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Narzędzia wielofunkcyjne
Frezarka / Narzędzie obrotowe
Szliﬁerki
Strugarka
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Obróbka drewna
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RMT300-SA

1DU]ÙG]LHZLHORIXQNF\MQH:

Kąt oscylacji 3,2° jest optymalny do prędkości cięcia i wykończenia
na gładko
Głowica przegubowa o 4 położeniach daje użytkownikowi
możliwość wybierania różnych kątów do pracy w trudno dostępnych
miejscach
Dźwignia do wymiany akcesoriów bez narzędzi i nowe akcesoria
nasadkowe pozwalają użytkownikowi wsunąć je prosto w zacisk,
bez konieczności zastosowania klucza sześciokątnego
Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt jest
kompatybilny ze wszystkimi markami akcesoriów
Wbudowana dioda LED gwarantuje, że element obrabiany jest
zawsze dobrze oświetlony i dobrze widoczny

•
•

•

•
•

Dostępne także jako:
Narzędzie typu „multitool” o mocy 300 W wraz ze
skrzynką narzędziową
Typ:

Numer Artykułu:

Kod EAN:

RMT300-TA

5133002434

4892210136015
Moc wejściowa (W)
300
Prędkość oscylacji (obr./min) 10,000-22,000
Kąt oscylacji
3.2
Waga (kg)
1.41
Opakowanie
Torba
Numer Artykułu
5133002446
Kod EAN
4892210135278

Wyposażenie standardowe (RMT300-SA)
1x podstawa delta do szlifowania,
8 x papier ścierny: 8x(ziarnistość
60), 8x(ziarnistość 80), 8x (ziarnistość
120), 2x brzeszczot wgłębny do
drewna, cięcie drewna/metalu w tej
samej płaszczyźnie z powierzchnią
otaczającą, 1x ostrze do zaprawy,
1x ostrze do skrobania,
1x głębokościomierz,
1x dysza pyłowa

RMT200-S

1DU]ÙG]LHZLHORIXQNF\MQH:
•
•
•
•

Uniwersalne urządzenie wielofunkcyjne do wielu zastosowań
Szybka, łatwa wymiana głowic pomiędzy funkcjami
Regulacja prędkości dla pełnej kontroli pomiędzy
zastosowaniami
GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką
antypoślizgową

Moc wejściowa (W)
200
Prędkość oscylacji (obr./min) 10,000-20,000
Kąt oscylacji
3 Degrees
Waga (kg)
1.6
Opakowanie
Torba
Numer Artykułu
5133001818
Kod EAN
4892210122629

Wyposażenie standardowe (RMT200-S)
1 x ostrze okrągłe, 1 x ostrze do cięcia
drewna/metalu, 1 x podkładka do
szlifowania, 6 x papier ścierny, klucz
sześciokątny, uniwersalny adapter do
akcesoriów

Więcej informacji technicznych, również dotyczących poziomu hałasu i wibracji, znajdziesz na naszej stronie: pl.ryobitools.eu
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Obróbka drewna
EHT150V

6]OLğHUNDSURVWD:
•
•
•
•

Mocny silnik 150 W
Regulacja prędkości dla kontroli pracy przy rożnych zastosowaniach
Blokada wrzeciona dla szybkiej i łatwej zmiany akcesoriów
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)

150

Prędkość bez
obciążenia (obr./min)
Zdolność tuleji
zaciskowej (mm)

10,000-35,000
3.2 mm and 1.6 mm

Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

0.58
Walizka
5133000754
4892210114723

Wyposażenie standardowe (EHT150V)
115 akcesoriów łącznie z wałkiem
giętkim i zwiesiem warsztatowym

12:2¤m
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•
•
•
•

RRT1600-K

3U]HZRGRZDIUH]DUND:

Zagłębienie 0-55 mm z dokładną regulacją wysokości zapewnia
precyzyjne sterowanie i powtarzalne cięcie
Funkcje SOFTSTART i SPEEDCONTROL dają użytkownikowi
maksymalną kontrolę
Przezroczysty odrzutnik wiórów pozwala użytkownikowi zobaczyć
linię cięcia
Pięć najbardziej popularnych frezów pozwoli użytkownikowi
rozpocząć frezowanie z ręcznym posuwem narzędzia

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

1600
10,000 - 26,000

Zdolność tuleji zaciskowej
(mm)

6,8

Zdolność zanurzenia (mm)
Waga (kg)
Numer Artykułu
Kod EAN

0-55
7.6
5133002421
4892210133632

Wyposażenie standardowe (RRT1600-K)
1x frez prosty 6mm, 1x frez rowkowy
6mm, 1x frez na jaskółczy ogon,
1x frez promieniowy, 1x frez
fazujący, 1x prowadnica równoległa,
prowadnica-szablon, dysza pyłowa,
1x tuleja zaciskowa 6mm, 1x tuleja
zaciskowa 8mm, 1x klucz
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6]OLğHUNDRVF\ODF\MQD:
•
•
•
•
•
•
•

Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne
wykończenia, usuwanie farb
Mocny silnik 80 W
Zintegrowany „palec” do szlifowania w trudno dostępnych miejscach
Trójkątny kształt talerza do szlifowania w ciasnych przestrzeniach
Nasadka do arkuszy szliﬁerskich, z szybkim mocowaniem na rzep
System DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania
pyłu
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod
napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość oscylacji (obr./min)
Średnica oscylacyjna (mm)
Rozmiar papieru ściernego
(mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

80
12,000
1.6
99 x 149
0.9
Torba
5133000528
4892210111661

Wyposażenie standardowe (EPS80RS)
5 x papier ścierny typu Delta na rzep,
5 x palcowy papier ścierny

(0659

8QLZHUVDOQDV]OLğHUND:
•
•
•
•
•
•
•

Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne
wykończenia, usuwanie farb
3 tryby pracy szlifowania: szliﬁerka oscylacyjna, szliﬁerka typu delta,
szliﬁerka wachlarzowa
Silnik o mocy 180 W dla maksymalnej wydajności
Regulacja prędkości (6.000-12.000 obr./min) zapewnia lepszą jakość
szlifowania
Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne
odbieranie pyłu
Nasadka do arkuszy szliﬁerskich, z szybkim mocowaniem na rzep
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod
napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość oscylacji (obr./min)
Średnica oscylacyjna (mm)
Rozmiar papieru ściernego
(mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

180
6,000–12,000
2
1.4
Torba
5133000531
4892210111692

Wyposażenie standardowe (EMS180RV)
5 x papier ścierny typu Delta na rzep,
5 x papier ścierny typu 1/3 na rzep,
5 x palcowy papier ścierny

(6656

6]OLğHUNDRVF\ODF\MQD:
•
•
•
•
•
•

Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne
wykończenia, usuwanie farb
Mocny silnik 200 W dla maksymalnej wydajności
Prostokątna podstawa do papierów ściernych o 1/3 arkuszy idealna
do szlifowania w pobliżu krawędzi lub na dużych powierzchniach
Nasadka do arkuszy szliﬁerskich, z szybkim mocowaniem na rzep
Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne
odbieranie pyłu
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest
pod napięciem

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

Moc wejściowa (W)
Prędkość oscylacji (obr./min)
Średnica oscylacyjna (mm)
Rozmiar papieru ściernego
(mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

200
12,000
2
93 x 185
1.5
Karton
5133000532
4892210111708

Wyposażenie standardowe (ESS200RS)
arkusze ścierne o gradacji 2 x 60;
1 x 100; 1 x 150
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6]OLğHUNDRVF\ODF\MQD:
•
•
•
•
•
•
•

Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne
wykończenia, usuwanie farb
Regulacja prędkości (7.000-12.000 obr./min) zapewnia lepszą jakośc
szlifowania
Mocny silnik 280 W dla maksymalnej wydajności
Prostokątna podstawa do papierów ściernych o 1/3 arkuszy idealna
do szlifowania w pobliżu krawędzi lub na dużych powierzchniach
Nasadka do arkuszy szliﬁerskich, z szybkim mocowaniem na rzep
Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne
odbieranie pyłu
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość oscylacji (obr./min)
Średnica oscylacji (mm)
Rozmiar papieru ściernego
(mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

280
7,000-12,000
2
93 x 185
1.7
Torba
5133000534
4892210111722

Wyposażenie standardowe (ESS280RV)
arkusze ścierne o gradacji 2 x 60,
1 x 100 i 1 x 150

526$

6]OLğHUNDPLPRĂURGRZD:
•
•
•
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•
•

Mechanizm mimośrodowy dla szybszego usuwania urobku
Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne
wykończenia, usuwanie farb
Mocny silnik 300 W dla maksymalnej wydajności
Regulacja prędkości (7.000-12.000 obr./min) zapewnia lepszą jakość
szlifowania
Nasadka do arkuszy szliﬁerskich, z szybkim mocowaniem na rzep
Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne
odbieranie pyłu
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość oscylacji (obr./min)
Średnica oscylacyjna (mm)
Rozmiar papieru ściernego
(mm)
Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

300
14,000-24,000
2.4
125
1.7
Karton
5133001142
4892210118325

Wyposażenie standardowe (ROS300A)
20 x papier ścierny

(%69

6]OLğHUNDWDĂPRZD:
•
•
•
•
•
•

Wydajny silnik 800 W z taśmą 76 mm do szybszego usuwania urobku
Regulacja prędkości (150-320 m/min) dla pełnej kontroli
Wymiana taśmy bez użycia dodatkowych narzędzi do łatwego użycia
Odsysanie pyłu typu Cyclonic
Regulowany uchwyt w 4-ech pozycjachErgonomiczna rękojeść
Gripzone+™
Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość taśmy (m/min)
Szerokość taśmy (mm)

800
150-320
76

Rozmiar papieru
ściernego (mm)

76 x 150

Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

3.3
Walizka
5133001146
4892210118301

Wyposażenie standardowe (EBS800V)
taśmy szliﬁerskie, worek pyłowy, rama
szliﬁerska, 2 x G-zaciski
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6]OLğHUNDWDĂPRZD:PP
•
•
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Rozmiar taśmy 100 mm (4˝) i mocny 1350 W silnik do szybkiego
usuwania urobku
Regulacja prędkości do pełnej kontroli 240-400 m/min
Wymiana taśmy bez użycia dodatkowych narzędzi do łatwego użycia
Rama szliﬁerska do pracy na dużych powierzchniach
DustTech™ - zintegrowana technologia odsysania pyłu
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Prędkość taśmy (m/min)
Szerokość taśmy (mm)

1350
240-400
100

Powierzchnia szlifowania
(mm)

610 x 100

Waga (kg)
Opakowanie
Numer Artykułu
Kod EAN

6.4
Walizka
5133000364
4892210111289

Wyposażenie standardowe (EBS1310VFHG)
taśmy szliﬁerskie, worek pyłowy, rama
szliﬁerska, 2 x G-zacisk

(311+*

6WUXJRPRF\:
•
•
•
•
•
•
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Idealny do wygładzania chropowatych powierzchni drewna
3 nacięcia (0.5,1,1.5 mm) w płycie dla większej precyzji
Podwójna boczna prowadnica dla precyzyjnego strugania
Możliwość wydmuchu trocin lewo/prawo
Spust o pełnej długości wraz z osłoną, która zapewnia lepszą kontrolę
Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność
odsysania pyłu
Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest
pod napięciem

Moc wejściowa (W)
Głębokość strugania (mm)
Szerokość strugania (mm)
Głębokość wrębu (mm)

750
2
82
0-12

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

16,000
3.2
Walizka
5133000352
4892210111111

Wyposażenie standardowe (EPN7582NHG)
2 x ostrze TCT, worek pyłowy,
prowadnica równoległa, klucz
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Skorzystaj ze szczegółowych instrukcji, aby wykonać
rzeczy, które zachwycą rodzinę i przyjaciół. Chętnie
zobaczymy Twoje dzieła!

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