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Akumulator Lithium+ 5.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
4-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania wyświetla pozostałą
energię (100%, 75%, 50%, 25%)
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora
Wytrzymała konstrukcja o małych rozmiarach
Wkręca do 1622 wkrętów 4x40 mm przy użyciu RCD1802
Przecina 276 szt. kantówek sosnowych 50 x 150 mm przy użyciu
R18CS

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002433
4892210135940

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001907
4892210124104

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002237
4892210129062
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Akumulator Lithium+ 4.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do
wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora
Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna
Wkręca do 1622 wkrętów 4 x 40 mm
Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (1x4.0 Ah)

Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (2x4.0 Ah)

Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

RBC18L40

5133001912

4892210124210

RBC18LL40

5133001916

4892210124234
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Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do
wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając
bezpieczeństwo akumulatora
Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna
Wkręca do 749 wkrętów 4x40 mm na jednym ładowaniu przy
RCD1802
Przecina poprzecznie do 115 kantówek sosnowych 50x150 mm
(2x6 cala) przy użyciu R18CS

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do
wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
Technologia Intellicell™ monitoruje i bilansuje poszczególne komórki,
celem maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania
i bezpieczeństwa
Wytrzymała konstrukcja o małych rozmiarach z wbudowaną ochroną
przeciwudarową, zapewniającą dlugotrwałą wydajność pracy

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001905
4892210124081

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001904
4892210124074

Numer Artykułu
Kod EAN

5133001127
4892210117991

Numer Artykułu
Kod EAN

5132000042
4892210106346

Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (1x1.5 Ah)
Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

RBC18L15

5133001910

4892210124173
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Akumulator Lithium+ 1.3 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji
akumulatorów litowych
Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem
i zapewnia długi okres użytkowania
Wkręć do 426 wkrętów o wymiarach 4 x 40 mm, używając
2-biegowej wiertarko-wkrętarki RCD1802
Pozwala na wkręcenie 49 wkrętów 50x150 mm do kantówek
sosnowych na jednym ładowaniu (przy wkrętarce RCD1802)
Zesatw: Akumulator i ładowarka (18V 1x1.3 Ah)

Zestaw: 2 akumulatory 18V litowo-jonowe (1.3 Ah)
i ładowarka

Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

RBC18L13

5133001908

4892210124159

RBC18LL13

5133002000

4892210125835
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Dwufunkcyjna ładowarka do wszystkich akumulatorów 18 V marki
Ryobi
Wskaźnik LED stanu naładowania
Tryb konserwacji – akumulatory przechowywane w ładowarkach są
kondycjonowane, co zapewnia im maksymalną wydajność
Ładuje baterie w zakresie temperatur od 0°C do 50°C
Ładowanie baterii 1.3 Ah (RB18L13) w ciągu 45 minut
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Ładowarka z kilkoma portami do efektywnego ładowania
akumulatorów
Dwufunkcyjna ładowarka do wszystkich akumulatorów 18 V marki
Ryobi
Wskaźniki ładowania LED
Wskaźnik LED stanu naładowania
Ładuje baterie w zakresie temperatur od 0°C do 50°C

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