
 

Řetězová pila Březen 2016 

 

Nyní můžete řezat malé větve a dřevo 
na oheň s výkonem ONE+ s NOVOU 
18 V řetězovou pilou Ryobi 

 
První řetězová pila Ryobi ONE+ poskytuje uživatelům nepřetržitý 
provoz při řezání malých stromů, větví a klád. 
 
Firma Ryobi se již pyšní vynikající pověstí v oboru dodávek nářadí podle 
potřeb zákazníka, a nyní uvádíme první řetězovou pilu ONE+, nový a vysoce 
výkonný nástroj, umožňující domácím zahradníkům ořezávat stromy a keře s 
výkonným, akumulátorovým nástrojem. 
 
Díky vynikající, pokročilé a inovativní technologii bezkartáčového motoru 
poskytuje OCS1830 dostatek výkonu a rychlosti řetězu pro řezání klád do 
průměru 25 cm. Domácí uživatelé si bezpochyby užijí možnosti řezání 
nevzhledných větví a kmenů bez potřeby práce v blízkosti elektrické zásuvky a 
bez potřeby hlučné a těžkopádné benzínové pily, se zaručeným delším 
provozem. 
 
Řetězová pila ONE+ je tedy nejnovějším přírůstkem systému ONE+ – u 
kterého jeden akumulátor pohání více než 50 typů zahradního a elektrického 
nářadí. Proto jakmile ukončíte řezání, můžete akumulátor použít pro pohon 
vrtačky a postavit si kůlnu nebo ho připojit k vyžínači.  
 
ONE+ poháněl řadu zahradního a elektrického nářadí již od roku 1996: to je 20 
let inovací ONE+ v jednom systému nářadí. To je důvod proč je systém ONE+ 
jedničkou na trhu s potřebami pro kutily po celém světě pro milióny kutilů, rodin 
a majitelů domů. 

První bezkartáčová 
řetězová pila ONE+ 
 

18 V akumulátorová    
 řetězová pila 
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|OCS1830  
 

OCS1830 je extrémně přenosná díky své lehké konstrukci. S 
váhou jen 2,5 kg bez akumulátoru je snadno a pohodlně 
použitelná kdekoli pracujete. Je vybavena 30 cm lištou Oregon

®
 

a řetězem s automatickým mazacím systémem pro ještě větší 
pohodlí. Dá se také snadno a rychle seřídit díky napínání řetězu 
bez použití nářadí, zatímco plně otočná rukojeť - kompletně 
zalitá v plastu - znamená možnost použití v libovolné poloze, 
což skvěle pomáhá při dosažení nepohodlně umístěných míst 
nebo větví. 
 
S dvojitou funkcí brzdy, zahrnující mechanickou brzdu řetězu a 

brzdu motoru, mohou uživatelé vždy pracovat bezpečně. A s 

tříletou zárukou, která přináší všechny výhody, které uživatelé 

očekávají od Ryobi, můžete řezat a ořezávat velké kusy beze 

strachu z prostojů.  

 

Akumulátory Ryobi 18 V Lithium+ a nová řetězová pila jsou 

nejnovějšími přírůstky v rozšiřující se akumulátorové řadě 

ONE+. Naše akumulátory jsou kompatibilní se všemi typy 

domácího a zahradního nářadí v akumulátorovém systému, což 

znamená, že můžete rozšiřovat svou řadu nářadí kdykoli 

potřebujete - například o naše vyžínače, vyvětvovače nebo 

sekačky pro zachování dobré kondice vaší zahrady - bez 

nakupování samostatného nářadí, akumulátorů nebo nabíječek. 

 

Neuvěřitelný řezný výkon s akumulátorem, který myslí sám za 

sebe, je vše co potřebujete pro zachování vzhledných a 

upravených stromů a keřů. 

 

  

Nejlepší akumulátor pro vaše nářadí? 
Doporučujeme používat akumulátor Ryobi 5,0 Ah Lithium+ 
neboť to je náš největší akumulátor ONE+ který poskytuje 
vynikající výkon a provozní dobu. Nejlepší na tom je, že 
potřebujete jen jeden akumulátor pro nařezání dostatku dřeva 
na oheň, abyste zůstali v teple. Jednoduše připojte akumulátor 
ONE+ a jděte na to! 
 
Kupte si novou 18 V řetězovou pilu samostatně, takže budete 
moci budovat na své sadě ONE+ aniž byste utráceli další peníze 
za akumulátor a nabíječku při nákupu každého dalšího nářadí.  
 
Ryobi chápe potřebu flexibility za dostupné ceny a proto 
rozšiřujeme svou řadu akumulátorového nářadí bez potřeby 
nových akumulátorů a nabíječek.  
   
Pro další informace prosím navštivte ryobitools.eu  
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TISKOVÝ KONTAKT:  
 
Máte li další dotazy, potřebujete další materiály nebo chcete probrat další možnosti, neváhejte nás 
prosím kontaktovat: 
 
Regionální tiskový kontakt | E-mail | Telefon 
 
O NÁS 
 
Na elektrické nářadí RYOBI® je poskytována 2 letá záruka RYOBI®. 
 
Pro další informace o RYOBI® a jakémkoli z našich dalších výrobků prosím navštivte ryobitools.eu 
 
Techtronic Industries Ltd. je světový lídr v oblasti kvalitních spotřebitelských a profesionálních 
výrobků, prodávaných pro domácí uživatele a stavební průmysl. Neustálé strategické zaměření na 
výkonné značky, inovativní výrobky a výjimečné lidi pohání náš úspěch. 

 

http://www.ryobitools.eu/

