4892210135476

Wyposażenie standardowe (R18R-0)
(2) Baterie alkaliczne AAA

&+90
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Silnik zapewnia dużą siłę ssana, dzięki której z łatwością można
zebrać różnego rodzaju suche zanieczyszczenia
System podwójnej ﬁltracji wychwytuje zanieczyszczenia, zapewniając
maksymalną wydajność pracy odkurzacza
Łatwy w czyszczeniu zbiornik ułatwia opróżnianie zanieczyszczeń
Szybka wymiana ﬁltra
Technologia osłony GripZone™ zapewnia wygodny z uchwyt

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Pojemność zbiornika (ml)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
173
1.39
Karton
5133000077
4892210106339

Wyposażenie standardowe (CHV182M)
Końcówka płaska i nasadka ze
szczotką
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Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we
właściwym kierunku
Uniwersalne wzornictwo umożliwia ustawienie latarki na
akumulatorze lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie albo
haku
Lekka i trwała konstrukcja do stosowania na co dzień
Żarówka halogenowa o wysokiej mocy emituje do
150 lumenów, z odległości do 10 metrów

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Typ żarówki
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
halogen
0.72
5133001636
4892210120182

Wyposażenie standardowe (RFL180M)
-
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20 wysokiej mocy diod emituje światło o jasności do 850 lumenów
Lampę możesz ustawić w pionie, ugiąć, lub zawiesić niemal wszędzie
i masz wolne ręce oraz dobrze oświetlone miejsce pracy
Długi czas pracy do 360 minut z akumulatorem RB18L40
2 warianty oświetlenia
Oświetlenie imitujące właściwości światła dziennego
Barwa światła 5700 K

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Typ żarówki
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
dioda LED
1.3
5133002304
4892210130525

Wyposażenie standardowe (R18ALF-0)
-
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Możliwość przełączenia z zasilania akumulatorowego na sieciowe
dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Kompatybilny
z dowolnym akumulatorem Lithium+ lub zasilaczem sieciowy
m z przedłużaczem
Dioda o mocy 25 W emituje światło o jasności do 2.000 lumenów
Regulacja strumienia światła w zakresie 360° oraz liczne możliwości
zawieszenia reﬂektora zapewniające wszechstronność zastosowań
Niewielkie wymiary oraz zintegrowany uchwyt dla łatwego
przenoszenia i przechowywania
Czas pracy sięgający 240min przy zastosowaniu akumulatora 4.0 Ah
(RB18L40)

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Typ żarówki
Waga z akumulatorem (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

18
0
−
dioda LED
1.9
5133002339
4892210117311

Wyposażenie standardowe (R18ALH-0)
-
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