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Wyrzynarki
Piła szablasta
Pilarki tarczowe
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3LîRZDQLH
5-6*

:\U]\QDUND:
•
•
•
•

Najlepsza widoczność linii cięcia, zapewniona przez wąski kształt,
diody LED i system AIRFORWARDS do usuwania pyłu
Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu dzięki mechanizmowi PRO
STROKE oraz LINEASSIST
Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu Quick Lock
Kompaktowa i ergonomiczna

Moc wejściowa (W)
Długość skoku (mm)
Prędkość bez obciążenia
(obr./min)
Maks. zdolność cięcia
w drewnie (mm)
Maks. zdolność cięcia
w stali (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

500
19
0-3,000
75
6
1.8
Karton
5133002215
4892210128317

Wyposażenie standardowe (RJS750-G)
1 x brzeszczot do cięcia drewna,
1 x klucz sześciokątny, 1 x wylot pyłu

5-6.

:\U]\QDUND:
•
•
•
•

Najlepsza widoczność linii cięcia, zapewniona przez wąski kształt,
diody LED i system AIRFORWARDS do usuwania pyłu
Funkcja 4 stopniowego podcinania dla bardziej agresywnego cięcia
Regulacja prędkości
Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu

Moc wejściowa (W)
Długość skoku (mm)
Prędkość bez obciążenia
(obr./min)
Maks. zdolność cięcia
w drewnie (mm)
Maks. zdolność cięcia
w stali (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

600
23
500-3,100
85
9
2.0
Walizka
5133002217
4892210128348

Wyposażenie standardowe (RJS850-K)
1 x brzeszczot do cięcia drewna,
1 x klucz sześciokątny, 1 x wylot pyłu

5-6.

:\U]\QDUND:
•
•
•
•
•
•

Najlepsza widoczność linii cięcia, zapewniona przez cienki kształt,
diody LED i system AIRFORWARDS do usuwania pyłu
Funkcja 4 stopniowego podcinania dla bardziej agresywnego cięcia
Regulacja prędkości
Zacisk SURELOCK oznaczony kolorami wskazuje czy brzeszczot jest
prawidłowo założony
Brzeszczot FLUSHCUT pozwala użytkownikowi ciąć aż do osłony
Dodatkowa, wysuwana prowadnica dla utrzymania dokładności cięcia

Moc wejściowa (W)
Długość skoku (mm)
Prędkość bez obciążenia
(obr./min)
Maks. zdolność cięcia
w drewnie (mm)
Maks. zdolność cięcia
w stali (mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

680
23
500-3,100
105
12
2.2
Walizka
5133002219
4892210128379

Wyposażenie standardowe (RJS1050-K)
1 x brzeszczot do drewna,
1 x brzeszczot Flush Cut, 1 x wylot pyłu

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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:
2¤m
¤m
m

•
•
•
•
•

RRS1200-K

3LîDV]DEODVWD:

Moc 1200 W daje szybkie i skuteczne cięcie
Posuw brzeszczotu 30 mm
Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu
Regulowana stopa
Antywibracyjna rękojeść dla większego komfortu pracy

Moc wejściowa (W)
Długość skoku (mm)
Prędkość bez obciążenia
(obr./min)

1200
30
0-3000

Maks. zdolność cięcia
w drewnie (mm)

200

Maks. zdolność cięcia
w aluminium (mm)

20

Maks. zdolność cięcia
w stali (mm)

20

Waga (kg)
Opakowanie

5.25
Walizka

Wyposażenie standardowe (RRS1200-K)
1 x brzeszczot do drew,a
1x brzeszczot do metalu,
1x brzeszczot do aluminium

5:6*

3LODUNDWDUF]RZD:WDUF]DPP
•
•
•
•
•

Kompaktowy, lekki i ergonomiczny kształt zapewnia komfort przy
cięciu
Regulowany kąt cięcia od 0° do 45°
Regulowana głębokość cięcia
Zintegrowany magazynek na klucz
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod
napięciem

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy tnącej (mm)

1250
190

Średnica otworu tarczy
(mm)

16

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

66

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

50

Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)
Prędkość bez obciążenia
(obr./min)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

45°
5,000
3.7
Walizka
5133001784
4892210121981

Wyposażenie standardowe (RWS1250-G)
1 x tarcza tnąca z 20-zębami TCT,
prowadnica równoległa, klucz

48
02
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3LîRZDQLH
5:6.

3LODUNDWDUF]RZD:WDUF]DPP
•
•
•
•
•
•

Kompaktowy, lekki i ergonomiczny kształt zapewnia komfort przy
cięciu
Regulowana podstawa zapewnia regulację skosu w zakresie
od 0° do 45°
Zmienną głębokość cięcia
System naprowadzania laserowego: większa dokładność pracy
Zintegrowany magazynek na klucz
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy tnącej (mm)

1400
190

Średnica otworu tarczy
(mm)

16

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

66

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

50

Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)
Prędkość bez obciążenia
(obr./min)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

45°
5,000
3.9
Walizka
5133001786
4892210122001

Wyposażenie standardowe (RWS1400-K)
1 x tarcza tnąca z 24-zębami TCT,
prowadnica równoległa, klucz

5:6.

3LODUNDWDUF]RZD:WDUF]DPP
•
•
•
•
•
•
•

Kompaktowy, lekki i ergonomiczny kształt zapewnia komfort przy
cięciu
Regulowany kąt cięcia od 0° do 45°
Regulowana głębokość cięcia
System naprowadzania laserowego: większa dokładność pracy
Zintegrowany magazynek na klucz
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest
pod napięciem
W wyposażeniu szyna równoległa

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy tnącej (mm)

1600
190

Średnica otworu tarczy
(mm)

16

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

66

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

50

Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)
Prędkość bez obciążenia
(obr./min)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

45°
5,000
3.9
Walizka
5133001788
4892210122032

Wyposażenie standardowe (RWS1600-K)
1 x tarcza tnąca z 24-zębami TCT,
prowadnica równoległa, szyna
prowadząca, klucz

(:656

3LODUNDWDUF]RZD:WDUF]DPP
•
•
•
•
•

Możliwość regulacji kąta cięcia w zakresie od 0° do 45°
Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
Możliwość regulacji głębokości
Zintegrowany magazynek na klucz
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Średnica tarczy tnącej (mm)

1150
170

Średnica otworu tarczy
(mm)

20

Maks. głebokość cięcia przy
90° (mm)

55

Maks. głebokość cięcia przy
45° (mm)

38

Regulacja kąta przy cięciu
skośnym (°)
Prędkość bez obciążenia
(obr./min)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

45°
5,600
4.7
Karton
5133000552
4892210111487

Wyposażenie standardowe (EWS1150RS)
tarcza tnąca z 12 zębami TCT,
prowadnica rónoległa

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