9999
Narzędzia 14 V
Narzędzia 12 V
Narzędzia 7 V
Narzędzia 4 V
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Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla
większego komfortu
Uchwyt bezkluczowy 13 mm
Elektroniczny wybór trybu pracy
20-stopniowe sterowanie E-Torque pomaga uniknąć nadmiernego
dokręcania
Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
3-poziomowy wskaźnik naładowania baterii
Mocny silnik zapewnia 45 Nm momentu obrotowego
2 biegowa przekładnia z prędkością bez obciążenia do 1450 obr./min
dla szybszego ukończenia pracyMiękka rękojeść, przełącznik biegów
i akumulator dla zwiększenia komfortu
Ma tylko 280 mm wysokości i 186 mm długości
Maks. zdolność wiercenia w drewnie 32 mm

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Maks. moment obrotowy
(Nm)

45

Uchwyt (mm)

13

Maks. zdolność wiercenia
w drewnie (mm)

32

Maks. zdolność wiercenia
w stali (mm)

13

Pręd. bez obc. bieg 1
(obr./min)

0-400

Pręd. bez obc. bieg 2
(obr./min)

0-1450

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

Dostępne także jako:

14.4
2
60 min

20 e-Torque
1.62
Torba
5133001900
4892210123626

Wiertarko-wkrętarka 14.4 V (2x2.5 Ah)
Typ:

Numer Artykułu:

R14DDE-LL25S 5133002212

Kod EAN:

4892210128904

Wyposażenie standardowe (R14DDE-LL15S)
1 x dwustronny bit

5&'/
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Uchwyt bezkluczowy 10 mm
22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do
precyzyjnego wkręcania
Lekka i kompaktowa-doskonała do pracy w trudnodostępnych
miejscach
Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów oraz
elektroniczny hamulec
Jednotulejowy uchwyt ułatwia wymianę osprzętu
Miękka rękojeść i przełącznik biegów dla wygody użytkownika
Ergonomiczny uchwyt GripZone+

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

12
2
60 min

Maks. moment obrotowy
(Nm)

25

Uchwyt (mm)

10

Maks. zdolność wiercenia
w drewnie (mm)

25

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

10
1.08
Torba
5133001158
4892210118479

Wyposażenie standardowe (RCD12012L)
1 x dwustronny bit

Dostępne także jako:
Wiertarko-wkrętarka Lithium+ 12 V (1x1.3 Ah)
Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

RCD12011L

5133001156

4892210118509

5''/6
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Lekka i kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
Uchwyt do 10 mm
22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego do
precyzyjnego wkręcania
Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
Wskaźnik naładowania akumulatora

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu
Maks. moment obrotowy
(Nm)

30

Uchwyt (mm)

10

Pręd. bez obc. bieg 1
(obr./min)

0-400

Pręd. bez obc. bieg 2
(obr./min)

0-1500

Maks. zdolność wiercenia
w drewnie (mm)

25

Maks. zdolność wiercenia
w stali (mm)

10

Ustawienia momentu
obrotowego

Dostępne także jako:
Wiertarko-wkrętarka 12 V (2x1.3 Ah)
Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

R12DD-LL13S

5133001802

4892210122551

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

12
1
60 min

Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

22
1.02
Torba
5133001800
4892210122537

Wyposażenie standardowe (R12DD-L13S)
1 x dwustronny bit

31
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Wiertarko-wkrętarka 12 V Li-Ion zapewnia optymalną
wydajność w kompaktowym rozmiarze
Mocny silnik zapewnia 25 Nm momentu obrotowego
22-stopniowa regulacja ustawień momentu obrotowego
do precyzyjnego wkręcania
Dioda LED doświetlająca punkt wiercenia w ciemnych
pomieszczeniach
Ergonomiczny uchwyt Gripzone+™
Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów oraz
elektroniczny hamulec
Akumulatory litowo-jonowe Ryobi zapewniają stabilną moc
i dłuższą pracę

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

12
2
3 godz

Maks. moment obrotowy
(Nm)

25

Uchwyt (mm)

10

Maks. zdolność wiercenia
w drewnie (mm)

22

Maks. zdolność wiercenia
w stali (mm)

7

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

22
1.1
Torba
5133002323
4892210102744

Dostępne także jako:
Wyposażenie standardowe (R12SD-LL13S)
1 x dwustronny bit

Wiertarko-wkrętarka 12 V
Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

R12SD-L13S

5133002322

4892210101334

556/
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Ustawienie ostrza w pilarce umożliwia stosowanie jej jako pilarki
szablastej lub wyrzynarki, czyli dwa urządzenia w jednym
Zmienna prędkość dla optymalnego sterowania we wszystkich
zastosowaniach
Oświetlenie diodowe LED oświetla miejsce pracy
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
Włącznik bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowego
uruchomienia

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

12
1
60 min
3200
13
60
1.17
Torba
5133001160
4892210118516

Wyposażenie standardowe (RRS12011L)
1 x brzeszczot do cięcia metalu,
1 x brzeszczot do cięcia drewna,
1 x brzeszczot wąski do cięcia krzywizn
w drewnie

507/
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Urządzenie wielofunkcyjne ze zmiennymi głowicami do różnych
zastosowań
Intuicyjna wymiana głowic do cięcia bądź szlifowania
Oświetlenie diodowe LED do oświetlenia miejsca pracy
Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt
kompatybilny z każdą marką akcesoriów

Napięcie (V)
12
Ilość akumulatorów
1
Ładowarka w wyposażeniu
60 min
Kąt oscylacji
3°
Prędkość oscylacji (obr./min)
20,000
Waga z akumulatorem (kg)
1.07
Opakowanie
Torba
Numer Artykułu
5133001154
Kod EAN
4892210118455

Wyposażenie standardowe (RMT12011L)
1 x ostrze okrągłe, 1 x ostrze do cięcia
metalu/drewna, 1 x podkładka do
szlifowania, 6 x papier ścierny, klucz
sześciokątny, uniwersalny adapter do
akcesoriów

32
02

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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R7SD-L13G
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Mała i poręczna wiertarko-wkrętarka do wielu zastosowań
Kompaktowa i lekka konstrukcja dla wygody użytkownika
Uchwyt do 10 mm
Dioda LED oświetla powierzchnię pracy i zwiększa widoczność
Możliwość regulowania prędkości obrotowej
Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

7.2
1
6 hr

Maks. moment obrotowy
(Nm)

10

Uchwyt (mm)

10

Maks. zdolność wiercenia
w drewnie (mm)

10

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

5
0.88
−
5133002484
4892210137692

Wyposażenie standardowe (R7SD-L13G)
24 końcówki wkrętakowe

R4SD-L13C
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Idealny do pracy w trudnodostępnych miejscach
5 Nm momentu obrotowego
Do 92 wkrętów na jednym ładowaniu
Dioda LED podświetlająca miejsce robocze
Szybkowymienny uchwyt wiertarski Hex

Napięcie (V)
Ilość akumulatorów
Ładowarka w wyposażeniu

4
1
10 godz

Maks. moment obrotowy
(Nm)
Pręd. bez obc. bieg 1
(obr./min)
Waga z akumulatorem (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

5
180
0.4
Walizka
5133001961
4892210123299

Wyposażenie standardowe (R4SD-L13C)
1x Hex4, 1x PZ2

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

33
03

