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DIY

Światowy
lider

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę internetową pl.ryobitools.eu

Nasze narzędzia zostały stworzone
tak, żeby służyć jak najdłużej.
Tak jak nasza gwarancja.
Chcesz więcej z wszystkiego. To jest właśnie to, co Ryobi® dostarcza. 
A teraz, dzięki zaawansowanej technologii i innowacjom, Ryobi® prezentuje 
pierwszą w historii 3-letnią gwarancję* na wszystkie narzędzia elektryczne 
i bezprzewodowe, w tym system 18V ONE+, a także narzędzia 36V.**

* Zarejestruj swoje urządzenie na 
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu 
narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata. 
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*Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Wydłużenie gwarancji europejskiej do 3 lat wymaga zarejestrowania produktu. Zapraszamy 
na naszą stronę internetową: pl.ryobitool.eu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia 
gwarancji. Gwarancja obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Turcji oraz Rosji. Poza tymi krajami 
prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Ryobi® w celu ustalenia, czy zastosowanie mają inne gwarancje.
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Wszystkie prezentowane produkty są zgodne z normami europejskimi  
(są opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej). 

UWAGA: Narzędzia zakupione w Stanach Zjednoczonych np. przez Internet i sprowadzone do 
Europy, nieposiadające znaku CE, nie tylko naruszają przepisy prawa europejskiego, lecz także 
nie będą objęte pomocą techniczną/serwisem marki Ryobi® w Europie. Tylko narzędzia zakupione 
w krajach Unii Europejskiej i opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej  
(w tym także Szwajcarii) są objęte przez gwarancję europejską. Ryobi® zastrzega sobie prawo  
do zmiany specyfikacji produktu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

*Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Wydłużenie gwarancji europejskiej do 3 lat wymaga zarejestrowania produktu. 
Zapraszamy na naszą stronę internetową: pl.ryobitools.eu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji 
oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji. Gwarancja obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii, 
Liechtensteinie, Turcji oraz Rosji. Poza tymi krajami prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Ryobi® w celu ustalenia,  
czy zastosowanie mają inne gwarancje.

**Przedłużoną gwarancją nie są objęte urządzenia spalinowe, w tym serii POWR XT™

GWARANCJA EUROPEJSKA NIE MA WPŁYWU NA PRAWA USTAWOWE KONSUMENTA.  
WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE PODLEGAJĄ OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM PRAWA.
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Oferujemy 3 lata gwarancji 
obowiązującej na terenie 
Europy* na nasze sieciowe  
lub akumulatorowe narzędzia**  
z wyjątkiem akcesoriów 
i części podlegających 
naturalnemu oraz normalnemu 
zużyciu. Szczegółowe warunki 
gwarancji w instrukcji obsługi.
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KUP NARZĘDZIA
JAKIE CHCESZ

...i uniknij płacenia za nadmiar akumulatorów 
oraz ładowarek. Od wiertarek po radia,  
od nożyc do żywopłotu po siewnik - 
oferujemy szeroki wybór przeróżnych 
narzędzi, ale to Ty decydujesz jak rozwijasz 
swoją rodzinę elektronarzędzi ONE+.

wtedy, gdy ich potrzebujesz

narzędzi
jeden
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Kup jakikolwiek zestaw z narzędziem,
akumulatorem i ładowarką i dołącz
do rodziny ONE+.

WYBIERZ ZESTAW

Rozwijaj swoją kolekcję elektronarzędzi
oszczędzając pieniądze, dzięki kupowaniu
wyłącznie narzędzi bez akumulatorów
i ładowarek.

WYBIERZ NARZĘDZIE
LUB

dla domu i ogrodunarzędzi
jeden akumulator
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Akumulator,
który myśli sam
za siebie.

Ogniwa o dużej wydajności 
minimalizują generowanie ciepła  
oraz dostarczają potrzebnej mocy  
do wymagających aplikacji.

Rozwiązania elektroniczne zastosowane 
w akumulatorze natychmiast wyłączają 
narzędzie w przypadku wykrycia zbyt 
dużego obciążenia lub zbyt wysokiej
temperatury, chroniąc jednocześnie
narzędzie oraz akumulator przed
uszkodzeniem.

Najprostszy sposób  
na monitorowanie żywotności
akumulatora i zarządzanie
czasem pracy. 

Ogniwa o dużej mocyInteligentna elektronikaWskaźnik naładowania
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DŁUŻSZY CZAS PRACY

DO

Technologia akumulatorów IntelliCell™ 
Niezwykłe rozwiązanie, dzięki któremu akumulatory 
same zarządzają swoją energią w celu zapewnienia 
optymalnej wydajności i czasu pracy dla każdego 
narzędzia ONE+ oraz każdego zadania.

Otworów
1080WIERCI

DO

320
Metrów

PRZECINA
DO

* Przy użyciu akumulatora 9.0 Ah z narzędziami R18DD5 / RLM1833B / R18CS.
 Czas pracy może się różnić w zależności od narzędzia i zastosowania.

** Do 3x dłuższy czas pracy w oparciu o przykład narzędzia R18CS tnącego  
 18 mm sklejkę z akumulatorem 9.0 Ah w porównaniu do akumulatora 5.0 Ah.

KOSI
DO

600
Metrów
kwadratowych
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DŁUŻSZY
CZAS PRACY

WIĘCEJ
MOCY

Mikroprocesor
nieustannie monitoruje
oraz reguluje pracę silnika 
w celu maksymalizowania
czasu pracy.

Wysoka
wydajność

Niezwykłe rozwiązanie, dzięki
któremu akumulatory same
zarządzają swoją energią  
w celu zapewnienia optymalnej
wydajności i czasu pracy  
dla każdego narzędzia ONE+
oraz każdego zadania.

Akumulator,
który myśli sam za siebieMoc

Pozbawiony tarcia silnik
BEZSZCZOTKOWY obraca
się do 25000 razy na minutę
zapewniając wystarczającą
ilość mocy nawet przy
wymagających zadaniach.
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KOMPAKTOWY
ROZMIAR

WIĘCEJ
MOCY
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W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0 Ah | R18PD7-220B 

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0 Ah | R18DD7-220S 

Wiercenie i wkręcanie

R18DD7-0

R18PD7-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

 ● Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie  
do wiercenia w drewnie lub w metalu, a także wkręcania wkrętów

 ● Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki 
zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc

 ● Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm z wbudowanym szybkim 
mocowaniem sześciokątnym

 ● 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie  
jej do różnych materiałów i zastosowań

 ● 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać  
wkręty równo z powierzchnią za każdym razem

 ● Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą 
widoczność

 ● Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie 
lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru

 ● Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki zapewniając  
dłuższy czas pracy i większą moc

 ● Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze  
mocowanie bitów i zwiększa żywotność

 ● 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie  
jej do różnych materiałów i zastosowań

 ● 24 ustawienia momentu obrotowego pomagają wkręcać wkręty równo  
z powierzchnią za każdym razem

 ● Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 60
Uchwyt (mm) 13
Maks. wiercenie w stali (mm) 13
Maks. wiercenie w drewnie (mm) 38
Waga z akumulatorem (kg) 1.6
Numer artykułu 5133004532
Kod EAN 4892210165084

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 85
Uchwyt (mm) 13
Maks. wiercenie w stali (mm) 13
Maks. wiercenie w drewnie (mm) 54
Waga z akumulatorem (kg) 2.1
Numer artykułu 5133003941
Kod EAN 4892210164315
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W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0 Ah | R18PD5-220S

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0 Ah | R18DD5-220S

Wiercenie i wkręcanie

R18DD5-0
Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

 ● Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie 
do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet 
wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru

 ● Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki 
zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc

 ● System e-Torque™ umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów  
na równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy  
za każdym razem

 ● Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie 
bitów i zwiększa żywotność

 ● 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej  
do różnych materiałów i zastosowań

 ● Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

R18PD5-0
Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

 ● Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia 
w drewnie lub w metalu, a także wkręcania wkrętów

 ● Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej elektroniki 
zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc

 ● System e-Torque™ umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów  
na równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy  
za każdym razem

 ● Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze mocowanie 
bitów i zwiększa żywotność

 ● 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej  
do różnych materiałów i zastosowań

 ● Lampka LED oświetla miejsce pracy i zapewnia lepszą widoczność

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 50
Maks. wiercenie w stali (mm) 13
Maks. wiercenie w drewnie (mm) 32
Waga z akumulatorem (kg) 1.4
Numer artykułu 5133003596
Kod EAN 4892210156648

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 50
Maks. wiercenie w murze (mm) 13
Maks. wiercenie w stali (mm) 13
Maks. wiercenie w drewnie (mm) 32
Waga z akumulatorem (kg) 1.5
Numer artykułu 5133003595
Kod EAN 4892210156631
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Wiercenie i wkręcanie

R18DD3-0
Wiertarko-wkrętarka 18 V

 ● Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie  
do wiercenia w drewnie lub metalu oraz do wkręcania

 ● Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie 
wierteł i większą wytrzymałość oraz trwałość

 ● 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie  
jej do różnych materiałów i zastosowań

 ● 24 ustawienia momentu  
obrotowego pomagają wkręcać 
wkręty równo z powierzchnią 
za każdym razem

 ● Lampka LED oświetla miejsce pracy  
i zapewnia lepszą widoczność

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0Ah | R18DD3-220S

R18PD3-0
Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

 ● Wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia 
w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia 
w murze, dzięki funkcji udaru

 ● Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie 
wierteł i większą wytrzymałość oraz trwałość

 ● 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie  
jej do różnych materiałów i zastosowań

 ● 24 ustawienia momentu 
obrotowego pomagają wkręcać  
wkręty równo z powierzchnią  
za każdym razem

 ● Lampka LED oświetla miejsce pracy  
i zapewnia lepszą widoczność

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0Ah | R18PD3-220S

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0Ah | R18PD2-120S

 Akumulator 2.0Ah | R18PD2-213G

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0Ah | R18DD2-213S

 Akumulator 2.0Ah | R18DD2-220S

R18PD2-0

 ● Wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia 
w drewnie lub w metalu, wkręcania wkrętów, a nawet wiercenia 
w murze, dzięki funkcji udaru

 ● Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie 
wierteł i większą wytrzymałość oraz trwałość

 ● 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie  
jej do różnych materiałów i zastosowań

 ● 24 ustawienia momentu  
obrotowego pomagają wkręcać  
wkręty równo z powierzchnią  
za każdym razem

 ● Lampka LED oświetla miejsce pracy  
i zapewnia lepszą widoczność

R18DD2-0
Wiertarko-wkrętarka 18 VWiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

 ● Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie  
do wiercenia w drewnie lub metalu oraz do wkręcania

 ● Uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie 
wierteł i większą wytrzymałość oraz trwałość

 ● 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie  
jej do różnych materiałów i zastosowań

 ● 24 ustawienia momentu  
obrotowego pomagają wkręcać  
wkręty równo z powierzchnią  
za każdym razem

 ● Lampka LED oświetla miejsce pracy  
i zapewnia lepszą widoczność

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 50
Maks. wiercenie w stali (mm) 13
Maks. wiercenie w drewnie (mm) 38
Waga z akumulatorem (kg) 1.7
Numer artykułu 5133002889
Kod EAN 4892210149152

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 50
Maks. wiercenie w murze (mm) 13
Maks. wiercenie w stali (mm) 13
Maks. wiercenie w drewnie (mm) 38
Waga z akumulatorem (kg) 1.7
Numer artykułu 5133002888
Kod EAN 4892210149145

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 40
Maks. wiercenie w stali (mm) 10
Maks. wiercenie w drewnie (mm) 32
Waga z akumulatorem (kg) 1.4
Numer artykułu 5133003816
Kod EAN 4892210161475

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 40
Maks. wiercenie w murze (mm) 10
Maks. wiercenie w stali (mm) 10
Maks. wiercenie w drewnie (mm) 32
Waga z akumulatorem (kg) 1.5
Numer artykułu 5133003815
Kod EAN 4892210161468
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Wiercenie i wkręcanie

RAD1801M
Wiertarka kątowa 18 V

 ● Wkrętarka kątowa idealna do wiercenia w drewnie i metalu  
lub wkręcania w ciasnych przestrzeniach

 ● Bezkluczykowy uchwyt 10 mm do łatwej  
i szybkiej wymiany bitów

 ● Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
 ● Magnetyczna przestrzeń ułatwia 
przechowywanie i dostęp do wierteł i bitów

R18SDS-0
Młotowiertarka udarowa 18 V SDS+

 ● Młotowiertarka z udarem pneumatycznym idealna do pracy  
w kamieniu i betonie

 ● Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wierteł
 ● 4 tryby pracy zapewniają większą uniwersalność  
(funkcja dłutowania, wiercenia z udarem lub bez udaru  
oraz dopasowania dłuta)

 ● Funkcja dłutowania idealna do zastosowań takich  
jak usuwanie płytek

Liczba akumulatorów 0
Pręd. bez obc. (obr./min) 0-1100
Maks. wiercenie w stali (mm) 10
Maks. wiercenie w drewnie (mm) 38
Waga z akumulatorem (kg) 1.8
Numer artykułu 5133001166
Kod EAN 4892210118578

Liczba akumulatorów 0
Częst. udaru (ud./min) 0-5000
Maks. wiercenie w murze (mm) 16
Maks. wiercenie w stali (mm) 13
Maks. wiercenie w drewnie (mm) 16
Waga z akumulatorem (kg) 2.1
Numer artykułu 5133002305
Kod EAN 4892210130211

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0 Ah | R18DDBL-220S

 Akumulator 2.5 Ah | R18DDBL-225B

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0 Ah | R18PDBL-220S

R18DDBL-0
Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

 ● Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie  
do wiercenia w drewnie lub w metalu, a także wkręcania 
wkrętów

 ● Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej 
elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc

 ● Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze 
mocowanie bitów i zwiększa żywotność

R18PDBL-0
Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka  
udarowa 18 V

 ● Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa to idealne 
narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania 
wkrętów, a nawet wiercenia w murze, dzięki funkcji udaru

 ● Technologia bezszczotkowa korzysta z opatentowanej 
elektroniki zapewniając dłuższy czas pracy i większą moc

 ● Metalowy uchwyt bezkluczykowy 13 mm zapewnia pewniejsze 
mocowanie bitów i zwiększa żywotność

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 60
Maks. wiercenie w stali (mm) 13
Maks. wiercenie w drewnie (mm) 50
Waga z akumulatorem (kg) 1.7
Numer artykułu 5133002437
Kod EAN 4892210135629

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 60
Maks. wiercenie w murze (mm) 13
Maks. wiercenie w stali (mm) 13
Maks. wiercenie w drewnie (mm) 50
Waga z akumulatorem (kg) 1.7
Numer artykułu 5133002438
Kod EAN 4892210135636
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Wiercenie i wkręcanie

R18ID3-0
3-biegowa zakrętarka udarowa 18 V

 ● Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania 
i wykręcania elementów mocujących

 ● Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 4x większą moc  
niż wiertarko-wkrętarka

 ● 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań,  
od mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów  
i śrub zamkowych

 ● Oświetlenie Tri-Beam LED  
zapewnia dobrą widoczność  
w miejscu pracy i eliminuje cienie  
padające na akcesoria robocze  
lub elementy mocujące

 ● Szybkozaciskowy uchwyt 1/4"  
(6,35 mm) umożliwia szybką  
i łatwą wymianę bitów

R18IDBL-0 R18ID2-0
Bezszczotkowa zakrętarka udarowa 18 V Zakrętarka udarowa 18 V

 ● Bezszczotkowa zakrętarka udarowa idealnie nadaje się  
do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących

 ● Technologia silników bezszczotkowych łączy w sobie 
beztarciowy silnik bezszczotkowy, inteligentną elektronikę  
oraz technologię akumulatorów

 ● 3 poziomy mocy gwarantują  
szeroki zakres zastosowań,  
od mocowania zawiasów  
drzwiowych do wkręcania  
wkrętów i śrub zamkowych

 ● Tryb DeckDrive™ – specjalny  
poziom prędkości, który umożliwia  
łatwe wkręcanie śrub w drewno

 ● Zakrętarka udarowa idealna do wkręcania lub odkręcania śrub
 ● Mocny mechanizm udarowy zapewnia moment obrotowy  
3x większy niż w przypadku standardowej wkrętarki

 ● Uchwyt 1/4" (6,35 mm) z możliwością szybkiej wymiany 
akcesoriów

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 220
Pręd. bez obc. (obr./min) 0-3,200
Częst. udaru (ud./min) 0-3,400
Waga z akumulatorem (kg) 1.7
Numer artykułu 5133002613
Kod EAN 4892210140708

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 270
Pręd. bez obc. (obr./min) 0-3000
Częst. udaru (ud./min) 0-3900
Waga z akumulatorem (kg) 1.5
Numer artykułu 5133002662
Kod EAN 4892210143457

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 200
Pręd. bez obc. (obr./min) 0-3200
Częst. udaru (ud./min) 0-3600
Waga z akumulatorem (kg) 1.2
Numer artykułu 5133004611
Kod EAN 4892210182746

RID1801M
Zakrętarka udarowa 18 V

 ● Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania 
i wykręcania elementów mocujących

 ● Wysoki moment obrotowy 220 Nm idealny do wkręcania długich 
wkrętów i śrub

 ● Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm) umożliwia szybką  
i łatwą wymianę bitów

 ● Potrójne oświetlenie diodowe LED dla lepszej widoczności
 ● Odlewana obudowa skrzynki  
przekładniowej zapewnia  
większą trwałość i chroni silnik

 ● Zmiana prędkości, a także  
kierunku obrotów oraz hamulec  
zapewniają pełną kontrolę  
nad narzędziem

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 220
Pręd. bez obc. (obr./min) 0-3200
Częst. udaru (ud./min) 0-3400
Waga z akumulatorem (kg) 1.6
Numer artykułu 5133001168
Kod EAN 4892210118592

NOWOŚĆ
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Wiercenie i wkręcanie

R18IW3-0
Klucz udarowy 18 V

 ● Wysoki moment obrotowy 400 Nm zapewnia skuteczne 
wykonanie bardziej wymagających zadań związanych  
z przykręcaniem i odkręcaniem śrub

 ● Moment obrotowy przenoszony jest bez obciążenia użytkownika
 ● 3 ustawienia prędkości zapewniają większą elastyczność 
zastosowań i pełną kontrolę

 ● Światło LED Tri-Beam dobrze oświetla miejsce pracy
 ● Uchwyt 1/2" z kołkiem blokującym umożliwia łatwe 
dopasowanie akcesoriów

R18IW7-0
Bezszczotkowy klucz udarowy 18 V

 ● Inteligentny i kompaktowy bezszczotkowy klucz udarowy 
zapewnia 270 Nm momentu obrotowego, idealny  
do zastosowań motoryzacyjnych, takich jak wymiana oleju, 
świec zapłonowych lub nawet konserwacja hamulców  
i układu zawieszenia

 ● Udoskonalony mechanizm udarowy zapewnia wysoki moment 
obrotowy przy jednoczesnej minimalnej reakcji odczuwalnej  
na uchwycie

 ● 4 ustawienia momentu obrotowego, w tym AutoStop, 
ustawienie zoptymalizowane pod kątem dokręcania  
i odkręcania nakrętek kół w samochodach

 ● Lampy Tri-Beam LED oświetlają obszar roboczy
 ● Uchwyt 1/2" z kołkiem blokującym umożliwia łatwe 
dopasowanie akcesoriów

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 270
Pręd. bez obc. (obr./min) 0-3000
Częst. udaru (ud./min) 0-3900
Waga z akumulatorem (kg) 1.3
Numer artykułu 5133004220
Kod EAN 4892210164568

Liczba akumulatorów 0
Maks. moment obrotowy (Nm) 400
Pręd. bez obc. (obr./min) 0-2900
Częst. udaru (ud./min) 0-3200
Waga z akumulatorem (kg) 2
Numer artykułu 5133002436
Kod EAN 4892210132352
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R18N16G-0
Sztyfciarka18 V

 ● Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy narzędziem 
bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych 
sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też 
kosztownych naboi gazowych

 ● Narzędzie może być wykorzystywane do wbijania sztyftów  
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

 ● Technologia Grip-Light włącza  
diodę w momencie wzięcia  
uchwytu do ręki, zapewniając  
dobre oświetlenie miejsca pracy

R18N18G-0
Sztyfciarka 18 V

 ● Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy narzędziem 
bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych 
sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza  
czy też kosztownych naboi gazowych

 ● Narzędzie może być wykorzystywane do wbijania sztyftów  
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 Grip-Light włącza  
diodę w momencie wzięcia  
uchwytu do ręki, zapewniając  
dobre oświetlenie miejsca pracy

R18S18G-0
Sztyfciarka 18 V

 ● Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy narzędziem 
bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych 
sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też 
kosztownych naboi gazowych

 ● Umożliwia wbijanie sztyftów koronkowych (5.5-6.1)  
o długości od 10 do 38 mm

 ● 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny 
zapewniający precyzję oraz tryb 
kontaktowy zapewniający szybkość 
mocowania

 ● Technologia Grip-Light włącza diodę  
w momencie wzięcia uchwytu do ręki, 
zapewniając dobre oświetlenie  
miejsca pracy

 ● Regulacja głębokości wbijania bez 
użycia narzędzi pomaga chronić 
obrabianą powierzchnię i umożliwia 
dokładne ustawienie główek gwoździ

Liczba akumulatorów 0
Pojemność magazynka 105
Średnica sztyftu (mm) 1.2
Waga z akumulatorem (kg) 2.9
Numer artykułu 5133002093
Kod EAN 4892210128058

Liczba akumulatorów 0
Ładowarka w zestawie? Nie
Pojemność magazynka 100

Sztyfty Koronkowe (5.5-6.1 mm)  
od 10 do 38 mm

Waga z akumulatorem (kg) 2.9
Numer artykułu 5133002516
Kod EAN 4892210138781

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0 Ah | R18N16G-120S

Liczba akumulatorów 0
Wielkość gwoździ 19-65mm
Średnica sztyftu (mm) 1.6
Waga z akumulatorem (kg) 3.1
Numer artykułu 5133002222
Kod EAN 4892210128898

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0 Ah | R18N18G-120S

Zszywacz T50 18 V
R18ST50-0

 ● Beznarzędziowa możliwość regulacji głębokości wbijania zszywek
 ● Metalowa nasadka - podtrzymuje obrabiany materiał  
w miejscu i powstrzymuje go przed ześlizgnięciem

 ● Innowacyjna technologia Compression Drive gwarantuje  
mocne i precyzyjne wbijanie zszywek

 ● Pojemność magazynku - 90 zszywek
 ● Metalowy uchwyt umożliwia  
zawieszenie urządzenia  
na pasku od spodni

Liczba akumulatorów 0
Szerokość zszywki (mm) 10
Długość zszywki (mm) 6-14
Pojemność magazynku 90
Waga bez akumulatora (kg) 1.3
Numer artykułu 5133004496
Kod EAN 4892210179241
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Obróbka metalu

R18AG-0
Szlifierka kątowa 18 V

 ● Akumulatorowa szlifierka kątowa 115 mm idealna do różnych 
zastosowań związanych z cięciem i szlifowaniem

 ● 3 pozycje uchwytu bocznego zapewniają lepszą kontrolę  
przy pracy

 ● Beznarzędziowa regulacja osłony tarczy oraz nakrętka 
ułatwiająca wymianę tarczy

 ● Dwustopniowy wyłącznik bez możliwości blokady  
dla lepszej ochrony użytkownika - zapobiega  
przypadkowemu uruchomieniu urządzenia

R18AG7-0
Bezszczotkowa szlifierka kątowa 18 V

 ● Bezszczotkowa szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 125 mm  
to idealne narzędzie do wielu prac związanych z cięciem  
i szlifowaniem

 ● W silnikach bezszczotkowych nie występują straty 
spowodowane tarciem, co zapewnia wyższą moc podczas 
cięcia, szlifowania, a nawet obróbki materiałów murarskich

 ● Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając 
maksymalny czas pracy

 ● Elektroniczna technologia przeciwodrzutowa (Anti-Kickback)  
wyłącza narzędzie w przypadku zablokowania się tarczy, 
zapewniając użytkownikowi najwyższy  
standard bezpieczeństwa

Liczba akumulatorów 0
Średnica tarczy (mm) 115
Pręd. bez obc. (obr./min) 7500
Średnica otworu tarczy (mm) 22
Waga z akumulatorem (kg) 2.9
Numer artykułu 5133001903
Kod EAN 4892210123657

Liczba akumulatorów 0
Średnica tarczy (mm) 125
Pręd. bez obc. (obr./min) 11000
Średnica otworu tarczy (mm) 22
Waga z akumulatorem (kg) 2.6
Numer artykułu 5133002852
Kod EAN 4892210149404
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R18RS-0
Pilarka szablasta 18 V

 ● Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów 
takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne

 ● Tnie szybciej niż model sieciowy Ryobi ERS80VHG
 ● Uchwyt antywibracyjny Anti-Vibe™ zapewnia większy komfort  
i kontrolę podczas cięcia

 ● Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów przyspiesza 
wymianę akcesoriów

 ● Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych 
fragmentów brzeszczotu, co wydłuża jego żywotność

RRS1801M
Pilarka szablasta 18 V

 ● Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów 
takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne

 ● Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów przyspiesza 
wymianę akcesoriów

 ● Regulacja prędkości oraz hamulec
 ● Długość skoku 22 mm

Obróbka drewna

FUNKCJA PODRZYNANIA
ZWIĘKSZA PRĘDKOŚĆ CIĘCIA

AŻ DO 40%

R18RS7-0
Bezszczotkowa pilarka szablasta 18 V

 ● Wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia wiodącą w branży  
30 mm długość skoku idealną do łatwego cięcia szerokiej  
gamy materiałów

 ● Funkcja orbitalna zwiększa prędkość cięcia  
aż do 40% w porównaniu do cięcia bez tej funkcji

 ● Lampka robocza LED oświetla linię cięcia oraz miejsce pracy
 ● Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów przyspiesza 
wymianę akcesoriów

 ● Innowacyjny mechanizm AntiVibe minimalizuje drgania  
i wibracje, a także poprawia chwyt podczas pracy

 ● Regulacja prędkości umożliwia dostosowanie prędkości  
do pracy w różnych materiałach

 ● Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu 
uruchomieniu urządzenia

Liczba akumulatorów 0
Długość skoku (mm) 22
Pręd. bez obc. (obr./min) 3100
Maks. cięcie w drewnie (mm) 180
Waga z akumulatorem (kg) 2.3
Numer artykułu 5133001162
Kod EAN 4892210118691

Liczba akumulatorów 0
Długość skoku (mm) 28
Pręd. bez obc. (obr./min) 2900
Maks. cięcie w drewnie (mm) 200
Waga z akumulatorem (kg) 2.8
Numer artykułu 5133002637
Kod EAN 4892210141910

0
30

3200
210
3.0

5133003809
4892210158673

Liczba akumulatorów
Długość skoku (mm)
Pręd. bez obc. (obr./min)
Maks. cięcie w drewnie (mm)
Waga z akumulatorem (kg)
Numer artykułu
Kod EAN
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Obróbka drewna

R18CS7-0
Bezszczotkowa pilarka tarczowa 18 V

 ● Wydajna bezszczotkowa pilarka tarczowa jest idealnym 
narzędziem do długich prostych cięć, przycinania płyt 
drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg  
lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie

 ● Inteligentna elektronika steruje  
pracą silnika, zapewniając  
maksymalny czas pracy

RWSL1801M
Pilarka tarczowa 18 V

 ● 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° umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych 
zwykle dla narzędzi sieciowych

 ● Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia 
tarczy ułatwia i przyspiesza przygotowanie narzędzia do pracy

R18CS-0
Pilarka tarczowa 18 V

 ● 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 przygotowanie narzędzia do pracy

R18CSP-0
Pilarka tarczowa 18 V

 ● 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° umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych 
zwykle dla narzędzi sieciowych

 ● Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia 
tarczy ułatwia i przyspiesza przygotowanie narzędzia do pracy

Liczba akumulatorów 0
Średnica tarczy (mm) 150
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) 45
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) 0-56
Waga z akumulatorem (kg) 2.63
Numer artykułu 5133002628
Kod EAN 4892210141071

Liczba akumulatorów 0
Średnica tarczy (mm) 165
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) 52
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) 0-56
Waga z akumulatorem (kg) 2.8
Numer artykułu 5133002338
Kod EAN 4892210117304

Liczba akumulatorów 0
Średnica tarczy (mm) 150
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) 45
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) 50
Waga bez akumulatora (kg) 2.8
Numer artykułu 5133001164
Kod EAN 4892210118554

Liczba akumulatorów 0
Średnica tarczy (mm) 184
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) 60
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) 50
Waga z akumulatorem (kg) 3.3
Numer artykułu 5133002890
Kod EAN 4892210150080
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R18JS-0
Wyrzynarka 18 V

 ● Doskonała do wycinania skomplikowanych kształtów w drewnie, 
plastiku i metalu

 ● Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację 
prędkości obrotowej w zależności od zastosowania

 ● 4-stopniowa regulacja podrzynania umożliwia agresywne cięcie
 ● System beznarzędziowej wymiany  
brzeszczotów

 ● Włącznik z możliwością blokady  
dla większego komfortu i kontroli

 ● Dioda LED oraz funkcja  
dmuchawy zwiększają  
widoczność linii cięcia

 ● Możliwość cięcia  
pod kątem 0-45°

Obróbka drewna

R18MS216-0
Ukośnica 18 V z posuwem

 ● Akumulatorowa ukośnica tnie materiały o wymiarach  
70 x 270 mm przy ustawieniu 90°

 ● Możliwość wyboru kąta cięcia do 45° oraz kąta nachylenia  
w zakresie od 0 do 45°

 ● Tarcza Thin Kerf o średnicy 216 mm z 48 zębami z węglików 
spiekanych gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia

EMS190DCL
Ukośnica 18 V

 ● 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

R18JS7-0
Bezszczotkowa wyrzynarka 18 V

 ● Bezszczotkowa wyrzynarka doskonała do wycinania 
skomplikowanych kształtów w drewnie, plastiku i metalu

 ● Aluminiowa stopa oraz osłona stopy dla większej stabilności 
pracy oraz żywotności

 ● Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację 
prędkości obrotowej w zależności od zastosowania

Liczba akumulatorów 0
Długość skoku (mm) 25
Częst. skoków bez obciążenia (skok./min) 800 - 3500

Maks. cięcie w drewnie/ 
stali/aluminium (mm) 135/10/10

Waga z akumulatorem (kg) 1.8
Numer artykułu 5133004223
Kod EAN 4892210170521

Liczba akumulatorów 0
Długość skoku (mm) 25
Częst. skoków bez obciążenia (skok./min) 1,100 - 3,000

Maks. cięcie w drewnie/ 
stali/aluminium (mm) 101/6/10

Waga z akumulatorem (kg) 2.5
Numer artykułu 5133002158
Kod EAN 4892210128010

Liczba akumulatorów 0
Średnica tarczy (mm) 216
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia | 45° kąt nachylenia 48 x 270
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia 48 x 185
Waga z akumulatorem (kg) 14.8
Numer artykułu 5133003597
Kod EAN 4892210156952

Liczba akumulatorów 0
Średnica tarczy (mm) 190
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia | 45° kąt nachylenia 19 x 114
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 45° kąt nachylenia 19 x 82
Waga z akumulatorem (kg) 7.4
Numer artykułu 5133000932
Kod EAN 4892210116895

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0 Ah | R18JS-120S
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5  
POZYCJI 

USTAWIEŃ 
GŁOWICY

R18MT-0
Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

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

 ● Możliwość łatwego i szybkiego cięcia wgłębnego lub cięcia  
przy samej powierzchni bez uszkadzania jej

 ● Głowica ruchoma w 5 położeniach zapewnia jeszcze więcej 
możliwości zastosowań i zwiększa wygodę

 ● Beznarzędziowy uchwyt umożliwia łatwą i szybką wymianę 
akcesoriów

 ● 6 stopniowa regulacja prędkości dla lepszej  
kontroli urządzenia

 ● Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt  
jest kompatybilny ze wszystkimi markami akcesoriów  
dostępnymi na rynku

Liczba akumulatorów 0
Kąt oscylacji (°) 3.2°
Prędkość oscylacji (obr./min) 10000-20000
Waga z akumulatorem (kg) 1.4
Numer artykułu 5133002466
Kod EAN 4892210136534

R18MT3-0
Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

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

 ● Możliwość łatwego i szybkiego cięcia wgłębnego lub cięcia  
przy samej powierzchni bez uszkadzania jej

 ● Łatwa wymiana akcesoriów umożliwia bezproblemowe przejście 
między szlifowaniem a cięciem

 ● 6 stopniowa regulacja prędkości dla lepszej kontroli urządzenia
 ● Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt  
jest kompatybilny ze wszystkimi markami akcesoriów 
dostępnymi na rynku

 ● Wbudowana lampka LED oświetla  
miejsce pracy

Liczba akumulatorów 0
Kąt oscylacji (°) 3°
Prędkość oscylacji (obr./min) 10000-20000
Waga z akumulatorem (kg) 1.22
Numer artykułu 5133003797
Kod EAN 4892210161413

Obróbka drewna Obróbka drewna

LTS180M
Przecinarka do płytek 18 V

 ● 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

Liczba akumulatorów 0
Pręd. bez obc. (obr./min) 5000
Średnica tarczy (mm) 102
Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm) 22
Waga z akumulatorem (kg) 2.6
Numer artykułu 5133000154
Kod EAN 4892210110688
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R18TR-0
Frezarka górnowrzecionowa 18 V

 ● Bezprzewodowa frezarka do krawędzi jest idealnym narzędziem 
do wykańczania krawędzi podczas obróbki drewna

 ● Mikroregulacja głębokości zapewnia dokładne frezowanie
 ● Aluminiowa stopa oferuje większą stabilność i dokładność pracy
 ● Oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność miejsca pracy

R18BS-0
Szlifierka taśmowa 18 V

 ● Szybka i mocna szlifierka taśmowa - idealna  
do zaawansowanych zastosowań i obróbki dużych powierzchni

 ● Wydajność: do 700 g zeszlifowanego materiału na godzinę
 ● 3-pozycyjny uchwyt przedni zapewnia dodatkową kontrolę 
i elastyczność oraz umożliwia pracę w miejscach trudno 
dostępnych

 ● Worek na pył umożliwia skuteczne odsysanie pyłu i zapewnia  
w miejscu pracy czystość i porządek

Liczba akumulatorów 0
Maks. zdolność cięcia (mm) 38
Średnica tulei zaciskowej (mm) 6 mm i 6.35 mm
Długość skoku (mm) 29000
Waga z akumulatorem (kg) 1.7
Numer artykułu 5133002917
Kod EAN 4892210151483

Liczba akumulatorów 0
Długość taśmy (mm) 457
Szerokość taśmy (mm) 76
Prędkość taśmy (m/min) 250
Waga z akumulatorem (kg) 3
Numer artykułu 5133002916
Kod EAN 4892210149992

R18PL-0
Strug 18 V

 ● Bezprzewodowy strug zapewnia wysoką wydajność usuwania 
materiału i jest idealnym narzędziem do obróbki drzwi  
oraz innych powierzchni, którym gwarantuje wysoką  
jakość wykończenia

 ● Regulacja głębokości strugania w zakresie 0–1,6 mm  
przy szerokości strugania 82 mm

 ● Dodatkowy uchwyt przedni zapewnia lepsze panowanie  
nad urządzeniem

 ● Trwała stalowa stopa ze zintegrowanym rowkiem do fazowania
 ● Zamontowane z tyłu zabezpieczenie chroniące powierzchnię 
obrabianego elementu

 ● Wyrzut wiórów po prawej i po lewej stronie
 ● Prowadnica boczna zapewniająca precyzję pracy

Liczba akumulatorów 0
Głębokość strugania (mm) 1.6
Szerokość strugania (mm) 82
Długość skoku (mm) 11000
Waga z akumulatorem (kg) 2.8
Numer artykułu 5133002921
Kod EAN 4892210151520



23

Szlifowanie

R18ROS-0
Szlifierka mimośrodowa 18 V

 ● Idealna do prac przy małym i średnim obciążeniu,  
np. do wykańczania powierzchni i usuwania 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

R18SS4-0
Szlifierka kwadratowa 18 V

 ● Idealna do lżejszych i średnio trudnych prac, takich  
jak wykańczanie powierzchni i usuwanie farby

 ● Wydajność: do 150 g zeszlifowanego materiału na godzinę
 ● Średnica oscylacji 1,6 mm zapewnia szybkie i wydajne  
usuwanie materiału

 ● Worek na pył umożliwia skuteczne odsysanie pyłu i zapewnia  
w miejscu pracy czystość i porządek

R18PS-0
Szlifierka delta 18 V

 ● Idealna do lżejszych i średnio trudnych prac, takich  
jak wykańczanie powierzchni I usuwanie farby

 ● Ruch oscylacyjny w zakresie 1,8 mm dla szybkiej  
i efektywnej pracy

 ● Niewielkie wymiary umożliwiają łatwe szlifowanie  
w kątach i ciasnych przestrzeniach

 ● Przylepiec i nasadka do szybkiego mocowania arkuszy  
papieru ściernego

R18PF-0
Szlifierka palcowa 18 V

 ● Szlifierka taśmowa idealna do szlifowania w ciasnych 
przestrzeniach

 ● Regulacja prędkości szlifowania do 630 m/min umożliwia 
dopasowanie prędkości do obrabianego materiału

 ● Beznarzędziowa regulacja położenia taśmy zwiększa kontrolę
 ● Beznarzędziowa dźwignia dla szybkiej wymiany taśmy
 ● Blokada włącznika zwiększa kontrolę nad narzędziem  
i ułatwia manewrowanie narzędziem

Liczba akumulatorów 0
Prędkość oscylacji (o./min) 22000
Średnica oscylacji (mm) 1.8
Rozmiar papieru ściernego (mm) 100x140
Waga z akumulatorem (kg) 1.1
Numer artykułu 5133002443
Kod EAN 4892210133700

Liczba akumulatorów 0
Prędkość oscylacji (o./min) 24000
Średnica oscylacji (mm) 1.6
Rozmiar papieru ściernego (mm) 113x106
Waga z akumulatorem (kg) 1.6
Numer artykułu 5133002918
Kod EAN 4892210151384

Liczba akumulatorów 0
Długość taśmy (mm) 457
Szerokość taśmy (mm) 13
Prędkość taśmy (m/min) 660
Waga z akumulatorem (kg) 1.5
Numer artykułu 5133004179
Kod EAN 4892210169693

Liczba akumulatorów 0
Prędkość oscylacji (o./min) 20000
Średnica oscylacji (mm) 2.5
Rozmiar papieru ściernego (mm) 125
Waga z akumulatorem (kg) 1.6
Numer artykułu 5133002471
Kod EAN 4892210136855
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Kemping

Sprzątanie

Motoryzacja

By dowiedzieć się więcej
o wszystkich dostępnych
narzędziach odwiedź:
pl.ryobitools.eu

JEDEN  
AKUMULATOR
– WIELE  
ZASTOSOWAŃ

Prace w domu Prace w ogrodzie

Rękodzieło Oświetlenie

#RyobiToolsEU
pl.ryobitools.eu
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Kompresory

R18I-0
Kompresor 18 V

 ● 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, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku większego 
sprzętu dmuchanego, np. materacy lub pontonów

R18PI-0
Kompresor wysokociśnieniowy 18 V

 ● Idealny do pompowania opon samochodowych,  
opon rowerowych lub piłek sportowych. Umożliwia 
napompowanie opon samochodowych w zaledwie 2 minuty!

 ● Szybkie pompowanie do 10,3 Bar/150 PSI przy 16 l/min.
 ● Dobrze widoczny i łatwy w obsłudze licznik ułatwia odczyt  
oraz kontrolę

 ● Zawiera zawór z blokadą kciuka,  
igłę kulkową (do np. piłek sportowych),  
wysokociśnieniową dyszę  
stożkową. Wszystkie  
akcesoria przechowywane  
w narzędziu

R18VI-0
Pompka 18 V

 ● Idealna do nadmuchiwania basenów ogrodowych  
czy dmuchanych materacy

 ● Szybkie nadmuchiwanie - 210 l/min
 ● Może być używany jako dmuchawa warsztatowa, szybko 
oczyszcza miejsce pracy

 ● W zestawie zawór zaciskowy przechowywany w urządzeniu
 ● Wystarczy odwrócić nasadkę żeby spuścić powietrze

Liczba akumulatorów 0
Wąż wysokociśnieniowy (mm) 711
Wąż niskociśnieniowy (mm) 756
Maks. ciśnienie (bar) 10.3
Waga z akumulatorem (kg) 1.7
Numer artykułu 5133001834
Kod EAN 4892210122780

Liczba akumulatorów 0
Maks. ciśnienie (bar) 0.034
Przepływ powietrza (l/min) 210
Waga z akumulatorem (kg) 0.7
Numer artykułu 5133003880
Kod EAN 4892210162441

Liczba akumulatorów 0
Wąż wysokociśnieniowy (mm) 508
Maks. ciśnienie (bar) 10.3
Przepływ powietrza (l/min) 16
Waga z akumulatorem (kg) 1.1
Numer artykułu 5133003931
Kod EAN 4892210164674

R18MI-0
Kompresor 18V 

 ● Funkcja nadmuchiwania/spuszczania powietrza zapewnia 
szybkie pompowanie opon i innych dmuchanych materiałów

 ● W pełni programowalny interfejs wyłącza urządzenie w 
momencie osiągnięcia wybranego ciśnienia

 ● Funkcja spuszczania powietrza w oddzielnym porcie - idealny 
do szybkiego pakowania dmuchanych materacy

 ● Pełna kontrolna nad wyborem wysokiego lub niskiego ciśnienia
 ● Wszystkie dysze, nasadki i adaptery przechowywane 
bezpośrednio na urządzeniu

Liczba akumulatorów 0
Maks. ciśnienie 10.34 Bar
Waga z akumulatorem (kg) 1.2
Numer artykułu 5133004714
Kod EAN 4892210184474

NOWOŚĆ



26

#RyobiToolsEU
pl.ryobitools.eu Sprzątanie

R18HV-0
Odkurzacz ręczny 18 V

 ● Przepływ powietrza do 1300 l/min zapewnia silne ssanie,  
które pomaga w czyszczeniu domu, samochodu lub warsztatu

 ● Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz o pojemności 540 ml  
do szybkiego i czystego usuwania odpadów

 ● Posiada nasadkę szczelinową z przedłużaną głowicą  
do czyszczenia trudno dostępnych miejsc

 ● Przełącznik z blokadą dla łatwego odkurzania bez zmęczenia  
i w trudno dostępnych miejscach

R18HVF-0R18SV7-0
Odkurzacz ręczny 18 V z zestawem  
do czyszczenia podłóg

Bezszczotkowy odkurzacz  
pionowy 18 V

 ● Przepływ powietrza do 1300 l/min zapewnia silne ssanie,  
które pomaga w czyszczeniu domu, samochodu lub warsztatu

 ● Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz o pojemności 540 ml  
do szybkiego i czystego usuwania odpadów

 ● Posiada końcówkę do czyszczenia podłóg,  
która zwiększa zasięg czyszczenia

 ● Blokada włącznika umożliwia łatwe  
sprzątanie i manewrowanie  
bez zmęczenia

 ● Bezszczotkowy odkurzacz pionowy, 
idealny do odkurzania powierzchni 
płaskich i dywanów

 ● 95 AW mocy ssania oraz  
1160 l/min przepływu powietrza 
gwarantuje głębokie i dokładne 
czyszczenie

 ● Głowica z ruchomą szczotką ułatwia 
usuwanie zanieczyszczeń z dywanów 

 ● Dwa tryby pracy - jeden 
maksymalizuje efekty sprzątania, 
drugi wydłuża czas pracy

 ● W zestawie uchwyt do zamontowania 
odkurzacza na ścianie

Przepływ powietrza (l/min) 1300
Pojemność zbiornika (ml) 540
Waga bez akumulatora (kg) 1
Numer artykułu 5133003834
Kod EAN 4892210162199

Liczba akumulatorów 0

Liczba akumulatorów 0
Przepływ powietrza (l/min) 1300
Pojemność zbiornika (ml) 540
Waga z akumulatorem (kg) 1.4

Kod EAN 4892210162205
Numer artykułu 5133003835

Liczba akumulatorów 0
Przepływ powietrza (l/min) 1160
Pojemność zbiornika (ml) 500
Waga z akumulatorem (kg) 1.9

Kod EAN 4892210179395
Numer artykułu 5133004487

MOŻLIWOŚĆ

DO NARZĘDZI
BEZPOŚREDNIO

PODŁĄCZENIA
ODKURZACZA

R18PV-0
Odkurzacz warsztatowy 18 V

 ● Przepływ powietrza do 1400 l/min zapewnia silne ssanie,  
które pomaga w czyszczeniu warsztatu

 ● Uniwersalny adapter do odsysania pyłu umożliwiający 
podłączenie odkurzacza do urządzeń ONE+ w zestawie

 ● Może być używany jako dmuchawa warsztatowa, szybko 
oczyszcza miejsce pracy

 ● Końcówki do odkurzacza przechowywane w urządzeniu
 ● Niewielka waga i kompaktowy kształt ułatwiają przenoszenie  
i przechowywanie

Liczba akumulatorów 0
Długość węża ssącego (m) 1.8
Przepływ powietrza (l/min) 1400
Pojemność zbiornika (ml) 11000
Waga z akumulatorem (kg) 4.5
Numer artykułu 5133003786
Kod EAN 4892210163332

NOWOŚĆ
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Lifestyle

R18R-0
Radio 18 V z technologią Bluetooth®

 ● Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie 
z urządzeń zewnętrznych znajdujących się w odległości  
do 10 metrów

 ● Wysokiej jakości głośnik zapewnia czyste brzmienie w pełnym 
zakresie głośności

 ● Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 
10 stacji radiowych w paśmie FM i  
10 w paśmie AM

 ● Poprzez port USB istnieje możliwość 
ładowania innych urządzeń, w tym 
telefonów komórkowych itp.

 ● Kompaktowy rozmiar dla łatwego 
przechowywania lub transportu

 ● Wskaźnik niskiego poziomu baterii 
informuje, kiedy akumulator  
18V ONE+™ wymaga  
naładowania

R18F-0
Wentylator 18 V

 ● 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 dowolnym kierunku

 ● Liczne możliwości zawieszenia zapewniają wszechstronność 
zastosowań

R18RH-0
Radio stereo 18 V z technologią Bluetooth®

 ● Brzmienie stereo z dwóch wysokiej jakości głośników 7 W 
zapewnia czyste odtwarzanie dźwięku w pełnym zakresie 
głośności

 ● Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe korzystanie  
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

 ● Ładowarka USB 2 A umożliwia ładowanie innych urządzeń 
przenośnych, w tym także smartfonów

 ● Wbudowany equalizer umożliwia dopasowane basów  
i sopranów do 
indywidualnych upodobań

 ● Zintegrowane wejście dla 
urządzeń zewnętrznych 
z miejscem do 
przechowywania używanego 
smartfona

 ● Wskaźnik niskiego poziomu 
akumulatora informuje 
użytkownika o konieczności 
ponownego naładowania akumulatora  
18 V ONE+™

Liczba akumulatorów 0
Średnica głośnika (mm) 90
Moc wyjściowa głośnika (W) 3
Waga z akumulatorem (kg) 1.1
Numer artykułu 5133002455
Kod EAN 4892210135476

Napięcie 18V
Liczba akumulatorów 0
Prędkość wentylatora (obr./min) 2100/1400
Waga z akumulatorem (kg) 1.6
Numer artykułu 5133002612
Kod EAN 4892210140678

Liczba akumulatorów 0
Waga z akumulatorem (kg) 2.3
Numer artykułu 5133002734
Kod EAN 4892210145390

R18SW3-0
Zamiatarka 18 V

 ● Akumulatorowa zamiatarka ułatwiająca sprzątanie warsztatu, 
garażu czy chodnika

 ● Dwie szczotki boczne i szerokość korpusu 53 cm zapewniają 
dużą powierzchnię zbierania nieczystości nawet przy krawędziach

 ● 17-litrowy pojemnik pozwala szybko  
oczyścić miejsce pracy bez zbędnych przerw

 ● Włącznik nożny umożliwia uruchomienie  
narzędzia bez potrzeby schylania się

 ● Regulowana wysokość uchwytów  
dla większego komfortu i kontroli

 ● Możliwość stabilnego  
ustawienia narzędzia w pionie  
ułatwia przechowywanie

 ● Regulacja wysokości kół tylnych  
do stosowania na różnych  
rodzajach powierzchni

Ładowarka w zestawie?
Liczba akumulatorów
Napięcie

Nie
0

18 V

Szerokość czyszczenia [cm] 53
Pojemność zbiornika [l] 17
Pręd. bez obc. (obr./min) 155
Waga z akumulatorem (kg) 8.2
Numer artykułu 5133004365
Kod EAN 4892210170972
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R18F5-0
Wentylator podłogowy 18 V

 ● Akumulatorowy wentylator, idealny do wietrzenia pomieszczeń, 
garaży oraz warsztatów

 ● 45 cm średnicy zapewnia idealny podmuch powietrza
 ● 220 stopni rotacji ułatwia dopasowanie kierunku podmuchu
 ● 3 tryby pracy pozwalają zwiększyć  
siłę podmuchu lub maksymalnie  
wydłużyć czas pracy

 ● Wiele punktów zaczepu ułatwia zawieszenie wentylatora

Liczba akumulatorów 0
Prędkość obrotowa 550/800/1050
Średnica śmigła 45 cm
Przepływ powietrza (m3/godz) 1400/1700/2500
Waga bez akumulatora (kg) 7.2
Numer artykułu 5133004712
Kod EAN 4892210184481

NOWOŚĆ

R18B-0
Polerka 18 V

 ● 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
 ● Mocny silnik zapewnia 2500 obr./min dla optymalnej  
i wydajnej pracy

Lifestyle

R18SOI-0
Lutownica 18 V

 ● Akumulatorowa lutownica, idealna do zastosowań 
motoryzacyjnych oraz rzemieślniczych

 ● Akumulatorowa i kompaktowa - idealna do transportu  
i pracy w terenie

 ● Nagrzewa się do 480°C w zaledwie 50 sekund
 ● Uchwyt ołówkowy zwiększa komfort użytkowania
 ● Dioda LED sygnalizująca okresy  
nagrzewania i chłodzenia

Liczba akumulatorów 0
Zakres temperaturowy (°C) 480°
Waga z akumulatorem (kg) 0.4
Numer artykułu 5133004382
Kod EAN 4892210173324

Liczba akumulatorów 0
Średnica oscylacji (mm) 12.5
Prędkość oscylacji (obr./min) 2500
Rozmiar tarczy (mm) 254
Waga z akumulatorem (kg) 2.4
Numer artykułu 5133002465
Kod EAN 4892210135483
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Lifestyle

P620
Pistolet natryskowy 18 V

 ● 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

R18TP-0 R18AC-0
Pompa wodna 18 V Kompresor 18 V

 ● Bezprzewodowa pompa wodna idealna do licznych transferów 
wody takich jak np. usuwanie wody z obszarów zalewowych, 
zablokowanej wanny czy zbiorników wodnych

 ● Szybki przepływ wody (1500 litrów na godzinę) umożliwiający 
opróżnienie pełnej wanny w niespełna 3 minuty

 ● Mocny silnik może pompować wodę do wysokości 14 metrów
 ● Inteligentna elektronika chroni pompę przed zablokowaniem  
i pracą na sucho, co przedłuża jej żywotność

 ● Zastosowanie akumulatora 5,0 Ah RB18L50 umożliwia 
przepompowanie 1000 L wody na jednym ładowaniu

 ● Kompresor akumulatorowy idealny do pompowania opon 
na poboczach dróg lub do przekształcania pneumatycznych 
gwoździarek wykończeniowych w bezprzewodowe gwoździarki 
wykończeniowe

 ● Pompuje koło samochodowe w 80 sekund
 ● Regulator z 
blokadą dla łatwej 
kontroli ciśnienia 
wyjściowego

 ● Metalowe przyłącze 
przechowywane w 
urządzeniu

 ● Zawór spustowy 
pozwala na łatwe 
opróżnienie zbiornika 
po użyciu

R18USB-0
Adapter USB 18 V

 ● Przenośny adapter USB do ładowania urządzeń w dowolnym 
miejscu, idealny np. w czasie podróży lub pod namiotem

 ● Porty 2.1 A oraz 1.0 A zapewniają szybkie ładowanie,  
aby zminimalizować czas ładowania urządzeń

Liczba akumulatorów 0
Napięcie wyjściowe (V) 5
Czas ładowania (Ampery na godzinę) 2.1A / 1.0A
Waga z akumulatorem (kg) 0.4
Numer artykułu 5133004381
Kod EAN 4892210154576

Liczba akumulatorów 0
Pojemność zbiornika (ml) 1000
Pokrycie farbą (m²/min) 10
Zużycie (l/h) 20
Waga z akumulatorem (kg) 2.4
Numer artykułu 5133000155
Kod EAN 4892210110589

Liczba akumulatorów 0
Maks. siła ssania (m) Liczba akumulatorów2.5 0
Maks. wysokość pracy (m) Przepływ powietrza (l/min) 14 15
Zużycie (l/h) Maks. ciśnienie (bar) 1500 8.3
Wskaźnik IPX Pojemność zbiornika (L) 4 4
Waga z akumulatorem (kg) Waga z akumulatorem (kg)1.8 6.8
Numer artykułu Numer artykułu5133003934 5133004540
Kod EAN Kod EAN4892210163004 4892210179685

NOWOŚĆ
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w zestawie 

 33  
sztuki

akcesoriów

Lifestyle

R18HG-0
Opalarka 18 V

 ● Bezprzewodowa opalarka, idealna do zastosowań 
motoryzacyjnych oraz DIY takich jak oklejanie szyb,  
obrabiania rur termokurczliwych, lutowania rur 

 ● Bezprzewodowa i mała, idealna do pracy w terenie
 ● Nagrzewa się do 470 ˚C w zaledwie 60 sekund
 ● Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy

Liczba akumulatorów 0
Przepływ powietrza (l/min) 170
Waga bez akumulatora (kg) 1.0
Numer artykułu 5133004423
Kod EAN 4892210176196

R18GLU-0
Pistolet do klejenia 18 V

 ● Pistoletu można używać do klejenia wielu materiałów,  
np. papieru, tektury, tkanin, skóry, tworzyw sztucznych,  
drewna, metalu, korka lub kamienia

 ● Obsługiwany dwoma palcami włącznik zapewnia  
większą kontrolę

 ● Czas rozgrzewania wynosi 3 minuty, co umożliwia szybkie 
przystąpienie do pracy

 ● Kompatybilny ze sztyftami kleju o średnicy 11 mm, 
uniwersalnymi i o dużej sile klejenia

Liczba akumulatorów 0
Otwór dyszy (mm) 3
Średnica sztyftu (mm) 11
Waga z akumulatorem (kg) 0.7
Numer artykułu 5133002868
Kod EAN 4892210149428

CCG1801MHG
Pistolet do uszczelniania 18 V

 ● Wytwarza dużą siłę, dzięki której można stosować materiały  
o wysokiej lepkości

 ● Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu 
urządzenia

 ● Regulacja szybkości przepływu, zapewniająca jednolity strumień
 ● Drążek umożliwiający szybkie przeładowanie pistoletu
 ● Mocne i wytrzymałe elementy konstrukcji zapewniają długą 
żywotność urządzenia

Liczba akumulatorów 0
Maks. moc wyjściowa 225
Waga z akumulatorem (kg) 2.1
Numer artykułu 5133000192
Kod EAN 4892210109200

R18RT-0
Narzędzie  
wysokoobrotowe 18 V

 ● Mocne i wydajne akumulatorowe narzędzie obrotowe  
do szlifowania, polerowania, grawerowania, rzeźbienia  
i wielu innych zastosowań

 ● Kompaktowa i wygodna konstrukcja ołówka i regulacja 
prędkości obrotowej w zakresie 4000 - 35000 obr./min 
zapewnia precyzyjną kontrolę i wszechstronność zastosowań

 ● Kabel o długości 91,5 cm zwiększa elastyczność pracy
 ● Zestaw zawiera 33 sztuki akcesoriów przechowywanych  
w narzędziu

 ● Uniwersalna tuleja zaciskowa  
umożliwia korzystanie  
z akcesoriów różnych  
producentów

Liczba akumulatorów 0
Wielkość tulei (mm) 3.2
Długość kabla (cm) 90
Pręd. bez obc. (obr./min) 5000 - 34000
Waga z akumulatorem (kg) 1.2
Numer artykułu 5133004366
Kod EAN 4892210172273



31

R18GG-0
Smarownica 18V

 ● Akumulatorowa smarownica,  
idealna do smarowania pojazdów i maszyn

 ● Dostarcza smar z prędkością 210 g/min i maksymalnym 
ciśnieniem do 690 barów do szybkiego i łatwego smarowania

 ● Może być zasilany kartuszami 400 g lub wypełniony luźnym 
smarem do 450 g

 ● Dysza o długości 76 cm mocowana na narzędziu,  
dzięki czemu chroni urządzenie przed kurzem i brudem

 ● Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu  
włączeniu urządzenia

 ● Zawór odpowietrzający ułatwia  
uwalnianie uwięzionego  
powietrza

R18DA-0
Przepychacz do rur 18 V

 ● Akumulatorowy przepychacz do rur, idealny do oczyszczania 
przydomowych rur

 ● Z łatwością oczyszcza zatory do 50 mm średnicy przy 
wykorzystaniu głowicy 16 mm

 ● Wbudowany napęd do łatwego wysuwania i zwijania
 ● Blokada ułatwia utrzymać kabel w miejscu w trakcie 
pokonywania trudnych zatorów

 ● Tylne przyłącze odpływowe  
zapobiega gromadzeniu się  
wody w bębnie

NOWOŚĆ

Maks. ciśnienie
Długość dyszy

690 Bar
76 cm

Prędkość przepływu 210 g/min
Pojemność zbiornika Kartusz 400 g lub 450 g luzem
Waga z akumulatorem (kg)

Maks. średnica rury
Długość kabla
Liczba akumulatorów

50 mm
7.6 m

0

Prędkość bębna 600 obr. /min
Maks. prędkość rozwijania 11.5 cm/s
Waga z akumulatorem (kg) 7.2
Numer artykułu 5133004642
Kod EAN 4892210182913

3.5
Numer artykułu 5133004643
Kod EAN 4892210183804

NOWOŚĆ

Lifestyle

R18TB-0
Kompaktowa dmuchawa 18 V

 ● Idealna do sprzątania pyłu i zanieczyszczeń w warsztacie,  
w tym pyłu z piłowania, drewna i opiłków metalowych

 ● Kompaktowa i wydajna dmuchawa oferująca prędkość 
przepływu powietrza do 200 km/h

 ● 3-stopniowa regulacja prędkości. Niska prędkość jest optymalna 
do zastosowań w warsztacie, średnia prędkość zapewnia 
dodatkową kontrolę, a wysoka prędkość umożliwia  
pracę z maksymalną mocą

Liczba akumulatorów 0
Przepływ powietrza - 1 bieg (km/h) 115
Przepływ powietrza - 2 bieg (km/h) 150
Przepływ powietrza - 3 bieg (km/h) 200
Waga z akumulatorem (kg) 1.6
Numer artykułu 5133002915
Kod EAN 4892210149985
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RFL180M
Latarka 18 V

 ● Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym 
kierunku

 ● Uniwersalny kształt umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze 
lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie albo haku

 ● Lekka i trwała konstrukcja do stosowania na co dzień
 ● Żarówka halogenowa o wysokiej mocy emituje do 150 lumenów, 
z odległości do 10 metrów

R18T-0
Latarka LED 18 V

 ● Idealna do pracy na krótkich i średnich dystansach, zalecana 
odległość pracy do 20 m

 ● Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe,  
dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek

 ● Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym 
kierunku

 ● Uniwersalny kształt umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze 
lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie lub haku

 ● W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy zalecamy 
stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który zapewnia  
do 36 godzin świecenia

R18SPL-0
Lampa LED Hi-Beam 18 V

 ● Idealna do pracy na średnich i długich dystansach,  
zalecana odległość pracy do 600 m

 ● Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe,  
dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek

 ● Możliwość zasilania za pomocą akumulatora Ryobi ONE+ 18 V 
lub z gniazda 12 V w samochodzie za pomocą zasilacza  
(w wyposażeniu)

 ● 2 ustawienia jasności zapewniają dodatkową kontrolę,  
blokada włącznika umożliwia włączenie światła na stałe,  
bez konieczności trzymania palca na włączniku

 ● W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy zalecamy 
stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który zapewnia  
do 2 godzin świecenia

Liczba akumulatorów 0
Typ żarówki LED
Lumeny 2300
Waga z akumulatorem (kg) 1
Numer artykułu 5133003372
Kod EAN 4892210152572

Liczba akumulatorów 0
Typ żarówki LED
Lumeny 140
Waga z akumulatorem (kg) 0.7
Numer artykułu 5133003373
Kod EAN 4892210152589

Liczba akumulatorów 0
Typ żarówki Halogen
Waga z akumulatorem (kg) 0.7
Numer artykułu 5133001636
Kod EAN 4892210120182

Oświetlenie
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Oświetlenie

R18ALH-0
Lampa hybrydowa 18 V

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

 ● Dioda o mocy 20 W emituje światło o jasności  
do 1800 lumenów

 ● Regulacja strumienia światła  
w zakresie 360° oraz liczne  
możliwości zawieszenia  
reflektora zapewniające  
wszechstronność zastosowań

R18ALF-0
Lampa 18 V

 ● 20 diod wysokiej mocy emituje światło o jasności  
do 850 lumenów

 ● Lampę możesz ustawić  
w pionie, zgiąć, lub zawiesić 
niemal wszędzie, dzięki czemu 
Twoje miejsce pracy będzie 
zawsze dobrze oświetlone

 ● 2 oddzielne grupy diod LED,  
dzięki czemu możesz wybrać,  
czy chcesz mieć włączoną połowę 
świateł, czy też wszystkie 20 diod 
LED dla pełnej mocy

 ● CCT (Correlated Colour 
Temperature) o wartości 5700K 
oznacza, że lampa emituje białe 
światło, pomagając lepiej i łatwiej 
widzieć obiektyW sprzedaży także:

 bez akumulatora | R18ALW-0

R18ALU-0
Lampa robocza LED 18 V

 ● Idealna do pracy na krótkich i średnich dystansach 0–3 m  
dzięki matowej osłonie, która zapobiega oślepianiu

 ● Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe,  
dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek

 ● Port ładowania USB dodatkowo umożliwia ładowanie telefonu
 ● 2 ustawienia jasności zapewniają dodatkową kontrolę

Liczba akumulatorów 0
Typ żarówki LED
Lumeny 850
Waga z akumulatorem (kg) 1.3
Numer artykułu 5133002304
Kod EAN 4892210130525

Liczba akumulatorów 0
Typ żarówki LED
Lumeny 1800
Waga z akumulatorem (kg) 1.9
Numer artykułu 5133002339
Kod EAN 4892210117311

Liczba akumulatorów 0
Typ żarówki LED
Lumeny 330
Waga z akumulatorem (kg) 0.9
Numer artykułu 5133003371
Kod EAN 4892210152565

R18ALP-0
Lampa 18 V

 ● 3 tryby pracy - niski (100 lumenów),  
średni (600 lumenów)  
oraz wysoki (900 lumenów)

 ● Dwuosiowa rotacja - umożliwia świecenie  
w różnych pozycjach i pod różnymi kątami

 ● 18 diod LED emituje światło do 900 lumenów
 ● Antypoślizgowy gumowy uchwyt zwiększa  
komfort pracy

 ● Magnetyczna podstawka lampy pozwala  
na przechowywanie bitów w czasie pracy

Liczba akumulatorów 0
Lumeny 900
Liczba diod 18
Tryby pracy 3
Waga bez akumulatora (kg) 0.5
Numer artykułu 5133004424
Kod EAN 4892210176165
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Przełączaj się płynnie pomiędzy zasilaniem akumulatorowym i sieciowym.

Niewyczerpane
źródło energii. 

RLM18C36H225F 
Numer artykułu:  
5133003704 

OBL1820H 
Numer artykułu:  
5133002340 

R18ALH 
Numer artykułu:  
5133002339 

RLT1831H20F 
Numer artykułu:  
5133003710 

Szukaj logo “Hybrid”  
na naszych urządzeniach

AKUMULATOR ZASILANIE SIECIOWE

OHT1850H 
Numer artykułu:  
5133003657 

34
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OBL1820H
Hybrydowa dmuchawa 18 V

 ● Innowacyjne zasilanie hybrydowe 18 V oferuje płynne 
przechodzenie pomiędzy zasilaniem bezprzewodowym  
a przewodowym w zależności od potrzeby

 ● Lekka konstrukcja z wygodną rączką dla większego komfortu 
podczas dłuższego użytkowania

 ● Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkość przepływu 
powietrza do 250 kilometrów na godzinę

Pielęgnacja trawników

W sprzedaży także z:

 Akumulator 5.0 Ah | RLM18X36H250F

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.5 Ah | RLT1831H25F

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.5 Ah | RHT1850H25HS

RLM18C36H225F
Hybrydowa kosiarka 18 V,
szerokość koszenia 36 cm (2x 2.5 Ah)

 ● Wydajność 36 V dzięki technologii Ryobi Lithium Fusion™, 
zasilanej dwoma akumulatorami 18 V ONE+  
Lithium+ lub energią elektryczną za pomocą kabla

 ● Szerokość koszenia 36 cm dla dużej  
efektywności pracy

 ● Technologia EasyEdge™ umożliwiająca  
cięcie przy samej krawędzi

RLT1831H20F
Hybrydowa podkaszarka 18 V,
szerokość koszenia 25/30 cm (1x 2.0 Ah)

 ● Innowacyjna technologia hybrydowa 18 V 
umożliwia korzystanie z wygodnego zasilania 
akumulatorowego lub nieograniczonego 
czasu pracy przy zasilaniu sieciowym  
i wybór zasilania w zależności od potrzeby  
i warunków pracy

 ● Regulacja szerokości koszenia w zakresie 
25–30 cm zapewnia dużą wszechstronność 
podczas koszenia trawy i chwastów

 ● EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu 
pracy z podkaszania na podcinanie krawędzi

Liczba akumulatorów 0
Objętość powietrza (m³/min) 2.8
Prędkość wydmuchu (km/h) 250
Waga bez akumulatora (kg) 1.7
Numer artykułu 5133002340
Kod EAN 4892210822673

Liczba akumulatorów 1
Szerokość koszenia (cm) 25/30
Średnica żyłki (mm) 1.6
System podawania żyłki Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg) 3.2
Numer artykułu 5133003710
Kod EAN 4892210160072

Liczba akumulatorów 2
Liczba Szerokość korpusu (cm) 36
Mechanizm jazdy Bez napędu
Funkcja mulczowania Tak
Waga z akumulatorem (kg) 16.1
Numer artykułu 5133003704
Kod EAN 4892210160010

OHT1850H
Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18 V,
długość ostrza 50 cm

 ● Wydajność 36 V dzięki technologii Ryobi Lithium Fusion™, 
zasilanej dwoma akumulatorami 18 V ONE+ Lithium+  
lub energią elektryczną za pomocą kabla

 ● Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 50 cm 
zapewnia doskonałą jakość cięcia

 ● Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi  
pomiędzy nożami wynoszącemu 22 mm  
oraz funkcji piłowani

Liczba akumulatorów 0
Maks. zdolność cięcia (mm) 22
Długość ostrza (cm) 50
Typ ostrza Szlifowane diamentowo
Waga bez akumulatora (kg) 3.1
Numer artykułu 5133003657
Kod EAN 4892210157881

Pielęgnacja trawników

Przełączaj się płynnie pomiędzy zasilaniem akumulatorowym i sieciowym.

R18ALH 
Numer artykułu:  
5133002339 
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W sprzedaży także z:

  Akumulator 1.3 Ah | RLT1825M13S 

  Akumulator 2.0 Ah | RLT1825M20S 

W sprzedaży także z:

  Akumulator 2.5 Ah | RLT183225F

  Akumulator 2.0 Ah | RLT183220F

W sprzedaży także z:

  Akumulator 4.0 Ah | RLM18X33B40

  Akumulator 2.5 Ah | RLM18C33B25  

OLM1833B
Kosiarka 18 V, szerokość koszenia 33 cm

 ● Korpus o szerokości koszenia 33 cm zaprojektowany 
tak, by jak najbardziej ułatwiać manewrowanie  
po ogrodzie

 ● Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości  
koszenia w zakresie 25–65 mm

 ● Ergonomiczna konstrukcja uchwytu  
z 3 pozycjami wysokości, umożliwia  
dopasowanie wysokości uchwytu  
do wzrostu użytkownika

 ● Technologia EasyEdge™ umożliwia  
cięcie przy samej krawędzi

RY18LMX40A
Bezszczotkowa kosiarka 18 V,  
szerokość koszenia 40 cm

 ● Silnik bezszczotkowy zapewnia szybkie i dokładne cięcie
 ● Do poprawnego działania wystarczy jeden akumulator  
ONE+, podłącz drugi akumulator żeby zwiększyć  
moc urządzenia i przedłużyć czas pracy

 ● Szerokość koszenia 40 cm, dzięki metalowemu  
ostrzu zapewniającemu idealne cięcie

 ● Regulowana wysokość uchwytów umożliwia  
komfortową pracę każdemu  
użytkownikowi - niezależnie od wzrostu

 ● Składane uchwyty oraz kosz  
na trawę 50 l ułatwiają  
przechowywanie  
urządzenia

Liczba akumulatorów 0
Silnik Bezszczotkowy
Szerokość koszenia (cm) 40
Pojemność kosza na trawę (L) 50
Waga z akumulatorem (kg) 14.6
Numer artykułu 5133004584
Kod EAN 4892210182753

OLT1825M
Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25 cm

 ● Szerokość koszenia 25 cm umożliwia wydajne 
koszenie trawy i chwastów

 ● EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy 
z podcinania krawędzi na podkaszanie

 ● Konstrukcja z dwoma uchwytami poprawia 
ergonomię narzędzia

 ● Metalowy wysięgnik zapewnia wytrzymałość

Liczba akumulatorów 0
Szerokość koszenia (cm) 25
Średnica żyłki (mm) 1.6
System podawania żyłki Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg) 1.7
Numer artykułu 5133002822
Kod EAN 4892210147776

OLT1832
Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25/30 cm

 ● Regulacja szerokości koszenia w zakresie 
25–30 cm zapewnia dużą wszechstronność 
podczas koszenia trawy i chwastów

 ● EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę  
trybu pracy z podcinania krawędzi  
na podkaszanie

 ● Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt 
zapewniają komfort pracy wszystkim 
użytkownikom, niezależnie od wzrostu

 ● 3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia 
bardziej wszechstronne podkaszanie

Liczba akumulatorów 0
Szerokość koszenia (cm) 25/30
Średnica żyłki (mm) 1.6
System podawania żyłki Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg) 2.7
Numer artykułu 5133002813
Kod EAN 4892210147684

Liczba akumulatorów 0
Liczba Szerokość korpusu (cm) 33
Mechanizm jazdy Bez napędu
Funkcja mulczowania Tak
Waga z akumulatorem (kg) 8.1
Numer artykułu 5133004305
Kod EAN 4892210171948

NOWOŚĆ

Pielęgnacja trawników
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RY18LM37A-140

RY18LMH37A-250

RY18LMX37A-0
Kosiarka 18 V,  
szerokość koszenia 37 cm

Hybrydowa kosiarka 18 V,  
szerokość koszenia 37 cm

Bezszczotkowa kosiarka 18 V,  
szerokość koszenia 37 cm

 ● Kompaktowy kształt ułatwia manewrowanie po ogrodzie oraz 
zapewnia szerokość koszenia 37 cm

 ● Wytrzymała 6-stopniowa regulacja wysokości  
koszenia między 25-75 mm

 ● EasyEdge™ pozwala kosić tuż przy  
krawędzi trawnika

 ● Składane uchwyty oraz składany kosz  
na trawę ułatwia przechowywanie urządzenia

 ● Kosz na trawę o pojemności 45 l

 ● Kompaktowy kształt ułatwia manewrowanie po ogrodzie 
 oraz zapewnia szerokość koszenia 37 cm

 ● Wytrzymała 6-stopniowa regulacja wysokości koszenia  
między 25-75 mm

 ● EasyEdge™ pozwala kosić tuż  
przy krawędzi trawnika

 ● Składane uchwyty oraz składany kosz  
na trawę ułatwia przechowywanie urządzenia

 ● Kosz na trawę o pojemności 45l

 ● Kompaktowy kształt ułatwia manewrowanie 
po ogrodzie oraz zapewnia szerokość 
koszenia 37 cm

 ● Silnik bezszczotkowy zapewnia szybkie  
i dokładne cięcie

 ● Wytrzymała 6-stopniowa regulacja wysokości 
koszenia między 25-75 mm

 ● EasyEdge™ pozwala kosić tuż przy krawędzi 
trawnika

 ● Składane uchwyty oraz składany kosz na 
trawę ułatwia przechowywanie urządzenia

 ● Kosz na trawę o pojemności 45 l

Liczba akumulatorów

Liczba akumulatorów Liczba akumulatorów

Liczba akumulatorów1

2 0

0
Silnik

Silnik Silnik

SilnikSzczotkowy

Hybrydowy Bezszczotkowy

Bezszczotkowy
Szerokość koszenia (cm)

Szerokość koszenia (cm) Szerokość pracy (cm)

Szerokość koszenia (cm)37 

37 35

37 
Pojemność kosza na trawę (L)

Pojemność kosza na trawę (L) Pojemność kosza na odpady (L)

Pojemność kosza na trawę (L)

Regulacja wysokości/mulczowanie

Regulacja wysokości/mulczowanie Napięcie (V)

Regulacja wysokości/mulczowanie

45

45 55

45

Tak/Tak

Tak/Tak 36V (2x 18V)

Tak/Tak
Waga z akumulatorem (kg)

Waga z akumulatorem (kg) Waga z akumulatorem (kg)

Waga z akumulatorem (kg)15.9

15.9 11

15.9
Numer artykułu

Numer artykułu Numer artykułu

Numer artykułu5133004578

5133004583 5133004548

5133004597
Kod EAN

Kod EAN Kod EAN

Kod EAN4892210182807

4892210182784 4892210182203

4892210182777

RY18SFX35A-0
Bezszczotkowy  
wertykulator 18 V

 ● Wydajny bezszczotkowy silnik zasilany dwoma akumulatorami 
ONE+ 18 V zapewnia długi czas pracy

 ● Cztery poziomy głębokości  
dla całkowitej kontroli pracy

 ● Składane uchwyty ułatwiają  
przechowywanie urządzenia

 ● Bęben wertykulacyjny z 16 ostrzami  
ze stali nierdzewnej

 ● Bęben napowietrzający i duży kosz  
na odpady o pojemności  
55 L dostępne oddzielnie

Pielęgnacja trawników

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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RY18BLXA-0 RY18LT25A-120P
Bezszczotkowa  
dmuchawa 18 V

Podkaszarka 18 V z ostrzem

 ● Mocny i wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia maksymalne 
osiągi

 ● Regulacja prędkości zapewnia maksymalny komfort pracy
 ● Tryb Turbo zwiększa moc, umożliwiając wykonanie najbardziej 
wymagających prac

 ● W zestawie zdejmowana dysza  
o zwiększonej prędkości  
do usuwania mokrych liści  
i cięższych zanieczyszczeń

 ● Akumulatorowa podkaszarka 18 V  
zapewniająca wygodne podkaszanie  
trawy i chwastów

 ● EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę  
trybu pracy z podcinania krawędzi  
na podkaszanie

 ● Zawiera wytrzymałe ostrze do wydajnego  
podkaszania

 ● Metalowa konstrukcja zapewnia trwałość

RY18PSA-0
Miniaturowa pilarka  
szablasta 18 V

 ● Miniaturowa pilarka szablasta 18 V ułatwia przycinanie drzew  
i krzewów

 ● Średnica cięcia do 10 cm ułatwia przycinanie małych  
i średnich gałęzi

 ● Wbudowana osłona zapewnia bezpieczeństwo cięcia 
nawet w trudnych sytuacjach

 ● Kompaktowy kształt i niewielka waga minimalizuje zmęczenie  
w czasie dłuższej pracy

Liczba akumulatorów 0
Szerokość pracy (cm) 25
Ostrze Tak
Waga z akumulatorem (kg) 1.3
Numer artykułu 5133004627
Kod EAN 4892210184399

Liczba akumulatorów 0
Długość ostrza (cm) 15
Typ ostrza Brzeszczot
Waga z akumulatorem (kg) 1.3
Numer artykułu 5133004594
Kod EAN 4892210183217

Liczba akumulatorów 0
Regulacja prędkości Tak
Prędkość wydmuchu (km/h) 200
Objętość powietrza (m3/min) 11,9

Waga z akumulatorem (kg)
Miękki uchwyt

2.8
Tak

Numer artykułu 5133004536
Kod EAN 4892210181428

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

RY18BPSA-0
Plecakowy opryskiwacz 18 V

 ● Opryskiwacz zasilany akumulatorowo usuwa 
konieczność pompowania przez co zmniejsza 
zmęczenie użytkownika w czasie pracy

 ● Plecak z miękkim obiciem zwiększa komfort 
w czasie długotrwałej pracy

 ● Zbiornik o pojemności 15L
 ● Metalowa obudowa  
pomaga równomiernie  
rozłożyć ciężar urządzenia

 ● Możliwość blokady włącznika  
dla ciągłego opryskiwania  
bez konieczności trzymania  
spustu

 ● Różne dysze w zestawie  
do różnych zastosowań

Liczba akumulatorów 0
Pojemność zbiornika (L) 15
Maks. ciśnienie (BAR) 4.8
Maks. przepływ (l/h) 78
Waga z akumulatorem (kg) 6.3
Numer artykułu 5133004573
Kod EAN 4892210182678

NOWOŚĆ
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RY18PCB-0
Urządzenie do czyszczenia  
tarasów 18 V 

 ● Urządzenie świetnie nadaje się do czyszczenia  
przydomowych powierzchni płaskich

 ● Szczotka myjąca 162 mm ułatwia dokładne  
czyszczenie powierzchni tarasowych

 ● Łatwa regulacja uchwytu

Liczba akumulatorów 0
Prędkość bez obciążenia (obr./min.) 940

Waga z akumulatorem (kg) 3.0
Numer artykułu 5133004729
Kod EAN 4892210185587

Pielęgnacja trawników

NOWOŚĆ

RY18PCA-0
Urządzenie do czyszczenia  
kostki brukowej 18 V

 ● Łatwo usuwa chwasty oraz trawę  
z przestrzeni pomiędzy kostkami brukowymi

 ● Koniec z długotrwałym klęczeniem  
- regulacja wysokości uchwytów  
umożliwia pracę każdemu  
użytkownikowi

 ● Miękki uchwyt poprawia komfort pracy

Liczba akumulatorów 0
Prędkość bez obciążenia (obr./min.) 1350
Waga z akumulatorem (kg) 2.8
Numer artykułu 5133004727
Kod EAN 4892210185600

NOWOŚĆ
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OLT1833
Bezszczotkowa podkaszarka 18 V,  
szerokość koszenia 28/33 cm 

 ● Wysokiej klasy bezszczotkowy silnik 18 V 
zapewnia wyższą wydajność cięcia i umożliwia 
wykonanie najbardziej wymagających prac

 ● Regulacja szerokości koszenia 28 lub 33 cm 
umożliwia stosowanie narzędzia do trawy  
i chwastów

 ● Dwa ustawienia prędkości obrotowej  
z możliwością regulacji za pomocą przycisku 
zapewniają optymalną kontrolę pomiędzy  
mocą a czasem pracy

 ● Miękki uchwyt gwarantuje komfort podczas 
dłuższej pracy

Pielęgnacja trawników / Drzewa i żywopłoty

W sprzedaży także z:

 Akumulator 4.0 Ah | RBC18X20B4F

OGS1822
Kompaktowe nożyce do trawy i krzewów 18 V

 ● 2 w 1: nożyce do trawy i krzewów umożliwiają wszechstronne 
działania w ogrodzie

 ● Kompaktowa, smukła i lekka konstrukcja zapewnia  
komfort pracy

 ● Szybka i beznarzędziowa wymiana ostrzy  
do trawy i krzewów

 ● Trwałe ostrza  
z hartowanej stali

OLP1832BX
Sekator ręczny 18 V

 ● Sekator ręczny umożliwiający cięcie gałęzi bez wysiłku,  
nawet w trudno dostępnych miejscach

 ● Silnik 18 V bez wysiłku przecina gałęzie o grubości do 32 mm
 ● Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają nacisk  
o sile 250 kg/m umożliwiający szybkie wykonanie prac 
związanych z cięciem gałęzi

 ● Miękkie uchwyty zapewniają komfort  
podczas dłuższej pracy

Liczba akumulatorów 0
Typ ostrza Bypass
Zdolność cięcia (mm) 32
Długość narzędzia (m) 0.85
Waga bez akumulatorem (kg) 1.9
Numer artykułu 5133004392
Kod EAN 4892210174529

Liczba akumulatorów 0
Szerokość koszenia (cm) 28/33
Średnica żyłki (mm) 2.0
System podawania żyłki Uderzeniowy
Waga z akumulatorem (kg) 3.7
Numer artykułu 5133003651
Kod EAN 4892210159755

Liczba akumulatorów 0
Długość ostrza do trawy (mm) 120
Długość ostrza do krzewów (mm) 200
Waga z akumulatorem (kg) 1.3
Numer artykułu 5133002830
Kod EAN 4892210147837

OBC1820B
Kosa 18 V z uchwytem rowerowym

 ● Bardzo wydajny silnik 18 V zapewnia 
optymalną moc do cięcia gęstej trawy  
i długich chwastów

 ● Narzędzie 2 w 1 - kosa i podkaszarka - 
zarówno z tarczą jak i głowicą na żyłkę, 
zapewnia wszechstronność użytkowania  
w zależności od potrzeb

 ● Stalowe ostrze TriArc™ o długości 20 cm  
do najtrudniejszych zadań

 ● Szerokość koszenia 30 cm z wykorzystaniem 
żyłki przyśpiesza wykonywanie zadań

 ● Uchwyt rowerowy z miękkimi uchwytami oraz 
regulacją prędkości dla lepszej kontroli pracy

Liczba akumulatorów 0
Szerokość koszenia z tarczą (cm) 20
Szerokość koszenia z żyłką (cm) 30
Średnica żyłki (mm) 1.6
Waga z akumulatorem (kg) 5.1
Numer artykułu 5133002619
Kod EAN 4892210141033
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W sprzedaży także z:

 Akumulator 1.3 Ah | RHT1850XLIS

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.5 Ah | RHT1855R25F

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0 Ah | RHT1851R20F

 Akumulator 2.5 Ah | RHT1851R25F

W sprzedaży także z:

 Akumulator 2.0 Ah | RHT184520

Nożyce do żywopłotu 18 V o zwiększonym 
zasięgu, ostrze 50 cm

OHT1850X

 ● Nożyce do żywopłotów o zwiększonym zasięgu ułatwiają 
przycinanie krzewów i żywopłotów w trudno dostępnych 
miejscach

 ● Ostrze o długości 50 cm z 16 mm szczeliną pomiędzy zębami 
ułatwia przecinanie gałęzi

 ● 4-pozycyjna przegubowa głowica do przycinania żywopłotów  
i krzewów niezależnie od wielkości

 ● Obrotowy tylny uchwyt zapewnia  
optymalny zasięg we  
wszystkich zastosowaniach

Liczba akumulatorów 0
Maks. zdolność cięcia (mm) 16
Długość ostrza (cm) 50
Typ ostrza Szlifowane diamentowo
Waga bez akumulatorem (kg) 3.2
Numer artykułu 5133001249
Kod EAN 4892210815439

OHT1851R
Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm

 ● Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność 
przy przycinaniu żywopłotów i krzewów

 ● Doskonała jakość cięcia dzięki 50 cm ostrzu szlifowanemu 
techniką diamentową

 ● Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy 
nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcji piłowania

 ● System Anti-jam zapobiega przypadkowemu  
zakleszczeniu się ostrza

OHT1845
Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm

 ● Lekkie i ultrakompaktowe nożyce do żywopłotów, idealne  
do formowania żywopłotów i pielęgnacji krzewów

 ● Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 45 cm  
i grubości cięcia wynoszącej 18 mm

 ● Wysokiej jakości ostrza szlifowane techniką diamentową 
zapewniają precyzję cięcia

 ● Miękki uchwyt zapewnia większy  
komfort podczas dłuższej pracy

Liczba akumulatorów 0
Maks. zdolność cięcia (mm) 18
Długość ostrza (cm) 45
Typ ostrza Szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg) 2.9
Numer artykułu 5133003654
Kod EAN 4892210157867

Liczba akumulatorów 0
Maks. zdolność cięcia (mm) 22
Długość ostrza (cm) 50
Typ ostrza Szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg) 3.1
Numer artykułu 5133002682
Kod EAN 4892210144638

OHT1855R
Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 55 cm

 ● Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność 
przy przycinaniu żywopłotów i krzewów

 ● Ostrze o długości 55 cm wycinane laserowo oraz szlifowane 
techniką diamentową poprawia efektywność cięcia

 ● Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy 
nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcji piłowania

 ● System Anti-jam zapobiega przypadkowemu  
zakleszczeniu się ostrza

Liczba akumulatorów 0
Maks. zdolność cięcia (mm) 22
Długość ostrza (cm) 55
Typ ostrza Szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg) 3.2
Numer artykułu 5133002161
Kod EAN 4892210821249
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OPT1845
Nożyce do żywopłotu 18 V na wysięgniku, 
ostrze 45 cm

OCS1830
Bezszczotkowa pilarka łańcuchowa 18 V, 
prowadnica 30 cm

 ● Bardzo wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia doskonałe 
cięcie

 ● Prowadnica Oregon® 30 cm i łańcuch
 ● Automatyczne smarowanie  
łańcucha zapewnia 
komfort  
użytkowania

W sprzedaży także z:

 Akumulator 1.5 Ah | RPP182015S 

W sprzedaży także z:

 Akumulator 1.5 Ah | RPT184515

W sprzedaży także z:

 Akumulator 1.5 Ah | RCS18X3050F

 ● Wydajny silnik 18 V z łatwością przecina żywopłoty i gałęzie
 ● Ostrze o długości 45 cm, szlifowane diamentowo, zapewnia 
precyzyjne cięcia

 ● Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi  
pomiędzy nożami wynoszącemu 18 mm

 ● 115° przegubowa głowica tnąca  
z 4 ustawieniami  
dla wszechstronnego  
przycinania

 ● Możliwość regulacji  
długości - zasięg  
nawet do 2,9 m

OBV18
Bezszczotkowa dmuchawa/odkurzacz 18 V

 ● Technologia silników bezszczotkowych zapewnia maksymalną 
wydajność podczas korzystania z dmuchawy lub odkurzacza

 ● Tryb Turbo zwiększa moc, umożliwiając wykonanie najbardziej 
wymagających prac

 ● Połączenie dmuchawy i odkurzacza umożliwia łatwe 
przełączanie się pomiędzy trybami pracy

 ● Miękki uchwyt zapewnia komfort podczas  
dłuższej pracy

Liczba akumulatorów 0
Długość prowadnicy (cm) 30
Prędkość łańcucha (m/s) 10
Beznarzędziowe napinanie łańcucha? Tak
Waga z akumulatorem (kg) 3.6
Numer artykułu 5133002829
Kod EAN 4892210147820

Liczba akumulatorów 0
Maks. zdolność cięcia (mm) 18
Długość ostrza (cm) 45
Typ ostrza Szlifowane diamentowo
Waga z akumulatorem (kg) 4.6
Numer artykułu 5133002523
Kod EAN 4892210138521

Liczba akumulatorów 0
Prędkość wydmuchu (km/h) 201
Objętość powietrza (m³/min) 6.0
Waga z akumulatorem (kg) 4.1
Numer artykułu 5133003661
Kod EAN 4892210157904

OPP1820
Pilarka do gałęzi 18 V, prowadnica 20 cm

 ● Prowadnica i łańcuch typu Oregon® o długości 20 cm  
zapewnia efektywne cięcie

 ● Wysoki moment obrotowy przy prędkości łańcucha 5,5 m/s
 ● Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4 m
 ● 30° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje  
lepszą kontrolę

Liczba akumulatorów 0
Długość prowadnicy (cm) 20
Prędkość łańcucha (m/s) 5.5
Waga z akumulatorem (kg) 4.2
Numer artykułu 5133001250
Kod EAN 4892210815446



43

OBL18JB
Dmuchawa 18 V

 ● Konstrukcja wentylatora zwiększa jego wydajność,  
zapewniając optymalny rezultat pracy

 ● Płynna regulacja prędkości zapewnia maksymalną 
wszechstronność działania

 ● Zintegrowany skrobak do usuwania uporczywych 
zanieczyszczeń i liści

 ● Miękki uchwyt zwiększa komfort  
podczas dłuższej pracy

OBL1820S
Dmuchawa 18 V

 ● Idealne narzędzie do usuwania liści z ganków, tarasów i ścieżek
 ● Dysza zapewnia wysoką prędkość przepływu powietrza 
wynoszącą 245 km/h

 ● Lekka konstrukcja i brak przewodu zapewniają szybkość pracy
 ● Ogumowany uchwyt zapewnia komfort użytkowania

Porządki w ogrodzie 

Liczba akumulatorów 0
Prędkość wydmuchu (km/h) 160
Objętość powietrza (m³/min) 7.9
Waga z akumulatorem (kg) 2.5
Numer artykułu 5133003662
Kod EAN 4892210157911

Liczba akumulatorów 0
Objętość powietrza (m³/min) 2.6
Prędkość wydmuchu (km/h) 245
Waga z akumulatorem (kg) 2
Numer artykułu 5133002663
Kod EAN 4892210143488
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DO SUCHYCH
MATERIAŁÓW,
TAKICH JAK
ZIARNA, SÓL, 
NAWOZY I PASZA

OWS1880
Opryskiwacz do chwastów 18 V, zbiornik 3,5 l

 ● Ciśnienie za naciśnięciem przycisku, bez konieczności 
uciążliwego ręcznego pompowania

 ● Zbiornik o pojemności 3,5 l z wbudowaną miarką
 ● Zintegrowana konstrukcja lancy umożliwia obsługę jedną ręką
 ● Regulowany rozpylacz umożliwia zmianę  
sposobu rozpylania

Specjalistyczne narzędzia ogrodowe

OSS1800
Siewnik 18 V

 ● Do suchych materiałów, takich jak ziarna, sól, nawozy i pasza
 ● Regulacja prędkości i promienia rozrzutu w zakresie 2,5 – 3,5 m 
umożliwia lepszą kontrolę

 ● Funkcja Anti-Clog zapewnia stały przerób materiału
 ● Mieści do 4 l suchego materiału i ułatwia jego rozsiew

Liczba akumulatorów 0
Pojemność (l) 4
Waga z akumulatorem (kg) 1.9
Numer artykułu 5133003729
Kod EAN 4892210160201

Liczba akumulatorów 0
Prędkość rozpylania (l/h) 30
Pojemność zbiornika (l) 3.5
Waga z akumulatorem (kg) 1.9
Numer artykułu 5133002676
Kod EAN 4892210144447
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Specjalistyczne narzędzia ogrodowe

RB18L50
Akumulator 18 V / 5.0 Ah Lithium+

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

 ● 4-stopniowy wskaźnik 
naładowania informuje  
o pozostałej do wykorzystania 
rezerwie energii  
(100%, 75%, 50%, 25%)

 ● Technologia IntelliCell™ 
monitoruje i bilansuje 
poszczególne

RB18L40
Akumulator 18 V / 4.0 Ah Lithium+

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

 ● 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje  
o pozostałej do wykorzystania 
rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 
25%)

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

RB18L25
Akumulator 18 V / 2.5 Ah Lithium+

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

 ● 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej  
do wykorzystania rezerwie energii 
(100%, 75%, 50%, 25%)

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

RB18L20
Akumulator 18 V / 2.0 Ah Lithium+

 ● Akumulator Lithium+ 2.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy 
czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich 
generacji akumulatorów litowych

 ● Wytrzymała konstrukcja zapewnia 
ochronę przed uszkodzeniem  
i długi okres użytkowania

 ● Umożliwia wkręcenie do 600 
wkrętów o wymiarach 4x 32 mm 
przy użyciu wiertarko-wkrętarki 
R18DD3

RB18L15
Akumulator 18 V / 1.5 Ah Lithium+

 ● Akumulator Lithium+ 1.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy 
czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich 
generacji akumulatorów litowych

 ● 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje  
o pozostałej do wykorzystania 
rezerwie energii (100%, 75%, 
50%, 25%)

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

RB18L13
Akumulator 18 V / 1.3 Ah

 ● Wydajny akumulator litowy o pojemności 1.3 Ah
 ● Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem 
i zapewnia długi okres użytkowania

 ● Umożliwia wkręcenie do 380 
wkrętów o wymiarach 4 x 32 mm 
przy użyciu wiertarko-wkrętarki 
R18DD3

Akumulatory

Numer artykułu 5133002433
Kod EAN 4892210135940

Numer artykułu 5133001907
Kod EAN 4892210124104

Numer artykułu 5133002237
Kod EAN 4892210129062

Numer artykułu 5133002737
Kod EAN 4892210145093

Numer artykułu 5133001905
Kod EAN 4892210124081

Numer artykułu 5133001904
Kod EAN 4892210124074
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RB18L30

Akumulatory

Akumulator 18 V 3.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY

 ● Akumulator Lithium+ 3.0 Ah HIGH ENERGY zapewnia 3 razy 
dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu  
do poprzednich generacji akumulatorów litowych

 ● Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła 
przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć  
do maksimum czas pracy akumulatora

 ● Nowa konstrukcja wnętrza akumulatora ułatwia przepływ energii 
i gwarantuje zwiększenie mocy nawet o 20%

RB18L90
Akumulator 18 V 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY

 ● Akumulator Lithium+ 9.0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy 
dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu  
do poprzednich generacji akumulatorów litowych

 ● Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła 
przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć  
do maksimum czas pracy akumulatora

 ● Nowa konstrukcja wnętrza akumulatora ułatwia przepływ energii 
i gwarantuje zwiększenie mocy nawet o 20%

Numer artykułu 5133002867
Kod EAN 4892210149343

Numer artykułu 5133002865
Kod EAN 4892210149381

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Numer artykułu 5133003589
Kod EAN 4892210156372

Numer artykułu 5133002891
Kod EAN 4892210150103

Numer artykułu 5133002638
Kod EAN 4892210141873

Akumulatory

RC18150
Szybka ładowarka 18 V ONE+

 ● Nasza najszybsza ładowarka ONE+. Ładuje akumulator 
z prędkością 5.0 Ah, co oznacza, że możesz naładować 
akumulator o pojemności 5.0 Ah w ciągu jednej godziny

 ● Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi 
akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V

 ● Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora  
podczas ładowania i konserwacji

RC18120
Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+

 ● Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator  
z prędkością 2.0 Ah, co oznacza, że możesz naładować 
akumulator o pojemności 2.0 Ah w ciągu jednej godziny

 ● Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi 
akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V

 ● Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas 
ładowania i konserwacji

RC18115
Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+

 ● Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator  
z prędkością 1.5 Ah, co oznacza, że możesz naładować 
akumulator o pojemności 1.5 Ah w ciągu jednej godziny

 ● Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi 
akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V

 ● Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora  
podczas ładowania i konserwacji

Ładowarki



48

#RyobiToolsEU
pl.ryobitools.eu

Numer artykułu 5133002893
Kod EAN 4892210150134

RC18118C
Ładowarka samochodowa 18 V

 ● Ładowarkę można podłączyć do gniazda 12 V DC  
w samochodzie, co daje dodatkową możliwość ładowania 
akumulatorów podczas jazdy, gdy dostęp do gniazd sieciowych 
jest ograniczony

 ● Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi 
akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V

 ● Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora  
podczas ładowania i konserwacji

RC18627
Ładowarka 18 V / 6 portów

 ● Energia na żądanie – ładowarka z sześcioma portami to idealne 
miejsce do przechowywania wszystkich Twoich akumulatorów 
ONE+

 ● Ładuje akumulator z prędkością 2.7 Ah, co oznacza, że możesz 
naładować akumulator o pojemności 2.5 Ah w ciągu jednej 
godziny

 ● Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi 
akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V

Ładowarki

Numer artykułu 5133002630
Kod EAN 4892210140906

Przybliżony czas ładowania w minutach

Współczynnik ładowania 
(Ampery/godziny)

1.3 Ah 1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 4.0 Ah 5.0 Ah

RC18115 1.5 50 60 80 100 160 200

RC18120 2 40 45 60 75 120 150

RC18150 5 20 25 30 40 50 60

RC18627 2.7 30 35 45 60 90 120

RC18118C 1.8 45 60 70 80 120 150
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Ładowarki

Przybliżony czas ładowania w minutach

Współczynnik ładowania 
(Ampery/godziny)

1.3 Ah 1.5 Ah 2.0 Ah 2.5 Ah 4.0 Ah 5.0 Ah

RC18115 1.5 50 60 80 100 160 200

RC18120 2 40 45 60 75 120 150

RC18150 5 20 25 30 40 50 60

RC18627 2.7 30 35 45 60 90 120

RC18118C 1.8 45 60 70 80 120 150
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Akcesoria  
do elektronarzędzi

Numer artykułu:  
5132004299

Numer artykułu:  
5132003791

Numer artykułu:  
5132004425

Numer artykułu:  
5132004389

Numer artykułu:  
5132004388

Numer artykułu:  
5132004357

Zawieszka  
do narzędzi ONE+

Zestaw bitów TORQUE+ 
do wkręcania - 48 sztuk 

Mieszany zestaw  
do wiercenia i wkręcania  
- 32 sztuki

Zestaw do wkręcania  
- 71 sztuk

Mieszany zestaw  
do wiercenia  
i wkręcania - 38 sztuk

Mieszany zestaw  
do wkręcania  
- 55 sztuk

50

Numer artykułu:  
5132004363

Numer artykułu:  
5132004358

Numer artykułu:  
5132004360

Skrzynia narzędziowa 
55 cm

Półka narzędziowa
- z drzwiami

Taśma miernicza 5 m

Numer artykułu:
5132004361

Numer artykułu:
5132004362

Dostępna także 
w wersji 8 m:

Dostępna także  
w wersji 48 cm:

Numer artykułu:  
5132004359

Półka narzędziowa 
- bez drzwiczek

Numer artykułu:  
5132004430

Zestaw do wkręcania  
- 22 sztuki

Numer artykułu:  
5132004209

Zestaw wierteł SDS+  
- 8 sztuk

By dowiedzieć się więcej o wszystkich dostępnych narzędziach i akcesoriach odwiedź: pl.ryobitools.eu/accessories
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Akcesoria  
do prac ogrodowych

Numer artykułu:  
5132002864

Zestaw do smarowania 
nożyc do żywopłotu 

Numer artykułu:  
5132002765

Numer artykułu:  
5132002994

Numer artykułu:  
5132002995

Numer artykułu:  
5132002991

Uprząż Vertebrae+™ Skórzane rękawice 
ogrodowe TIMBERWOLF
Rozmiary: S, M, L, XL

Uniwersalny worek na liście  
o pojemności 45 l 

Wodoodporne rękawice ogrodowe
Rozmiary: S, M, L, XL 

Numer artykułu:  
5132003275

Worek do zbierania liści  
o dużej pojemności

Wymienne  
akcesoria dla 
Twoich narzędzi

Ostrza  
do kosiarek 

Łańcuchy 
do pilarek 
spalinowych 

Ostrza  
do kos 

Prowadnice  
do pilarek  
spalinowych 

Żyłki  
do podkaszarek 

Szpule  
do podkaszarek

By dowiedzieć się więcej o wszystkich dostępnych narzędziach i akcesoriach odwiedź: pl.ryobitools.eu/accessories
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* Zarejestruj swoje urządzenie na 
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu 
narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata. 

* Zarejestruj swoje urządzenie na 
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu 
narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata. 

* Zarejestruj swoje urządzenie na 
www.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od zakupu 
narzędzia i wydłuż gwarancję na 3 lata. 

www.ryobitools.eu
LATA
GWARANCJI

  Pieczęć dystrybutora:

 
 

 

 
Treści prezentowane w niniejszym katalogu są poprawne w chwili 
oddania katalogu do druku. Marka Ryobi® zastrzega sobie prawo  
do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. Ryobi® jest znakiem towarowym 
Ryobi Limited używanym na podstawie licencji. 

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. 
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A  
02-146 Warszawa 

Tel:  +48 24 24 24 004 
Email:  biuro@tti-emea.com 
Web:  pl.ryobitools.eu 


