
JEDNA BATERIA
Moc ponad 40-stu elektronarzędzi i narzędzi 
ogrodowych zasilanych tą samą baterią Lithium+!

pl.ryobitools.eu

pl.ryobitools.eu
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Jedna bateria pasuje  
do wielu urządzeń

MOC PONAD 40-STU ELEKTRONARZĘDZI  
I NARZĘDZI OGRO WYCH ZASILANYCH  
TĄ SAMĄ BATERIĄ LITHIUM+!

System ONE+ 
marki Ryobi składa 
się z ponad 40 
elektronarzędzi oraz 
narzędzi ogrodowych. 
Użyj jednej bateri, która 
zasili wszystkie Twoje 
urządzenia.

JEDEN AKUMULATOR DO  
WSZYSTKICH NARZĘDZI RYOBI
Powiększ kolekcję swoich elektronarzędzi i narzędzi 
ogrodowych już dziś. Masz dwie możliwości zakupu wybierz 
zestaw lub narzędzie i ciesz się pracą z urządzeniami Ryobi.

WYBIERZ 
ZESTAW...

WYBIERZ 
NARZĘDZIE...LUB

Kup zestaw z dowolnym 
narzędziem i akumulatorem, 
a następnie rozszerzaj 
kolekcję narzędzi, płacąc 
mniej

Wybierz narzędzie, akumulator 
i ładowarkę z naszej oferty, 
a potem rozszerzaj kolekcję 
narzędzi ONE+.

DO
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Inteligentna 
bateria
Technologia IntelliCell™ 
monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, 
wydłużając czas pracy i przechowywania 
oraz zwiększa bezpieczeństwo  
akumulatora

Wskaźnik naładowania 
akumulatora
Najprostszy sposób kontroli naładowania 
akumulatora, ułatwiający ergonomiczne 
wykorzystanie narzędzia.

Czas pracy

Osiągnięcia Zabezpieczona elektronika
Układ elektroniczny wyłącza 
zasilanie, jeśli akumulator jest 
nadmiernie obciążony lub rozgrzany. 
Zabezpieczone jest zarówno 
narzędzie, jak i akumulator.Trwałość

Ogniwa o dużej mocy
Nr 1 na rynku dla majsterkowicza.Zarządzanie 

mocą

NADAJ NOWE ŻYCIE SWOIM NARZĘDZIOM ONE+

Przedstawiamy pierwszą  
na rynku produków dla 
majsterkowiczów akumulator 
Lithium+ o pojemności 5,0 Ah

3x
Wybierz akumulator 5,0 Ah

Wywierć więcej niż 934 dziury*

Wkręć więcej niż 1000 śrub*

więcej wykonanej pracy
Przetnij więcej niż 100 m*

* Wkręty 4 x 32 mm w drewnie sosnowym. Otwory 
przelotowe 10 x 50 mm w drewnie sosnowym.

* Czas pracy może się różnić w zależności od 
narzędzia, akumulatora i zastosowania

40+ NARZĘDZI ZASILANYCH PRZEZ NAJWIĘKSZY ASORTYMENT BATERII

pl.ryobitools.eu

NOWOŚĆ
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Przedstawiamy
naszą najlepsza
wiertarkę  

 18V

40% dłuższy czas pracy

20% wyższa moc

dzięki technologii bezszczotkowej

Innowacyjna technologia napędu
Technologia bezszczotkowa Ryobi wykorzystuje 
opatentowaną elektronikę sterującą kompaktowym,  
ale wydajnym silnikiem.

Zaawansowana elektronika przez cały czas monitoruje i dostosowuje wydajność 
silnika do danego zastosowania, zapewniając wyższy moment obrotowy, który 
umożliwia szybsze wiercenie oraz optymalizując zużycie energii i wydłużając czas 
pracy. Sterowanie elektroniczne gwarantuje duże korzyści w postaci dłuższego czasu 
pracy i większej wydajności narzędzia.

Elektroniczna regulacja momentu obrotowego pozwala 
ograniczyć moc wiertarki, aby uniknąć zbyt mocnego 
wkręcenia wkrętów w materiał lub uszkodzenia łba  
wkrętu. Innowacyjny system posiada 10 ustawień  
na każdym biegu oraz praktyczną funkcję pamięci 
ostatniego używanego ustawienia.

Zasilanie: akumulatory                    
Wyposażone w naszą najlepszą technologię, która zapewnia  
Ci wyższą moc dłuższy czas pracy niż kiedykolwiek dotąd

Do 40% dłuższy czas pracy.*

* Wiercenie otworów o średnicy 16 m w drewnie o grubości 50 mm przy 

zastosowaniu akumulatora o pojemności 5,0 Ah. Czas pracy może się różnić  

w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania.

Sprawdź szczegółową ofertę narzędzi należących  
do systemu ONE+
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Wiercenie/Wkręcanie
Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 
udarowa 18 V
R18PDBL-0

 ● 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
 ● Sterowanie e-Torque ułatwia podtynkowe wkręcanie śrub

Wiertarka udarowa 18 V Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V
        R18PD-0 LLCDI18022 LITHIUM+

 ● Wielofunkcyjna wkrętarko-wiertarka udarowa odpowiednia do 
wielu zastosowań

 ● Beznarzędziowy uchwyt 13 mm, cały z metalu zapewnia lepsze 
dopasowanie akcesoriów

 ● Dioda LED oświetla obszar roboczy

 ● 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

Wiercenie/Wkręcanie

Wiertarko-wkrętarka 18 V
Bezszczotkowa wiertarko-
wkrętarka 18V 

        R18DDBL-0 RCD18021L
 ● Uchwyt bezkluczowy 13 mm  
 ● Dioda LED oświetla obszar roboczy
 ● Szybka 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego

 ● 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

Wiertarko-wkrętarka 18 V Wiertarka kątowa 18 V
R18DDBL-0 RAD1801M

 ● Wkrętarka kątowa idelana do pracy w ciasnych i niewygodnych 
miejscach

 ● Uchwyt bezkluczowy 10 mm
 ● Automatyczna blokada wrzeciona umożliwiająca zmianę wiertła 
jedną ręką

 ● Uchwyt bezkluczowy 13 mm  
 ● Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów i hamulec 
zapewniający pełną kontrolę

 ● Poziomica do precyzyjnego wiercenia

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Maks. moment obrotowy (Nm) 50
Uchwyt (mm) 13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) 13
Ustawienia momentu obrotowego 24
Waga z akumulatorem (kg) 1.93

Maks. moment obrotowy (Nm) 55
Uchwyt (mm) 13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) 13
Ustawienia momentu obrotowego 24
Waga z akumulatorem (kg) 2.1

Maks. moment obrotowy (Nm) 60
Uchwyt (mm) 13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 50
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13
Ustawienia momentu obrotowego 10
Waga bez akumulatora (kg) 1.7

Maks. moment obrotowy (Nm) 60
Uchwyt (mm) 13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 50
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13
Ustawienia momentu obrotowego 10
Waga bez akumulatora (kg) 1.7

Maks. moment obrotowy (Nm) 45
Uchwyt (mm) 13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13
Ustawienia momentu obrotowego 24
Waga z akumulatorem (kg) 1.64

Maks. moment obrotowy (Nm) 45
Uchwyt (mm) 13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 32
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13
Ustawienia momentu obrotowego 24
Waga z akumulatorem (kg) 1.81

Uchwyt (mm) 10
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10
Waga z akumulatorem (kg) 1.83

pl.ryobitools.eu#RyobiToolsEU

Numer Artykułu 5133002478
Kod EAN 4892210137647

Numer Artykułu 5133001931
Kod EAN 4892210124487

Numer Artykułu 5133001166
Kod EAN 4892210118578

Numer Artykułu 5133002095
Kod EAN 4892210128034

Numer Artykułu 5133002438
Kod EAN 4892210135636

Numer Artykułu 5133002437
Kod EAN 4892210135629

Numer Artykułu 5133001930
Kod EAN 4892210118660

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | R18PDBL-LL25S | 5133002441 | 4892210135667

 wersja z baterią | R18PDBL-LL99S | 5133002442 | 4892210135674

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | R18PD-LL15S 
        5133002479 | 4892210137654

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | LLCDI18022L 
        5133001898 | 4892210124579

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | RCD18-LL25S 
        5133002214 | 4892210128928

 wersja z baterią | RCD1802-22L 
        5133001929 | 4892210124463

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | R18DDBL-LL25S 
        5133002440 | 4892210135650

 wersja z baterią | R18DDBL-LL25B 
        5133002439 | 4892210135643

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | R18DDP-L13S 
        5133002250 | 4892210129345

 wersja z baterią | R18DDP-LL13S 
        5133002075 | 4892210126740
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Wiercenie/Wkręcanie

Zakrętarka udarowa 18 V
        R18ID3-0 RID1801M

 ● Do 220 Nm momentu obrotowego
 ● Wysoki moment obrotowy idealny do wkręcania długich śruby  
i nakrętek

 ● Uchwyt bezkluczowy sześciokątny 6,35 mm

Obrotowa wiertarka udarowa 18 V 
SDS+ Klucz udarowy 18 V
R18SDS-0        R18IW3-0

 ● 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)

 ● 400 Nm momentu obrotowego
 ● Wysoki moment obrotowy przenoszony bez obciążenia użytkownika
 ● Potrójne oświetlenie LED Tri-Beam prawidłowo oświetla miejsce 
robocze

Zadania specjalne

Narzędzie wielofunkcyjne 18 VNarzędzie wielofunkcyjne 18 V
RMT1801M        R18MT-0

 ● Uniwersalne, wszechstronne narzędzie idealne do piłowania  
i szlifowania 

 ● Szybka wymiana głowicy do łatwego przejścia między 
szlifowaniem a piłowaniem 

 ● Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy

 ● Wielofunkcyjne narzędzie pozwala ciąć płyty gipsowe, metal, 
drewno, plastik, kompozyt i wiele innych materiałów. 

 ● Głowica ruchoma w 4 położeniach zapewnia jeszcze więcej 
zastosowań i wygodę

 ● System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Maks. moment obrotowy (Nm) 220
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 3200
Waga z akumulatorem (kg) 1.63

Częst. udaru (ud./min) 0-3200
Maks. moment obrotowy (Nm) 400
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 0-2900
Waga z akumulatorem (kg) 2.00

Częst. udaru (ud./min) 0-5,000
Energia udaru (J) 1.3
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) 16
Waga z akumulatorem (kg) 2.08

Maks. moment obrotowy (Nm) 220
Częst. udaru (ud./min) 0-3,400
Waga bez akumulatora (kg) 1.2

Kąt oscylacji 3°
Prędkość oscylacji (obr./min) 10,000-20,000
Waga z akumulatorem (kg) 1.4

Kąt oscylacji 3 °
Prędkość oscylacji (obr./min) 0-20,000
Waga z akumulatorem (kg) 1.33

Zakrętarka udarowa 18 V

 ● Wysoki moment obrotowy przenoszony bez obciążenia użytkownika
 ● Mechanizm udarowy zapewnia do 4 razy więcej mocy
 ● 3 ustawienia prędkości dla pełnej kontroli

pl.ryobitools.eu#RyobiToolsEU

Numer Artykułu 5133001168
Kod EAN 4892210118592

Numer Artykułu 5133002613
Kod EAN 4892210140708

Numer Artykułu Numer Artykułu5133002466 5133001632
Kod EAN Kod EAN4892210136534 4892210120328

Numer Artykułu 5133002305
Kod EAN 4892210130211

Numer Artykułu 5133002436
Kod EAN 4892210132352
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Cięcie

Pilarka tarczowa 18 V  
        R18CS-0

 ● 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 
stanowisko pracy

 ● Tarcza Premium Thin Kerf o średnicy 165 mm z 24 węglikowymi 
zębami gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia

Wyrzynarka 18 V Piła szablasta 18 V
R18JS-0 RRS1801M

 ● 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

 ● Uniwersalna piła do cięcia różnorodnych materiałów
 ● Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów
 ● Regulacja prędkości i hamulec

Cięcie

Pilarka tarczowa 18 V Przecinarka do płytek 18 V 
RWSL1801M LTS180M

 ● Wydajny silnik 18 V umożliwia cięcie ceramiki, granitu, marmuru 
i betonu

 ● 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 

 ● 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

Ukośnica 18 V Szlifierka kątowa 18 V, tarcza 115 mm
EMS190DCL R18AG-0

 ● 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

 ● Blokada wrzeciona i bezkluczykowa regulacja osłony dla szybkiej 
wymiany osprzętu 

 ● 3 pozycje uchwytu bocznego 
 ● Dwustopniowy przełącznik blokady chroni użytkownika przed 
przypadkowym uruchomieniem

NOWOŚĆ

Długość skoku (mm) 22
Prędkość bez obciążenia (obr./min) 3100
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) 180
Waga z akumulatorem (kg) 2.33

Długość skoku (mm) 25
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 1,100 - 3,000
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) 101
Waga z akumulatorem (kg) 2.53

Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) 0-56
Średnica tarczy tnącej (mm) 165
Szerokość tarczy (mm) 1.6
Średnica otworu tarczy (mm) 16
Maks. głebokość cięcia przy 45° (mm) 36
Maks. głębokość cięcia 56 stopni (mm) 28
Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm) 52
Waga z akumulatorem (kg) 2.8

Średnica otworu tarczy (mm) 22
Rozmiar tarczy (mm) 115
Waga z akumulatorem (kg) 2.58

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

Rozmiar tarczy (mm) 102
Średnica otworu (mm) 16
Maks. głebokość cięcia przy 45° (mm) 16
Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm) 22
Waga z akumulatorem (kg) 2.6

Średnica tarczy tnącej (mm) 150
Średnica otworu tarczy (mm) 10
Maks. głebokość cięcia przy 45° (mm) 32
Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm) 45
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) 50
Waga z akumulatorem (kg) 2.93

pl.ryobitools.eu#RyobiToolsEU

Numer Artykułu 5133002338
Kod EAN 4892210117304

Numer Artykułu 5133001162
Kod EAN 4892210118691

Numer Artykułu 5133002158
Kod EAN 4892210128010

Numer Artykułu 5133000154
Kod EAN 4892210110688

Numer Artykułu 5133001164
Kod EAN 4892210118554

Numer Artykułu 5133001903
Kod EAN 4892210123657

Numer Artykułu 5133000932
Kod EAN 4892210116895
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Zamocujesz wszystko, co chcesz!
Gwoździarki akumulatorowe ułatwiają wykonanie takich prac, jak instalacja sztukaterii i ram, eliminują konieczność używania 
młotka. Gwoździarką, sztyfciarką i zszywaczem z marki Ryobi wykonasz każdy rodzaj pracy związanej z mocowaniem.

Korzystaj ze swobody!  
Ciesz się swobodą pracy bezprzewodowej. Bez  
masywnego węża sprężonego powietrza masz 
nieograniczony zasięg, także w miejscach, gdzie 
użycie młotka byłoby niemożliwe. 

Bezpieczeństwo na 
pierwszym miejscu  
Narzędzi możesz bezpiecznie 
używać, stojąc na drabinie lub 
rusztowaniu. Koniec z ryzykiem 
potknięcia lub zaplątania się  
w przewód.

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

każdego zadania 
Każde z narzędzi zostało 
zaprojektowana do różnego 
rodzaju materiałów mocujących, 
dzięki czemu poradzisz sobie 
z każdą naprawą i z każdym 
zadaniem.

Jak wybrać właściwy materiał mocujący?

Gwoździe druciaki Sztyfty Zszywki

Idealne do mocowania drewna 
bez użycia wkrętów  
i wcześniejszego nawiercania 
otworów.

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

Zszywacz to Twoje podstawowe 
narzędzie przy naprawie  
i montażu mebli.

Gwoździrki

Sztyfciarka do gwoździ 18 V
R18N18G-0

 ● Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy 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

Sztyfciarka do zszywek 18V Sztyfciarka do gwoździ 18 V
        R18S18G-0 R18N16G-0

 ● Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy 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 AirStrike™ zapewnia komfort pracy 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

NOWOŚĆ

Pojemność magazynka gwoździe 100
Typ gwoździa (mm) 1.6
Waga z akumulatorem (kg) 3.13

Pojemność magazynka 100
Waga z akumulatorem (kg) 2.87

Pojemność magazynka gwoździe 105
Typ gwoździa (mm) 1.2
Waga z akumulatorem (kg) 2.93

pl.ryobitools.eu#RyobiToolsEU

Numer Artykułu 5133002093
Kod EAN 4892210128058

Numer Artykułu 5133002222
Kod EAN 4892210128898

Numer Artykułu 5133002516
Kod EAN 4892210138781

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | R18N18G-L15S | 5133002307 | 4892210131485

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | R18N16G-L15S 
        5133002308 | 4892210131508
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Szflifowanie

Szlifierka mimośrodowa 18 V
        R18ROS-0

 ● 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

Szlifierka delta 18 V
        R18PS-0

 ● 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

Zadania specjalne

Pistolet natryskowy 18 V
P620

 ● 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

Strug 18V Pistolet do uszczelniania 18 V
CPL180MHG CCG1801M

 ● Prowadnica równoległa zwiększa precyzję pracy 
 ● Regulacja głębokości strugania: 0-0.4 mm 
 ● Dodatkowy uchwyt przedni poprawia kontrolę nad urządzeniem

 ● Wytwarza dużą siłę do materiałów o wysokiej lepkości 
 ● Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu 
urządzenia

 ● Regulacja szybkości przepływu, zapewniająca jednolity strumień

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Prędkość oscylacji (opm) 22,000
Średnica oscylacji (mm) 1.8
Rozmiar papieru ściernego (mm) 100x140
Waga z akumulatorem (kg) 1.06

Prędkość oscylacji (opm) 20,000
Średnica oscylacji (mm) 2.5
Rozmiar papieru ściernego (mm) 125
Waga z akumulatorem (kg) 1.56

Szerokość strugania (mm) 50
Głębokość strugania (mm) 0.4
Głębokość wrębu (mm) 13
Waga z akumulatorem (kg) 2.13

Pojemność zbiornika (ml) 1000
Pistolet natryskowy - pokrycie farbą (m² / min) 10
Przepływ powietrza (l/h) 20
Waga z akumulatorem (kg) 2.36

Prędkość bez obciążenia wysokiej 6
Prędkość bez obciążenia niski 1
Maks. moc wyjściowa 225
Waga z akumulatorem (kg) 2.13

Numer Artykułu 5133002471
Kod EAN 4892210136855

Numer Artykułu 5133002443
Kod EAN 4892210133700

Numer Artykułu 5133000155
Kod EAN 4892210110589

Numer Artykułu 5133000192
Kod EAN 4892210109200

Numer Artykułu 5133000195
Kod EAN 4892210109149
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Pielęgnacja samochodu
Twój samochód może wyglądać jak nowy dzięki narzędziom 
akumulatorowym systemu ONE+ marki Ryobi. Potrzebujesz tylko  
jednego akumulatora do zasilania wszystkich narzędzi systemu.

Zadbaj o doskonały 
wygląd karoserii
Polerka ONE+ nabłyszczy 
lakier tak, że samochód 
będzie wyglądał jak nowy

Nie zgub się  
w ciemnościach 
Gdy musisz zajrzeć pod maskę 
samochodu sięgnij po niezawodną 
lampę ONE+.

Nie zapominaj o oponach 
Dzięki kompresorowi ONE+ zadbasz  
o właściwe ciśnienie w oponach. Zmierz ciśnienie, ustaw  
i pompuj opony bez konieczności odwiedzania serwisu.

Praca przy muzyce 
Posłuchaj audycji radiowych albo podłącz  
swój telefon przez Bluetooth i odtwarzaj  
ulubione utwory podczas pracy z radiem  
ONE+ 

Zawsze czyste
wnętrze pojazdu
Odkurzacz ręczny ONE+ 
pomoże Ci utrzymać 
porządek w środku auta.

Potrzebujesz
zmienić oponę?
Klucz udarowy ONE+ ułatwia 
wkręcanie i wykręcanie 
nakrętek w kołach. W ten 
sposób szybko i z łatwością 
wymienisz koło – kiedy chcesz 
i gdzie chcesz.

Odwiedź nasz kanał w serwisie YouTube i zobacz, jak dbać o samochód,  
by wyglądał jak nowy www.youtube.com/RyobiTV
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Wybierz narzędzia, 
których jeszcze 
Ci brakuje

ZAZNACZ NARZĘDZIA KTÓRE ZNAJDĄ 
SIĘ NA TWOJEJ LIŚCIE ŻYCZEŃ

01: PODKASZARKA 
AKUMULATOROWA 18 V   
OBC1820B
02: PILARKA DO GAŁĘZI 18 V  
 0PP1820
03: PRZECINARKA DO  
 PŁYTEK 18 V  
 LTS180M
04: PISTOLET DO  
 ZSZYWEK 18 V   
 R18S18G-0
05: GWOŹDZIARKA 16G 18V  
 R18N16G-0
06: ŁADOWARKA  
 BCS618
07: NOŻYCE DO  
 ŻYWOPŁOTU 18 V  
 OPT1845
08: ŁADOWARKA ONE+  
 BCL1418H
09: PISTOLET DO  
 USZCZELNIANIA 18 V  
 CCG1801M
10: GWOŹDZIARKA  
 18G 18V   
 R18N18G-0

11: PILARKA TARCZOWA 18 V  
 RWSL1801M
12: PODKASZARKA 18 V,  
 26 CM  
 OLT1825
13: BATERIA ONE+ 4.0 AH  
 RB18L40
14: PODKASZARKA 18 V,  
 30 CM  
 OLT1831S
15: NOŻYCE DO  
 ŻYWOPŁOTU 18 V  
 OHT1850X
16: NOŻYCE DO TRAWY 
 I KRZEWÓW  
 OGS1821
17: RADIO 18V  
 R18R-0
18: KOSIARKA 18 V  
 OLM1833H
19: NOŻYCE DO  
 ŻYWOPŁOTU 18 V,  
 55 CM  
 OHT1855R

 
 

20: NOŻYCE DO  
 ŻYWOPŁOTU 18 V,  
 50 CM  
 RHT1851
21: WIERTARKO- 
 WKRĘTARKA 18 V  
 RCD1802M
22: BEZSZCZOTKOWA    
 WIERTARKO- 
 WKRĘTARKA 18 V  
 R18DDBL-0
23: ZAKRĘTARKA  
 UDAROWA 18 V  
 RID1801M
24: WIERTARKO- 
 WKRĘTARKA 18 V  
 R18DDP-0
25: SZLIFIERKA  
 MIMOŚRODOWA 18 V  
 R18ROS-0
26: SZLIFIERKA DELTA 18 V  
 R18PS-0 
 
 
 

27: OBROTOWA WIERTARKA    
 UDAROWA 18 V SDS+  
 R18SDS-0 
28: WIERTARKA UDAROWA  
 18 V   
 R18PD-0
29: WIERTARKA UDAROWA  
 18 V  
 R18PDBL-0
30: WIERTARKA UDAROWA  
 18 V  
 LLCDI18022
31: KOMPRESOR 18 V  
 R18I-0
32: WYRZYNARKA 18 V  
 R18JS-0
33: WIERTARKA KĄTOWA 18 V  
 RAD1801M
34: PISTOLET NATRYSKOWY  
 18 V  
 P620
35: DMUCHAWA DO LIŚCI  
 18 V, OBL1802  
 
 
 

36: DMUCHAWA 
 HYBRYDOWA 18 V  
 OBL1820H 
37: UKOŚNICA 18 V  
 EMS190DCL
38: NARZĘDZIE     
 WIELOFUNKCYJNE 18 V  
 R18MT-0
39: SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V  
 R18AG-0
40: PIŁA SZABLASTA 18 V  
 RRS1801M
41: KLUCZ UDAROWY 18 V  
 R18IW3-0
42: LAMPA 18 V  
 R18ALF-0
43: STRUG 18V  
 CPL180MHG
44: LAMPA HYBRYDOWA 18 V  
 R18ALH-0

45: HYBRYDOWA     
 PODKASZARKA 18 V  
 RLT1830H13
46: LAMPA 18 V  
 RFL180M
47: POLERKA 18 V  
R18B-0
48:   BATERIA ONE+ 1.3 AH   

RB18L13
49: ODKURZACZ RĘCZNY  
 18 V  
 CHV182M
50: KOSIARKA DO TRAWY     
 LITHIUM FUSION™ 36 V  
 RLM18X40H240
51: WENTYLATOR 18 V  
 R18F-0
52: KOSIARKA  
 HYBRYDOWA 18 V  
 RLM18C36H225
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Motoryzacja

Polerka  18 V Kompresor 18 V
        R18B-0 R18I-0

 ● 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

 ● 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

Radio 18 V z technologią 
Bluetooth®Odkurzacz ręczny 18 V    

CHV182M         R18R-0
 ● 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

 ● 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

Codzienna praca

Lampa 18 V Lampa 18 V
R18ALF-0 RFL180M

 ● 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

 ● 20 wysokiej mocy diod emituje światło o jasności do 850 lumenów 
 ● Lampę możesz ustawić w pionie ugiąć, lub zawiesić niemal 
wszędzie, dzięki czemu masz dobrze oświetlone miejsce pracy 

 ● Długi czas pracy do 360 minut z akumulatorem RB18L40

Wentylator 18 VLampa hybrydowa 18 V
        R18F-0R18ALH-0

 ● 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

 ● Możliwość przełączenia z zasilania akumulatorowego na sieciowe 
dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Kompatybilny  
z dowolnym akumulatorem Lithium+ lub zasilaczem sieciowym  
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

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Średnica głośnika (mm) 90mm
Moc głośników (W) 3
Waga z akumulatorem (kg) 1.1

Pojemność zbiornika (ml) 173
Waga z akumulatorem (kg) 1.39
Opakowanie Karton

Średnica oscylacji (mm) 12.5
Prędkość oscylacji (obr./min) 2500
Rozmiar tarczy (mm) 254
Waga bez akumulatora (kg) 1.97

Długość węża ssącego (mm) 711 - 756
Maks.ciśnienie (bar) 10.3 bar, 150psi
Waga z akumulatorem (kg) 1.71
Opakowanie Karton

Typ żarówki halogen
Waga z akumulatorem (kg) 0.72

Typ żarówki dioda LED
Waga z akumulatorem (kg) 1.9

Obroty wentylatora (obr./min) 2,100 / 1,400
Waga z akumulatorem (kg) 1.56

Typ żarówki dioda LED
Waga z akumulatorem (kg) 1.3

pl.ryobitools.eu#RyobiToolsEU

Numer Artykułu 5133001834
Kod EAN 4892210122780

Numer Artykułu 5133002465
Kod EAN 4892210135483

Numer Artykułu 5133001636
Kod EAN 4892210120182

Numer Artykułu 5133002304
Kod EAN 4892210130525

Numer Artykułu 5133002455
Kod EAN 4892210135476

Numer Artykułu 5133000077
Kod EAN 4892210106339

Numer Artykułu 5133002612 
Kod EAN 4892210140678

Numer Artykułu 5133002339
Kod EAN 4892210117311
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Czy wiedziałeś, że do naszego systemu ONE+ 
wchodzą również urządzenia ogrodowe...

Zasilisz ponad 40  
różnych elektronarzędzi  
i narzędzi ogrodowych 
używając tego samego 
akumulatora Lithium+!

Sam zdecyduj od czego chcesz zacząć

Wybierz narzędzie...
Wybierz narzędzie, akumulator i ładowarkę z 
naszej oferty, a potem rozszerzaj kolekcję narzędzi 
ONE+.

Wybierz zestaw...
Kup zestaw z dowolnym narzędziem i 
akumulatorem, a następnie rozszerzaj kolekcję 
narzędzi, płacąc mniej.

Co NOWEGO
w  ?

NowośćNajlepszy system 
bezprzewodowy dla
majsterkowiczów na całym 
świecie nadal się poszerza!

Najnowsze akcesoria
dla systemu  dla
Twojego ogrodu.
NOWA kosiarka 
RLM18X33H40 

Pierwsza kosiarka Ryobi 18 V zasilana JEDNYM 
akumulatorem. Nasze bezprzewodowe kosiarki są 
zazwyczaj zasilane dwoma akumulatorami Lithium+ 
(technologia Fusion), ale Ryobi idzie o krok dalej.

NOWA kosa 
RBC18X20B4 

Pierwsza w historii  
kosa w systemie  
ONE+. Idealna  
do koszenia  
i przycinania.

NOWE teleskopowe 
nożyce do żywopłotu
RPT184515 

Nowe teleskopowe
nożyce do żywopłotu,
pozwalające
dosięgnąć
wysokiego
żywopłotu
i krzewów.

 40 narzędzi  JEDEN akumulator  Nieskończone możliwości

Lub

Więcej

informacji

o narzędziach

ogrodowych znajdziesz

w rozdziale

o produktach  
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Koszenie
Akumulatorowa kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 33 cm  
(1x 4.0 Ah)

        RLM18X33H40
 ● Akumulator Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas 
działania i lepszą trwałość, zapewniając pożądaną wydajność 
koszenia

 ● Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne 
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając 
bezpieczeństwo akumulatora

 ● Szerokość koszenia 33 cm ułatwia poruszanie się po ogrodzie
 ● Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 25 
do 65 mm

 ● Funkcja EasyEdge dla koszenia przy samej krawędzi

Kosiarka do trawy Lithium Fusion™ 36 V z szerokością cięcia 40 cm  
(2x akum. ONE+)
RLM18X40H240

 ● Osiągi 36 V dostępne dzięki technologii Lithium Fusion™. Zasilane 
dwoma akumulatorami 18 V Lithium+ 4.0 Ah

 ● Akumulator 4.0 Ah Lithium+ oferuje wyższą moc, dłuższy czas 
pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym wydajność 
koszenia porównywalną z kosiarkami spalinowymi

 ● Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne 
ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając 
bezpieczeństwo akumulatora

 ● Korpus daje dużą szerokość cięcia 40 cm 
 ● 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 
20–70 mm

Koszenie

Kosa akumulatorowa 18 V z uchwytem rowerowym (1x 4.0 Ah) 
        RBC18X20B4

 ● Mocny akumulator 18 V 4 Ah Lithium+ zapewnia większą 
moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze 
technologie litowe

 ● Technologia Intellicell™ monitoruje i równoważy poszczególne 
ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania, 
przechowywania i bezpieczeństwa 

 ● Wysokowydajny silnik 18 V zapewnia optymalną moc nawet 
podczas najtrudniejszych zadań  

 ● Narzędzie 2w1: ostrza tnące ze stali hartowanej - średnica 
koszenia 20 cm, głowica żyłkowa - szerokość cięcia 30 cm

 ● Duża, wynosząca 30 cm szerokość cięcia umożliwia większy 
komfort pracy

Podkaszarka 18 V z szerokością cięcia 
30 cm

Podkaszarka 18 V z szerokością cięcia 
do 25 cm

RLT183113 RLT1825LI
 ● Zasilanie 18 V z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™
 ● Szerokość cięcia 25 cm daje efektywne koszenie 
 ● Technologia EasyEdge pozwala na szybkie przejście do trybu 
przycinania krawędzi

 ● 18 V zasilanie z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, 
które indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby 
zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania  
i bezpieczeństwo

 ● Regulowana szerokość cięcia 25-30 cm dla  
niezwykłej wszechstronności   

 ● Technologia EasyEdge pozwala na szybkie  
przejście do trybu przycinania krawędzi

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0
Ilość akumulatorów 2
Szerokość korpusu (cm) 40
Obroty (obr./min) 3550
Mechanizm jezdny bez napedu
Funkcja mielenia Tak
Waga z akumulatorem (kg) 19.2

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0
Ilość akumulatorów 1
Szerokość korpusu (cm) 33
Mechanizm jezdny bez napedu
Funkcja mielenia Tak
Waga z akumulatorem (kg) 12

Pojemność akumulatora (Ah) 1.3
Ilość akumulatorów 1
System podawania żyłki
Szerokość koszenia (cm) 25
Średnica żyłki (mm) 1.6
Waga z akumulatorem (kg) 1.65

Pojemność akumulatora (Ah) 1.3
Ilość akumulatorów 1
Szerokość koszenia (cm) 25-30
Średnica żyłki (mm) 1.6
System podawania żyłki
Waga z akumulatorem (kg) 2.14

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0
Ilość akumulatorów 1
Średnica ostrza (cm) 20
Średnica żyłki (mm) 1.6
Obroty (obr./min) 8500
Waga z akumulatorem (kg) 4.0

pl.ryobitools.eu#RyobiToolsEU

Numer Artykułu
Kod EAN

Numer Artykułu
Kod EAN

Numer Artykułu
Kod EAN

Numer Artykułu 5133001806
Kod EAN 4892210818423

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002526
4892210137876

5133002098
4892210820808

5133002528
4892210138279

5133002104
4892210820662

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | OBC1820B | 5133002619 | 4892210141033

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | OLT1831S 
        5133002162 | 4892210821195

 wersja z baterią | RLT183115 
        5133002459 | 4892210136619

 wersja z baterią | RLT183125 
        5133002395 | 4892210133953

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | OLT1825 
        5133001808 | 4892210818447

 wersja z baterią | RLT1825LL13 
        5133002168 | 4892210821270
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Dwa w jednym.
Zasilanie hybrydowe nigdy nie
pozwoli narzędziom ogrodowym
One+ przestać pracować. 

Czeka Cię praca w ogrodzie? Ciesz się
bezprzewodową swobodą używając akumu-
latora Lithium+. A jeśli Twój akumulator się 
rozładuje, przełącz się na zasilanie z sieci. 
Zasilanie hybrydowe pozwala Ci na niezwykle 
łatwe przełączenie się z jednego źródła energii 
na drugie, abyś mógł pracować  
i pracować i pracować…

Czy wiesz, że...
seria urządzeń hybrydowych marki Ryobi jest również częścią systemu 
ONE+? Oznacza to, że zasilisz ponad 40 różnych elektronarzędzi  
i narzędzi ogrodowych tym samym akumulatorem Lithium+.

Szukaj logo systemu 
 na naszych

narzędziach.

Hybrydy

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V, szerokość koszenia 36 cm
        RLM18C36H225

 ● Hybrydowa, przewodowa i akumulatorowa kosiarka do trawy  
o napięciu 36 V, zasilana zarówno akumulatorem 2x18 V Lithium+, 
jak i energią elektryczną, za pomocą przewodu

 ● Szerokość koszenia 36 cm dla dużej efektywności koszenia
 ● Technologia EasyEdge umożliwiająca cięcie przy samej krawędzi
 ● Składane uchwyty i składany kosz na trawę pozwalają na łatwe 
przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca

 ● 5 stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia

Hybrydowa podkaszarka 18 V  
z szerokościa koszenia do 30 cm Dmuchawa hybrydowa 18 V

OBL1820HRLT1830H13
 ● Innowacyjne 18 V zasilanie hybrydowe oferuje wybór płynnego 
przechodzenia pomiędzy zasilaniem bezprzewodowym  
a przewodowym dla tego samego narzędzia

 ● Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkości przepływu powietrza 
od 250 km/h

 ● Zasilanie hybrydowe: płynne przejście z zasilania akumulatorowego 
na przewodowe

 ● Regulowana szerokość cięcia 25-30 cm dla niezwykłej 
wszechstronności

 ● 18 V zasilanie z opatentowanej technologii litowej  
IntelliCell™, które indywidualnie monitoruje 
i balansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować  
czas pracy, okres przechowywania  
i bezpieczeństwo

NOWOŚĆ

Prędkość wydmuchu (km/h) 250
Waga z akumulatorem (kg) 2.1

Pojemność akumulatora (Ah) 1.3
Ilość akumulatorów 1
Szerokość koszenia (cm) 25-30
System podawania żyłki
Waga z akumulatorem (kg) 3.2

Pojemność akumulatora (Ah) 2.5
Ilość akumulatorów 2
Szerokość korpusu (cm) 36
Mechanizm jezdny bez napedu
Funkcja mielenia Tak
Waga z akumulatorem (kg) 16.1

pl.ryobitools.eu#RyobiToolsEU

Numer Artykułu
Kod EAN

Numer Artykułu 5133002340
Kod EAN 4892210822673

Numer Artykułu
Kod EAN

5133002587
4892210140111

5133002102
4892210820785

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | OLM1834H | 5133002369 | 4892210132314

 wersja z baterią | RLM18X36H240 | 5133002589 | 4892210140135

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | RLT1830H25 
        5133002224 | 4892210821638

 wersja z baterią | RLT1830H15 
        5133002460 | 4892210136626
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Piły i nożyce do żywopłotu

Nożyce do żywopłotu z regulacją kąta cięcia
        RPT184515

 ● Mocny akumulator 18 V 1.5 Ah Lithium+ zapewnia większą 
moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze 
technologie litowe

 ● Technologia Intellicell™ monitoruje i równoważy poszczególne 
ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania, 
przechowywania i bezpieczeństwa

 ● Zdolność cięcia 18 mm  
 ● 45 cm noże z diamentowym szlifem do precyzyjnego cięcia
 ● Zdolność cięcia 18 mm

Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 
55 cm

Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 
50 cm 

RHT1855R40 RHT1851R15
 ● Mocny akumulator 18 V 1x4.0 Ah Lithium+ daje więcej mocy, 
dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie 
litowe 

 ● Technologia Intellicell™ - indywidualne monitorowanie 
poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy 

 ● Duża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy 
silnika

 ● Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność, 
przycinania żywopłotów i krzewów

 ● Ostrze o długości 50cm szlifowane techniką diamentową
 ● Zdolność cięcia 18 mm

Piły i nożyce do żywopłotu
Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 
50 cm

Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą  
20 cm

RHT1850XLI RPP182015
 ● Zasilanie 18 V z opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, 
które indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby 
zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania  
i bezpieczeństwo  

 ● Zdolność cięcia 18 mm
 ● Obracany uchwyt tylny dla większej kontroli urządzenia

 ● Prowadnica i łańcuch typu Oregon, 20 cm
 ● Prędkość przesuwu łańcucha 5,5 m/s
 ● Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4m

Dmuchawa do liści 18 VNożyce do trawy i krzewów
OBL1802OGS1821

 ● Dysza zapewnia prędkość przepływu powietrza do 193 km/h
 ● Lekka konstrukcja z najwyższą wygodą bezprzewodowego 
zasilania

 ● Technologia uchwytu GripZone™ dla większego komfortu podczas 
trzymania

 ● Mała, ale bardzo wydajna nożyco-przycinarka do skutecznego 
przycinania roślin i krzewów, dzięki zastosowaniu silnika 18 V

 ● Beznarzędziowa zmiana ostrzy 
 ● Lekkie dla łatwej obsługi i kontroli

NOWOŚĆ

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0
Ilość akumulatorów 1
Maks. zdolność cięcia (mm) 22
Długość ostrza (cm) 55
Waga bez akumulatora (kg) 3.42

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5
Ilość akumulatorów 1
Maks. zdolność cięcia (mm) 18
Obroty (obr./min) 2700
Długość ostrza (cm) 50
Typ akumulatora Li-ion
Waga z akumulatorem (kg) 3.15

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5
Ilość akumulatorów 1
Zdolność cięcia (mm) 18mm
Długość ostrza (mm) 450
Obroty (obr./min) 1500
Waga z akumulatorem (kg) 4.6

Prędkość wydmuchu (km/h) 193
Waga z akumulatorem (kg) 1.6

Maks. zdolność cięcia (mm) 8
Dlugość ostrza do trawy (mm) 100
Długość ostrza do krzewów (mm) 200
Waga z akumulatorem (kg) 1.4

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5
Ilość akumulatorów 1
Długość prowad. / łańcucha (cm) 20
Prędkość łańcucha (m/s) 5
Waga z akumulatorem (kg) 3.9

Pojemność akumulatora (Ah) 1.3
Ilość akumulatorów 1
Maks. zdolność cięcia (mm) 16
Obroty (obr./min) 2400
Długość ostrza (cm) 50
Waga z akumulatorem (kg) 3.73

pl.ryobitools.eu#RyobiToolsEU

Numer Artykułu 5133002521
Kod EAN 4892210138507

Numer Artykułu 5133002575
Kod EAN 4892210139382

Numer Artykułu 5133001626
Kod EAN 4892210816924

Numer Artykułu 5133002109
Kod EAN 4892210820747

Numer Artykułu 5133002111
Kod EAN 4892210820761

Numer Artykułu 5133000731
Kod EAN 4892210812605

Numer Artykułu 5133000732
Kod EAN 4892210812568

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | OPT1845 | 5133002523 | 4892210138521

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | OHT1855R 
        5133002161 | 4892210821249

Dostępne także jako:

 wersja z baterią | OPP1820 
        5133001250 | 4892210815446
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Akumulatory i ładowarki

Akumulator 18 V 5.0 Ah Lithium+ 
        RB18L50 | 5133002433 | 4892210135940

 ● Akumulator Lithium+ 5.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas 
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji 
akumulatorów litowych

10 mm otwory wiercone wiertarką RCD1802 wiertło 2x4”Najdłuższy

Akumulator 18 V Lithium+ (1x4.0 Ah) 
RB18L40 | 5133001907 | 4892210124104

 ● Akumulator Lithium+ 4.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas 
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji 
akumulatorów litowych

10 mm otwory wiercone wiertarką RCD1802 wiertło 2x4”

Akumulator 18 V Lithium+ (1x2.5 Ah) 

C
za

s 
p

ra
cy RB18L25 | 5133002237 | 4892210129062

 ● Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas 
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji 
akumulatorów litowych

10 mm otwory wiercone wiertarką RCD1802 wiertło 2x4”

Akumulator 18 V Lithium+ (1x1.5 Ah) 
RB18L15 | 5133001905 | 4892210124081

 ● Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas 
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji 
akumulatorów litowych

10 mm otwory wiercone wiertarką RCD1802 wiertło 2x4”

Akumulator 18 V Lithium (1x1.3 Ah) 
RB18L13 | 5133001904 | 4892210124074

 ● Akumulator Lithium+ 1.3 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas 
pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji 
akumulatorów litowych 

10 mm otwory wiercone wiertarką RCD1802 wiertło 2x4”

Najkrótszy
Wyniki są średnią z 5 tetsów. Wyniki mogą się różnić zależnie od narzędzia, bateri oraz zastosowania. 

Akumulatory i ładowarki

Ładowarka dla 6 akumu. ONE+ 18 V  Ładowarka 18 V ONE+
BCS618 | 5132000042 | 4892210106346BCL14181H | 5133001127 | 4892210117991

 ● Ładowarka z kilkoma portami do efektywnego ładowania 
akumulatorów

 ● Dwufunkcyjna ładowarka do wszystkich akumulatorów 18 V marki 
Ryobi

 ● Wskaźniki ładowania LED

 ● 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

Dostępne także jako:

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

Typ: Kod EAN:Numer Artykułu:
5133001910 4892210124173RBC18L15

Zesatw: Akumulator i ładowarka (18V 1x1.3 Ah) Zestaw: 2 akumulatory 18V litowo-jonowe (1.3 Ah) 
i ładowarka

Kod EAN:Numer Artykułu:Typ: Numer Artykułu: Kod EAN:Typ:
5133001908 4892210124159RBC18L13 5133002000 4892210125835RBC18LL13

Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (2x4.0 Ah)Zestaw: Akumulator i ładowarka 18V (1x4.0 Ah)

Kod EAN:Typ: Numer Artykułu:Kod EAN:Typ: Numer Artykułu:
5133001916 4892210124234RBC18LL405133001912 4892210124210RBC18L40

Zobacz jakie projekty można samemu wykonać w domu i w ogrodzie.

STOLIK KAWOWY
ZE SKLEJKI

SKRZYNKA NA
KWIATY Z 
DREWNA

UCHWYT DO
PRZECHOWYWANIA

ROWERU
NA ŚCIANIE

Skorzystaj ze szczegółowych instrukcji, aby 
wykonać rzeczy, które zachwycą rodzinę i 
przyjaciół. Chętnie zobaczymy Twoje dzieła!

RAMKI NA TWOJE
ULUBIONE ZDJĘCIA

NOWOŚĆ

pl.ryobitools.eu#RyobiToolsEU
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EasyStart

Szukaj logo systemu EasyStart 
na naszych narzędziach!Silnik spalinowy nie 

musi sprawiać kłopotów.
Ciesz się każdorazowo łatwym
rozruchem Twoich narzędzi
spalinowych, używając
technologii ONE+ EasyStart.  

 

Po prostu

załóż akumulator

Lithium+ i dalej do

dzieła!

Ten unikalny element rozruchowy eliminuje 
konieczność częstego i uciążliwego 
pociągania za linkę rozruchową. Jednym 
naciśnięciem uruchamiasz Twoje narzędzie 
spalinowe. To rewolucyjne rozwiązanie dla 
narzędzi spalinowych.

Najłatwiejszy sposób
uruchomienia

nożyc do żywopłotu
EasyStart

Moduł EasyStart jest sprzedawany
osobno lub w zestawie z akumulatorem.

kosy EasyStart

Technologia EasyStart pasuje również
NOWEJ kosiarki EasyStart, mimo to nie 
ma potrzeby kupowania modułu, gdyż ta
technologia jest zintegrowana z kosiarką.
 
Wystarczy założyć akumulator 18 V
i uruchomić narzędzie kluczykiem.

lub

podkaszarki EasyStart

NOWA kosiarka
EasyStart

Innowacja od Ryobi. Stworzona, aby dawać więcej.

EasyStart
System ONE+™ EasyStart™ przeznaczony do uruchamiania narzędzi 
spalinowych jednym przyciskiem
OES18

 ● ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie 
kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym. Nie będzie już 
potrzeby ciągnięcia za linkę

 ● Aktualnie kompatybilne modele: RLT254CDSO, RBC254SESO, 
RBC254SBSO, RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, RBC42FSBO, 
RBC47SEO, RBC52FSBO,RBC52FSBOS, RHT25X60RO

System ONE+™ EasyStart™ przeznaczony do uruchamiania
narzędzi spalinowych jednym przyciskiem
OES1813

 ● ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie 
kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym. Nie będzie już 
potrzeby ciągnięcia za linkę

 ● Aktualnie kompatybilne modele: RLT254CDSO, RBC254SESO, 
RBC254SBSO, RLT31CESO, RBC31SESO, RBC31SBSO, RBC42FSBO, 
RBC47SEO, RBC52FSBO,RBC52FSBOS, RHT25X60RO

pl.ryobitools.eu#RyobiToolsEU

Numer Artykułu 5132002803
Kod EAN 4892210140012

Numer Artykułu 5132002804
Kod EAN 4892210140029
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Akcesoria

PolerowanieCięcieWkręcanieWkręcanie

  RAK05MT RAK10SD

 CSB165A1 RAK17SD RAK46MIX RAK2BB

 CSB150A1RAK69MIX RAK32TSD

Chcesz wiedzieć
więcej, odwiedź:
 
pl.ryobitools.eu RAK86MIXC RAK32MSD

Akcesoria

Przcinanie Piły i nożyce do 
żywopłotuPodkaszanieKoszenie

 RAC235 RAC124

 RAC300

 RAC431

 RAC432  RAC125  RAC234

 RAC101

 RAC404  RAC805

 RAC108

 RAC413 RAC308  RAC305 RAC139

Numer Arty. 5132002787Numer Arty. 5132002549

Numer Arty. 5132002774Numer Arty. 5132002550 Numer Arty. 5132002686 Numer Arty. 5132002786

Numer Arty. 5132002579Numer Arty. 5132002687Numer Arty. 5132002792

Numer Arty. 5132002699Numer Arty. 5132002798

Numer Arty. 5132002589Numer Arty. 5132002433

Numer Arty. 5132002426

Numer Arty. 5132002805

Numer Arty. 5132002806 Numer Arty. 5132002434 Numer Arty. 5132002588

Numer Arty. 5132002638

Numer Arty. 5132002438 Numer Arty. 5132002765

Numer Arty. 5132002650

Numer Arty. 5132002766 Numer Arty. 5132002457 Numer Arty. 5132002437Numer Arty. 5132002707

pl.ryobitools.eu#RyobiToolsEU



38 39

2016

Lawn & Garden

2016
Power Tools

Ryobi
Tools

Więcej informacji: 

pl.ryobitools.eu

lub weź katalog

ze sklepu.

Dotrzesz w każdy 
zakątek.
Stwórz ogród idealny wraz z narzędziami 
ogrodowymi Ryobi.  

Dzięki urządzeniom Ryobi, możesz o każdej porze roku zadbać 
o swój ogród – kosząc, przycinając, piłując i porządkując. 
Możesz wybrać spośród urządzeń bezprzewodowych, zasi-
lanych z gniazdka albo spalinowych, zależnie od potrzeb.

pl.ryobitools.eu
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PRZEŁOM W BRANŻY LIDER INNOWACYJNOŚCI NR 1 DLA MAJSTERKOWICZÓW

Wprow-
adzenie nowej 

technologii
akumulatorów

Lithium+

Ryobi jako
pierwsza marka

amatorska
wprowadza
technologię

bezszczotkową

Zmiana
designu

i koloru na
Hyper Green

Wprowadzenie
systemu ONE+ Wpro-

wadzenie 
technologii hybry-
dowej - połączenie 
dwóch sposobów 
zasilania - akumu-

latoroego oraz 
sieciowego 

Wprow-
adzenie

akumulatora 18V
o pojemności 5.0

Ah - Ryobi liderem
innowacyjności w

markach kon-
sumenckich.

Złóż życzenia urodzinowe marce Ryobi poprzez  #20yearsONEsystem

Twój dealer:

Techtronic Industries Poland Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45D

02-146 Warszawa

Tel: 022 379 94 82

Email:  biuro@tti-emea.com

Web: pl.ryobitools.eu

Zawartość katalogu jest aktualna w momencie oddania do druku. Ryobi® 
zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. Użycie znaku 
towarowego RYOBI® jest zgodne z licencją udzieloną przez Ryobi® Limited.

pl.ryobitools.eu


