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Naše nářadí je vyrobeno, aby vydrželo. 
Tomu odpovídá i naše záruka.
Každý chce získat tu nejvyšší užitou hodnotu. A to je přesně to, co značka 
Ryobi přináší. Díky vyspělé technologii a inovaci teď Ryobi poskytuje tříletou 
záruční dobu pro veškeré své elektrické a akumulátorové nářadí, včetně 18V 
systému nářadí ONE+ a řady pracující s napětím 36V*.

Obchodní podmínky a informace naleznete na cz.ryobitools.eu. 

*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 
3letou záruční dobu. Prosím, navštivte naše stránky https://cz.ryobitools.eu/ pro detailnější informace o podmínkách záruky a 
registraci pro získaní prodloužené záruky.
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Poskytujeme 3letou evropskou záruční dobu 
na veškeré akumulátorové a elektrické nářadí** 
kromě příslušenství a součástí podléhajících 
přirozenému a běžnému opotřebení. Další 
informace získáte přečtením našich záručních 
podmínek v příslušném návodu k použití.

Všechny vyobrazené výrobky jsou ve shodě s příslušnými evropskými nařízeními (na jejich typovém štítku je uvedeno 
označení CE dokládající tuto shodu).

Upozornění: Není-li nářadí, které bylo zakoupené v USA, nebo prostřednictvím internetu a dovezeno do Evropy, označeno 
CE, znamená to porušení legislativy EU a v důsledku se na toto nářadí nebude vztahovat podpora a servisní zajištění 
značkou Ryobi®. Evropská záruka se vztahuje pouze na nářadí zakoupené v Evropské Unii s řádným označením CE 
na typovém štítku (vč. Švýcarska). Ryobi® si vyhrazuje právo upravit specifikace produktu kdykoliv bez předchozího 
upozornění.

*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Navštivte stránky  http://www.cz.ryobitools.eu” pro 
detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získaní prodloužené záruky. Záruční doba je platná v zemích Evropského společenství, ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Rusku a 
na Islandu. Mimo tyto oblasti je zapotřebí se obrátit na autorizované prodejce Ryobi®, prostřednictvím nichž lze zjistit, zda platí jiná záruka. 

**To se nevztahuje na žádné benzínové nářadí, které podléhá 2leté záruční době poskytované společností Ryobi® bez registrace.*

Tato evropská záruka nezasahuje do vašich zákonných práv. Veškeré zákonné záruky podléhají právním předpisům.  

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.
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VEŠKERÁ 
SÍLA, KTEROU 
KDY BUDETE 
POTŘEBOVAT.

Systém Ryobi® MAX POWER zahrnuje nejmodernější 
technologii motoru, elektroniku a akumulátorový výkon 
pro veškeré venkovní práce. Akumulátorový Ryobi® MAX 
POWER produkuje menší vibrace, snížený hluk a žádné 
emise a zároveň podává MAXIMÁLNÍ sílu a výkon pro 
náročné zahradní aplikace, jako je kácení stromů a sečení 
velkých ploch, zatímco lehký kompaktní akumulátorový 
systém zůstává pohodlný i při úkolech vyžadující 
dlouhodobé používání, jako je zastřihávání živých plotů či 
vysoké trávy.

ŽÁDNÉ EMISE 
BĚHEM POUŽÍVÁNÍ.

MÉNĚ HLUKU  
A VIBRACÍ.

Akumulátorová technologie IntelliCell™
Reguluje svou sílu jedinečným způsobem, tak aby zaručovala 
optimální výkonnost a výdrž pro jakékoliv nářadí systému 
ONE+ při jakémkoliv použití.

*Porovnáváno Ryobi benzínovým nářadím.

36V 
AKUMULÁTOROVÁ 
TRAVNÍ SEKAČKA, 
ŠÍŘKA ZÁBĚRU 40CM 
(1X 4.0AH)

Obj.č.: 5133002806

RLM36X41H40

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu



5

PŘIPOJTE SE K SYSTÉMU.

3X AŽ
RY36B12A
NOVINKA*

NOVINKA

NOVINKA

Obj.č.: 5133004554

DELŠÍ DOBA CHODU
RY36B90A

Obj.č.: 5133003271

+ Vysoce výkonné akumulátorové články

+ Technologie INTELLICELL

+ Vylepšený tok energie

RY36B60A

Obj.č.: 5133004458

*Dostupný v druhé polovině roku 2020

High Energy akumulátory nejsou kompatibilní se všemi druhy nářadí. Pokud narazíte na problém s vaším nářadím, kontaktujte prosím náš servis, který vám s problémem pomůže.  
Kontakt naleznete na https://cz.ryobitools.eu/header/service-and-support/.

36V BEZUHLÍKOVÁ 
AKUMULÁTOROVÁ 
SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA 
ZÁBĚRU 49 CM (1X6.0AH)

36V BEZUHLÍKOVÁ 
AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA 
NA TRÁVU S POWER ASSIST, 
ŠÍŘKA ZÁBĚRU 46CM 
(1X5.0AH)

36V BEZUHLÍKOVÁ 
AKUMULÁTOROVÁ 
SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA 
ZÁBĚRU 51CM (1X 4.0AH)

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

RY36LMX51A-160 RLM36X46H5PRY36LMMX51A-140

36V AKUMULÁTOROVÁ 
STRUNOVÁ SEKAČKA, 
ŠÍŘKA STŘIHU 28/33CM

36V AKUMULÁTOROVÝ 
KŘOVINOŘEZ S ŘÍDÍTKY

36V AKUMULÁTOROVÁ 
STRUNOVÁ SEKAČKA 
EXPAND-IT

RY36LT33A-0 RBC36B26B RY36ELTX33A-0

36V AKUMULÁTOROVÝ 
PLOTOSTŘIH, DÉLKA LIŠTY 
60CM

36V AKUMULÁTOROVÝ 
PLOTOSTŘIH, DÉLKA 
LIŠTY 60CM

36V BEZUHLÍKOVÁ 
AKUMULÁTOROVÁ 
ŘETĚZOVÁ PILA 35CM

36V AKUMULÁTOROVÝ 
FUKAR

RHT36B60R RHT36B61R RY36CSX35A-0 RBL36JB

36V AKUMULÁTOROVÝ 
BEZUHLÍKOVÝ FUKAR/
VYSAVAČ

36V AKUMULÁTOROVÝ 
FUKAR NA ZÁDA

36V BEZUHLÍKOVÁ 
AKUMULÁTOROVÁ 
SNĚHOVÁ FRÉZA

36V BEZUHLÍKOVÝ 
AKUMULÁTOROVÝ 
VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

RBV36B RY36BPXA-0 RST36B51 RPW36120HI

Obj.č.: 5133004589 Obj.č.: 5133002811Obj.č.: 5133004591

Obj.č. 5133004544 Obj.č.: 5133002405 Obj.č.: 5133004546

Obj.č.: 5133002572 Obj.č.: 5133004318 Obj.č.: 5133004595 Obj.č.: 5133002342

Obj.č.: 5133002524 Obj.č.: 5133004577 Obj.č.: 5133002520 Obj.č.: 5133002832
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36V Péče o trávník

RY36LMMX51A-140

NOVINKA

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, 
šířka záběru 51cm (1x 4.0Ah)

 • Šířka záběru 51cm, perfektní pro sečení velkých zahrad
 • Bezuhlíkový motor, který poráží výkonem i benzínový motor
 • Teleskopické rukojeti pro jednoduchost používání a přidaný komfort
 • Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy
 • Velká zadní kola pro lepší manévrovatelnost

RY36LMX51A-160

NOVINKA

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na 
trávu, šířka záběru 49cm (1x6.0Ah)

 • Šířka záběru 49cm, perfektní pro sečení velkých zahrad
 • Bezuhlíkový motor, který poráží výkonem i benzínový motor
 • Systém s vlastním pohonem s proměnnou rychlostí pro snadné sečení
 • Teleskopické rukojeti a zasunovací 70L koš na trávu pro kompaktní řešení 

uložení
 • Velká zadní kola pro lepší manévrovatelnost
 • Jednobodové výškové nastavení pro 7 délek trávy
 • Úložný port na 2. akumulátor pro prodloužení doby chodu ve velkých 

zahradách
 • LED reflektory

Standardní vybavení (RY36LMX51A-160)

mulčovací přípojka, koš na trávu

Dostupná také jako

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka 
na trávu, šířka záběru 49cm (1x4.0Ah)

Obj.č.:Název: 
RY36LMX51A-140 5133004645

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 6.0Ah

Nabíjecí doba (min) 200

Záběr (cm) 49

Mechanismus pohonu s vlastním 
zdrojem pohonu

Včetně nabíječky Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 22.7

Obj. č. 5133004589

EAN kód 4892210184917

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 4.0

Nabíjecí doba (min) 140

Záběr (cm) 51

Mechanismus pohonu Bez vlastního 
pohonu

Včetně nabíječky Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 40.7kg

Obj. č. 5133004591

EAN kód 4892210185648
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36V Péče o trávník

RLM36X46H5P
36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu s 
Power Assist, šířka záběru 46cm (1x5.0Ah)

 • Výkonný 36V bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem podává 
dostatečnou sílu k optimalizování výkonu pro nejnáročnější sečení

 • Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v 
hustém porostu

 • Šířka sečení 46cm pro rychlé sečení a mulčování i nejrozsáhlejších ploch
 • Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
 • Hřeben na trávu EasyEdge™ umožňuje sečení až k samému okraji trávníku
 • Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům 

všech výšek
 • Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné a kompaktní uložení

Standardní vybavení (RLM36X46H5P)

mulčovací přípojka, 55L koš na trávu

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

RLM36X41H40
36V Akumulátorová travní sekačka, šířka záběru 40cm 
(1x 4.0Ah)

 • 36V motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i v 
těžších podmínkách

 • Aerodynamicky optimalizované žací ústrojí se 40cm kovovou čepelí zajišťuje 
vynikající kvalitu sečení, mulčování a sběru

 • Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
 • Sečení až k okrajům nebo okolo květinového záhonu s hřebenem na trávu 

EasyEdge™

 • Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům 
všech výšek

 • Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné uložení
 • Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v 

hustém porostu

Standardní vybavení (RLM36X41H40)

mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

RLM36X41H50P
36V Akumulátorová sekačka na trávu s funkcí Power 
Assist, šířka záběru 40cm (1x5.0Ah)

 • 36V motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i v 
těžších podmínkách

 • Aerodynamicky optimalizované žací ústrojí se 40cm kovovou čepelí zajišťuje 
vynikající kvalitu sečení, mulčování a sběru

 • Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
 • Sečení až k okrajům nebo okolo květinového záhonu s hřebenem na trávu 

EasyEdge™

 • Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům 
všech výšek

 • Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné uložení
 • Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v 

hustém porostu

Standardní vybavení (RLM36X41H50P)

mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 5.0

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba (min) 65

Záběr (cm) 46

Mechanismus pohonu Power Assist

Mulčování Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 19.9

Obj. č. 5133002811

EAN kód 4892210147646

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 4.0

Nabíjecí doba (min) 130

Záběr (cm) 40

Mechanismus pohonu Bez vlastního 
pohonu

Včetně nabíječky Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 19.9

Obj. č. 5133002806

EAN kód 4892210147608

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 5.0

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba (min) 150

Záběr (cm) 40

Mechanismus pohonu Power Assist

Mulčování Ano

Hmotnost (bez aku) (Kg) 18.5

Obj. č. 5133002809

EAN kód 4892210147912
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36V Péče o stromy a keře

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

RY36LT33A-0
NOVINKA36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka střihu 28/33cm

 • Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm pro maximální výkon a dobu chodu
 • Spínač s proměnnou rychlostí pro úplnou kontrolu během používání
 • Egonomické rukojeti pro komfort během delšího používání
 • Celý kovový výložník poskytuje velkou odolnost

Standardní vybavení (RY36LT33A-0)Dostupná také jako
automatické odvíjení struny

36V Akumulátorová strunová sekač-
ka, šířka střihu 28/33cm (1x2.0Ah)

Název: Obj.č.:
RY36LT33A-120 5133004545

RBC36B26B
36V Akumulátorový křovinořez s řídítky

 • 36V akumulátorový křovinořez/strunová sekačka 2v1 pro sečení odolné 
trávy, malých keřů a lesního porostu

 • Motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje výkonné sečení
 • 26cm Tri-Arc™ ostrý tvrzený kotouč pro silné a přesné řezání
 • Velká šířka záběru 30cm s 1.6mm strunou pro rychlé provedení práce
 • Spoušť s proměnnou rychlostí pro prodlouženou dobu chodu
 • Řídítka s Vertebrae popruhem™ pro maximální pružnost při použití nářadí
 • Vzadu uložený akumulátor a řazený motor pro lepší vyvážení a rozložení 

hmotnosti 

Dostupný také jako
Standardní vybavení (RBC36B26B)

36V Akumulátorový křovinořez s 
řidítky (1x4.0Ah) kotouč Tri-Arc+™, nárazové odvíjení struny, 

komfortní popruh Vertebrae™Název: Obj.č.:
RBC36X26B 5133001813

RY36ELTX33A-0
NOVINKA36V Akumulátorová strunová sekačka Expand-it

 • Vysoce výkonný 36V bezuhlíkový motor pro dosažení těch nejtěžších úkolů 
 • Dvourychlostní spoušť a nastavitelná šířka záběru pokosu 28 či 30cm pro 

větší kontrolu výkonu a delší dobu chodu
 • Dvojitá 2.0mm zakroucená struna pro výkonné řezání při šířce záběru 

pokosu 33cm
 • Kompatibilní s nástavci Expand-it
 • Ramenní popruh pro přidané pohodlí

Dostupná také jako

Standardní vybavení (RY36ELTX33A-0)36V Akumulátorová strunová sekač-
ka Expand-it

nárazové odvíjení strunyObj.č.:Název: 
RY36ELTX33A-140 5133004547

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Kapacita aku (Ah) -

Včetně nabíječky Ne

Nabíjecí doba (min) -

Šířka řezu (cm) 28-33cm

Struna (mm) 2.0

Automatické nastavování 
délky struny Auto-feed

Hmotnost vč. aku (kg) 3.7

Obj. č. 5133004544

EAN kód 4892210181855

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Kapacita aku (Ah) -

Včetně nabíječky Ne

Nabíjecí doba (min) -

Průměr ocelového žacího 
nože (cm) 26

Řezný záběr strunové hlavy 
(cm) 30

Struna (mm) 2.0

Hmotnost vč. aku (kg) 4.6

Obj. č. 5133002405

EAN kód 4892210821980

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Kapacita aku (Ah) -

Včetně nabíječky Ne

Nabíjecí doba (min) -

Šířka řezu (cm) 28-33

Struna (mm) 2.0

Automatické nastavování 
délky struny Rázová hlava

Hmotnost vč. aku (kg) 4.7

Obj. č. 5133004546

EAN kód 4892210181848
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Zvyšte 
svůj 
dosah

Stačí jen dát pozor, u kterých 
výrobků se nachází logo 
Expand-it™

Nástavce  
Expand-it™  
Promeňte jedno nářadí v šest.

Vyberte si pohon
Krok 1

Strunová 
sekačka

Křovinořez Plotostřih Prořezávací 
pila

Sněhová 
fréza

Zametací 
stroj

Akumulátorový BenzínovýSíťový

cz.ryobitools.eu

Vyberte si nástavec
Krok 2 S Expand-it™ můžete řezat, zastřihávat, vyřezávat, 

uklízet a prořezávat svou zahradu, a to pouze 
výměnou nástavce.

Šetřete čas, místo a peníze.
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36V Péče o stromy a keře

RHT36B61R
36V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm

 • Výkonný 36V motor prořeže i ty nejtěžší živé ploty a větve
 • Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 60cm diamantem broušenými 

lištami 
 • Může řezat velké větve díky šířce střihu 26mm a funkci pily 
 • Pětistupňová otočná zadní rukojeť s přetvarováním pro pohodlné ořezávání 

v libovolném úhlu
 • Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků 

Standardní vybavení (RHT36B61R)Dostupný také jako

36V Akumulátorový plotostřih, délka 
lišty 60cm (1x2.0Ah)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™; 
ochranné pouzdro na lištu 

Obj.č.:Název: 
RHT36C61R20S 5133004661

RY36CSX35A-0
NOVINKA36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila 35cm

 • Bezuhlíkový motor poskytuje maximální kroutící moment a účinnost pro 
snadné řezání

 • 35cm Oregon® lišta a řetěz na řezání velkých polen
 • Vysoká rychlost řetězu 21m/s pro maximální řezný zážitek
 • Rychlý mechanický a elektronický systém brzdy řetězu
 • Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nářadí
 • Automatické mazání řetězu a lišty pro plynulé řezání
 • Antivibrační rukojeť se softgripem pro pohodlnou obsluhu
 • Odolná konstrukce a optimální rozložení hmotnosti a vyvážení pro snadnou 

manipulaci

Standardní vybavení (RY36CSX35A-0)Dostupná také jako

pouzdro na lištu, olej na lištu a řetěz36V Bezuhlíková akumulátorová 
řetězová pila 35cm (1x6.0Ah)

36V Bezuhlíková akumulátorová 
řetězová pila 35cm (1x5.0Ah)

Obj.č.:Název: Obj.č.:Název: 
RY36CSX35A-150RY36CSX35A-160 51330045965133004623

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. kapacita řezání  (mm) 26

Délka pilového plátku (cm) 60

Počet otáček (ot./min) 1600

Typ nože diamantem 
broušené lišty

Hmotnost vč. aku (kg) 3.7

Obj. č. 5133004318

EAN kód 4892210172808

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Kapacita aku (Ah) -

Včetně nabíječky Ne

Délka lišty (cm) 35

Rychlost řetězu (m/s) 21

Napínání řetězu bez použití 
nářadí Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 5.2

Obj. č. 5133004595

EAN kód 4892210182159

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.
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36V Zahradní úklid

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

RBL36JB
36V Akumulátorový fukar

 • Vysoce výkonný fukar poháněný 36V akumulátorem pro rychlé zvládnutí 
každé práce

 • Axiální ventilátor s technologií proudového motoru zaručuje maximální 
účinnost a prodlouženou dobu chodu 

 • Kapacita průtoku vzduchu až 7.8m³/min a rychlost vzduchu až 160km/hod 
umožňuje snadné odklízení i těžkých nebo mokrých nečistot

 • Spouštěč s nastavitelnou rychlostí pro kontrolu během jakékoliv činnosti
 • Dobré vyvážení pogumovaná rukojeť zajišťuje pohodlí i při delším používání

RBV36B
36V Akumulátorový bezuhlíkový fukar/vysavač

 • Bezuhlíkový 36V motor pracuje efektivně, aby rychle zvládnul jakékoliv 
foukací a vysávací úkoly

 • Silný proud vzduchu 12.9m³/min s rychlostí vzduchu 238km/h pro snadné 
odklízení listí

 • Nově navržený fukar a vysavač 3v1 lze použít buď jen jako fukar, jen jako 
vysavač nebo s oběma trubkami na nářadí

 • Spouštěč s nastavitelnou rychlostí pro naprostou kontrolu během práce na 
zahradě

 • Pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém 
používání 

 • Obrubná kolečka pomáhají podporovat nářadí a snižují únavu

Standardní vybavení (RBV36B)

45L vak na listí, popruh na rameno, 
pojezdová kolečka

RY36BPXA-0
NOVINKA36V Akumulátorový fukar na záda

 • Vysoce výkonný bezuhlíkový motor a účinná konstrukce foukací trysky 
poskytují maximální výkon

 • Vysoká rychlost vzduchu až 240km/h s funkcí turbo zrychlení
 • Tempomat umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během 

dlouhodobého používání, aby se snížila únava uživatele
 • Se dvěma aktivními porty akumulátoru přidejte druhý akumulátor pro 

prodloužení doby provozu
 • Velmi vysoký průtok vzduchu 17.7m3/min pro maximální čistící výkon

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Rychlost vzduchu (km / h) 160

Průtok vzduchu (m³ / min) 7.8

Hmotnost vč. aku (kg) 3.4

Hmotnost (bez aku) (Kg) 2.5

Obj. č. 5133002342

EAN kód 4892210822697

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Rychlost vzduchu (km / h) 238

Průtok vzduchu (m³ / min) 12.9

Hmotnost vč. aku (kg) 5.3

Hmotnost (bez aku) (Kg) 4.38

Obj. č. 5133002524

EAN kód 4892210138538

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Rychlost vzduchu (km / h) 240

Průtok vzduchu (m³ / min) 17.7

Hmotnost vč. aku (kg) 9.6

Hmotnost (bez aku) (Kg) 8.4

Obj. č. 5133004577

EAN kód 4892210181404
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36V Zahradní úklid

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

RST36B51
36V Bezuhlíková akumulátorová sněhová fréza

 • Výkonný bezuhlíkový 36V motor efektivně a rychle odklízí sníh
 • Šířka záběru 51cm pro rychlé odklizení příjezdové cesty a chodníků
 • 180° nastavitelný úhel pro nasměrování odhazovaného sněhu
 • Dvojité LED světla pro práci večer
 • Sklopné rukojeti s rychlým uvolněním pro kompaktní ukládání

Dostupná také jako

36V Bezuhlíková akumulátorová 
sněhová fréza (1x4.0Ah) 

Obj.č.:Název: 
RST36X5140 5133004331

RPW36120HI
36V Bezuhlíkový akumulátorový vysokotlaký čistič

 • Výkonná 36V bezuhlíková technologie motoru vyrovnává výkon 1500W 
tlakového čističe, zaručuje tlak až 120 barů a průtok 320 litrů za hodinu

 • Výjimečně kompaktní konstrukce se zabudovaným kovovým rámem pro 
zajištění odolnosti

 • S tryskou 5v1 je přepínání mezi funkcemi snadné – můžete si zvolit mezi 
nastavením dlouhý rozsah s čisticím prostředkem, krátký rozsah s čisticím 
prostředkem, vějířové rozstřikování 40°, 25° a 0°

 • Zabudovaná nádrž na čisticí prostředky o objemu 1 litr se snadno 
přístupným ovládáním dávkování přímo na rozprašovací hlavici

 • Vodotěsná přihrádka na akumulátor s duálním ukotvením pro zajištění 
dlouhé životnosti akumulátoru

 • Velmi tichý provoz pouhých 80dB při maximálním výkonu
 • Odkládací prostor na hadici, pistoli se spouští a rozprašovací hlavici přímo 

na nářadí
 • Hliníková teleskopická rukojeť a kolečka pro snadnou přepravu po zahradě

Standardní vybavení (RPW36120HI)

tryska 5v1 (dlouhý rozsah s čisticím 
prostředkem, krátký rozsah s čisticím 
prostředkem, vějířové rozstřikování 40°, 25° 
a 0°), turbotryska, hadice, pistole se spouští, 
rozprašovací hlavice

Dostupný také jako

36V Bezuhlíkový akumulátorový 
tlakový čistič (1x4.0Ah)

Obj.č.:Název: 
RPW36X120HI40 5133004298

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

šířka záběru (cm) 51

Hmotnost vč. aku (kg) 17.8

Obj. č. 5133002520

EAN kód 4892210138972

Napětí 36V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Připojení trysky Rychlospojka

Max. podtlak (bar) 120

Hmotnost vč. aku (kg) 13.4

Obj. č. 5133002832

EAN kód 4892210148148
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36V Akumulátory a nabíječky

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

BPL3620D
36V Lithium+ akumulátor 2.0Ah

 • 2.0Ah Lithium+ akumulátor podává úžasný výkon a dobu chodu
 • Ideální pro lehké aplikace jako zastřihávání živých plotů či vysoké trávy
 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení 

maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
 • Čtyřstupňový indikátor LED ukazuje, kolik energie zbývá

BPL3626D2
36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 2.6Ah

 • Výkonný 2.6Ah Lithium+ akumulátor poskytuje vyšší výkon, delší dobu 
provozu a lepší životnost než předchozí technologie lithia

 • Akumulátorový komfort, který poskytuje skutečně stejný výkon jako 
benzínové nářadí

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení 
maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

BPL3640D2
36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 4.0Ah

 • Výkonný 4.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu 
chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-ion technologií 

 • Akumulátorový komfort, který poskytuje skutečně stejný výkon jako 
benzínové nářadí

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení 
maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

BPL3650D2
36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah

 • Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu 
chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií 

 • Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové 
nářadí

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení 
maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č. 5133004621

EAN kód 4892210179197

Obj. č. 5133004386

EAN kód 4892210174437

Obj. č. 5133004457

EAN kód 4892210178848

Obj. č. 5133004387

EAN kód 4892210174451
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Technologie akumulátoru IntelliCell™
Jedinečně spravuje svou vlastní sílu a poskytuje optimální
výkon a dobu chodu pro jakékoliv nářadí a aplikaci ONE+.

RY36B12A

RY36B60A

RY36B90A

DELŠÍ DOBA CHODU

AŽ

VYSOCE VÝKONNÉ
AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY

INTELLICELL
TECHNOLOGIE

VYLEPŠENÝ TOK

ENERGIE
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RY36C17A
36V Nabíječka

 • 36V Nabíječka kompatibilní se všemi 36V akumulátory Ryobi®

 • Indikátor stavu LED poskytuje zpětnou vazbu o stavu nabití a v jakém 
stavu je akumulátor

Obj. č. 5133004557

EAN kód 4892210179425

RY36C60A
36V Rychlonabíječka

 • Nejvýkonnější Ryobi 36V nabíječka, která 5.0Ah akumulátor plně 
nabije za méně než hodinu

 • 36V nabíječka je kompatibilní s Ryobi® 36V akumulátory
 • LED indikátor poskytuje zpětnou vazbu, v jakém stavu nabití se 

akumulátor nachází 
 • Chlazení pomocí ventilátoru, aby byla nabíječka v provozu při 

maximálním výkonu

Obj. č. 5133004555

EAN kód 4892210183354

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY

VYLEPŠENÝ TOK

ENERGIE

RY36B60A
36V High Energy akumulátor 6.0Ah

 • Výkonný HIGH ENERY™ Lithium+ 6.0Ah akumulátor poskytuje více 
výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s běžnými 36V 
akumulátory

 • Ideální pro náročné aplikace jako je sečení vysoké trávy a řezání velkých 
polen

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 
dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Čtyřstupňový indikátor LED ukazuje, kolik energie zbývá
 • Integrovaný nylonový popruh pro snadné vkládání a vyjímání akumulátoru

RY36B90A
36V High Energy akumulátor 9.0Ah

 • Výkonný HIGH ENERY™ Lithium+ 9.0Ah akumulátor poskytuje více 
výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí 
Lithium-Ion technologií

 • 9.0Ah akumulátor poskytuje prodlouženou dobu chodu pro nejtěžší a 
nejnáročnější aplikace

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 
dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Integrovaný rám zajišťuje, že články jsou bezpečně drženy na svém místě 
a jsou odolné vůči nárazům a pádům

 • Integrovaný nylonový popruh pro snadné vyjímání akumulátoru a přenos

RY36B12A
36V High Energy akumulátor 12.0Ah

Dostupný v 2.polovině 2020

 • Výkonný HIGH ENERY™ Lithium+ 12.0Ah akumulátor poskytuje více 
výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí 
Lithium-Ion technologií

 • 12.0Ah akumulátor poskytuje prodlouženou dobu chodu pro nejtěžší a 
nejnáročnější aplikace

 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro 
dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

 • Integrovaný rám zajišťuje, že články jsou bezpečně drženy na svém místě 
a jsou odolné vůči nárazům a pádům

 • Integrovaný nylonový popruh pro snadné  
vyjímání akumulátoru a přenos

36V Akumulátory a nabíječky

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Obj. č. 5133004458

EAN kód 4892210178855

Obj. č. 5133003271

EAN kód 4892210150370

Obj. č. 5133004554

EAN kód 4892210183446
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Řada ONE+

ONE+ Zahradní nářadí   

Péče o trávník  21 – 25 

Stromy a keře  26 – 28 

Zahradní úklid  29 – 30 

Speciální nářadí  30 – 31 

POŘIĎTE SI NÁŘADÍ, 
KTERÉ CHCETE  

ONE+ Akumulátory a 
nabíječky   

Akumulátory  32 – 33 

Nabíječky  34

ve chvíli, kdy ho potřebujete…
… a vyhněte se placení za dodatečné 
akumulátory a nabíječky. Díky široké nabídce, 
od vrtaček po rádia, zastřihovače a rozmetače 
osiv, můžete stále rozšiřovat svojí kolekci 
nářadí.

*	Systém	ONE+	bude	rozšířen	na	150	druhů	nářadí	a	akumulátorů	v	červnu	2021.

nářadí
pro domov a zahradu, 
napájených

jediným
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ZVOLTE SADU…
Začněte koupí libovolné sady zahrnující 
nářadí, akumulátor a nabíječku.

NEBO
VYBERTE NÁŘADÍ…  
Rozšiřte svou sbírku levněji zakoupením 
samostatného nářadí, akumulátorů či 
nabíječek.

*	Systém	ONE+	bude	rozšířen	na	150	druhů	nářadí	a	akumulátorů	v	červnu	2021.

JIŽ BRZY *jedinýmakumulátorem
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Akumulátor, 
který myslí 
sám za sebe.

Nejjednodušší způsob, jak sledovat 
životnost akumulátoru a optimalizovat 
pracovní vytížení nářadí.

Ukazatel stavu nabití Elektronika zajišťující ochranu

Ochranné elektronické funkce vypínají 
nářadí při nadměrném přetížení či zahřívání 
akumulátoru, čímž zabraňují poškození nářadí 
i samotného akumulátoru.

Vysoce výkonné články

Vysokokapacitní články minimalizují 
tvorbu tepla a poskytují lepší výkon 
při náročnějším použití. 

Technologie akumulátorů IntelliCell ™ 
Reguluje svůj výkon jedinečným způsobem, tak aby zaručovala optimální 
výkonnost a výdrž pro jakékoliv nářadí řady ONE+ a jakékoliv použití.

DELŠÍ DOBA CHODU

AŽ

#RyobiToolsEU
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Mikroprocesor neustále 
monitoruje a reguluje 
maximální dobu výkonu 
motoru. 

Inteligentní 
výkon

Jedinečně řídí svůj vlastní výkon 
tak, aby bylo dosaženo optimální 
doby použití u veškerého ONE+ 
nářadí a aplikací.

Akumulátor, který 
myslí sám za sebe

Díky bezuhlíkovému motoru 
bez tření, který udělá až 25000 
otáček za minutu, je nářadí 
mnohem výkonnější.  

Výkon

VÍCE
KOMPAKTNÍ

VĚTŠÍ
VÝKON

DELŠÍ
DOBA CHODU

19
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Energie, která se 
nikdy nespotřebuje.
Plynule přepínejte mezi akumulátorovým a síťovým napájením.

Hledejte logo hybrid-
ního provedení na 
našem nářadí.

18V Hybridní 
strunová 
sekačka  
Obj.č.: 
5133003710

18V Hybridní 
plotostřih  
Obj.č.: 
5133003657 

18V Hybridní 
fukar           
Obj.č.: 
5133002340

18V Hybridní 
prostorové 
světlo 
Obj.č.: 
5133002339

18V Hybridní 
sekačka na trávu    
Obj.č.: 
5133004583
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ONE+ Péče o trávník

RY18LMH37A-250 RLT1831H20F
18V Akumulátorová hybridní sekačka  
na trávu, šířka záběru 37cm

18V Hybridní strunová sekačka,  
šířka záběru 25/30cm (1x2.0Ah)NOVINKA

 • 18V hybridní sekačka na trávu se šířkou záběru 37cm poskytuje výhody 
akumulátorového výkonu, avšak s možností využití síťového napájení

 • Šířka záběru 37cm vyrobena pro snadné manevrování okolo zahrady
 • Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-70mm
 • Zastřihování přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem  

na trávu EasyEdge™

 • Ergonomické sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro  
snadné ukládání

 • Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu 
mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou 
dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech 
uživatelů

 • Nastavitelné šíře střihu: 25/30cm pro maximální 
všestrannost

 • EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a 
zastřihování

Dostupná také jako Dostupná také jako

18V Akumulátorová hybridní sekačka 
na trávu, šířka záběru 37cm (2x2.5Ah)

18V Hybridní strunová sekačka, šířka 
záběru 25/30cm (1x2.5Ah)

Obj.č.:Název: 
RY18LMH37A-225 5133004671

Název: Obj.č.:
RLT1831H25F 5133003711

OBL1820HRHT1850H25HS
18V Hybridní plotostřih,  
délka lišty 50cm (1x2.5Ah)

18V Hybridní fukar

 • Inovativní 18V hybridní motor nabízí volbu hladkého přechodu mezi 
napájením z akumulátoru nebo ze sítě

 • Lehká konstrukce s pogumovanou zadní rukojetí umožňuje pohodlné 
dlouhodobé používání

 • Vysokorychlostní tryska s proudem vzduchu až 250km/h

 • Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu 
nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů

 • Vynikající kvalita střihu dosahovaná prostřednictvím lišt o délce 50cm, které 
jsou broušené diamantem

 • Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 22mm a odřezávací funkci

Dostupný také jako

18V Hybridní plotostřih, délka lišty 
50cm

Název: Obj.č.:
OHT1850H 5133003657

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Napětí 18V

Počet dostupných akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průtok vzduchu (m³ / min) 2.5

Rychlost vzduchu (km / h) 250

Hmotnost vč. aku (kg) 2.1

Hmotnost (bez aku) (Kg) 1.7

Obj. č. 5133002340

EAN kód 4892210822673

Napětí 18V

Počet dostupných akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 2.5

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba 75

Max. kapacita řezání  (mm) 22

Délka pilového plátku (cm) 50

Typ nože damantem broušený

Hmotnost vč. aku (kg) 3.6

Obj. č. 5133003660

EAN kód 4892210158017

Napětí 18V

Počet dostupných akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 2.0

Nabíjecí doba 60

Šířka řezu (cm) 25/30

Struna (mm) 1.6

Automatické nastavování délky struny Auto-feed

Hmotnost vč. aku (kg) 3.2

Hmotnost (bez aku) (Kg) 2.8

Obj. č. 5133003710

EAN kód 4892210160072

Napětí 18V

Počet dostupných akumulátorů 2

Kapacita aku (Ah) 5.0

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba 150

Záběr (cm) 37

Mechanismus pohonu Bez vlastního pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 16.6

Obj. č. 5133004583

EAN kód 4892210182784
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ONE+ Péče o trávník

RY18LMX40A-240

NOVINKA

18V Akumulátorová sekačka na trávu, 
šířka záběru 40cm (2x4.0Ah)

 • Bezuhlíkový motor pro sečení vyšších trávníků a pytlování
 • Napájen ONE+ akumulátorem s možností přidání druhého pro vyšší výkon a 

delší dobu chodu
 • Šířka záběru 40cm s kovovým nožem pro excelentní sečení a mulčování
 • Teleskopické ergonomické rukojeti poskytují pohodlí uživatelům všech výšek 

při sečení
 • Skládací rukojeti a koš na trávu pro snadné uložení
 • 50litrový koš na trávu

Standardní vybavení (RY18LMX40A-240)Dostupná také jako

mulčovací přípojka, 50L koš na trávu18V Akumulátorová sekačka na 
trávu, šířka záběru 40cm (1x5.0Ah)

18V Bezuhlíková akumulátorová 
sekačka na trávu, šířka záběru 40cm
Název: Obj.č.:Obj.č.: Název: 

RY18LMX40A-150RY18LMX40A-0 5133004584 5133004585

RY18LMX37A-150

NOVINKA

18V Akumulátorová sekačka na trávu, 
šířka záběru 37cm (1x5.0Ah)

 • Šířka záběru 37cm je vyrobena pro jednoduchou ovladatelnost okolo 
zahrady

 • Bezuhlíkový motor pro vysoký výkon při řezání a pytlování
 • Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-75mm
 • Zastřihování přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™

 • Teleskopické ergonomické rukojeti a odnimatelný koš na trávu pro 
jednoduché a kompaktní uložení sekačky

 • 45litrový koš na trávu

Standardní vybavení (RY18LMX37A-150)
Dostupná také jako

18V Bezuhlíková akumulátorová 
sekačka na trávu, šířka záběru 37cm mulčovací přípojka, 45L koš na trávu
Název: Obj.č.:
RY18LMX37A-0 5133004597

RY18LM37A-140
18V Akumulátorová sekačka na trávu, 
šířka záběru 37cm (1x 4.0Ah)

 • Šířka záběru 37cm je vyrobena pro jednoduchou ovladatelnost okolo 
zahrady

 • Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-75mm
 • Zastřihování přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™

 • Teleskopické ergonomické rukojeti a odnimatelný koš na trávu pro 
jednoduché a kompaktní uložení sekačky

 • 45litrový koš na trávu

Standardní vybavení (RY18LM37A-140)

mulčovací přípojka, 45L koš na trávu

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 2

Kapacita aku (Ah) 4.0

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba (min) 120

Záběr (cm) 40

Mechanismus pohonu Bez vlastního 
pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 22

Obj. č. 5133004587

EAN kód 4892210182623

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 5.0

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba (min) 150

Záběr (cm) 37

Mechanismus pohonu Bez vlastního 
pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 15.9

Obj. č. 5133004582

EAN kód 4892210183033

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 4.0

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba (min) 120

Záběr (cm) 37

Mechanismus pohonu Bez vlastního 
pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 15.9

Obj. č. 5133004578

EAN kód 4892210182807
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18V Bezuhlíkový 
akumulátorový 
vertikutátor
RY18SFX35A-0

VÝKONNÝ
Vysoce výkonný bezuhlíkový motor, napájen 
dvěma ONE+ 18V akumulátory

VŠESTRANNÝ
Čtyři šířky záběru pro dokonalou kontrolu nad

kondicí trávníku

RY18SFX35A-0

NOVINKA

18V Bezuhlíkový akumulátorový  
vertikutátor, šířka záběru 35cm

 • Vysoce výkonný bezuhlíkový motor, napájen dvěma ONE+ 18V akumulátory 
pro optimální dobu chodu a výkon

 • Čtyři šířky záběru pro snadné odstranění mechu a plsti
 • Sklápěcí rukojeti pro snadné uložení
 • Buben se 16 čepelemi z nerezové oceli
 • Sběrný koš a provzdušňovací cívka jsou k dostání separátně (nejsou 

součástí balení) v nulové verzi, v sadě s akumulátory a nabíječkou jsou koš i 
cívka součástí balení

Dostupný také jako

18V Bezuhlíkový akumulátorový verti-
kutátor, šířka záběru 35cm (2x4.0Ah)

Obj.č.:Název: 
RY18SFX35A-240 5133004549

RLM18X33B40
18V Akumulátorová sekačka na  
trávu, šířka záběru 33cm (1x4.0Ah)

 • Šířka záběru 33cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě 
 • Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65mm 
 • Ergonomický tvar rukojeti se třemi výškovými polohami pro všechny 

uživatele 
 • Sečení přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™ 
 • Sklopné a odnímatelné rukojeti se skládacím košem na trávu pro 

jednoduché a kompaktní ukládání 
 • Zahrnuje mulčovací přípojku a 35litrový koš na trávu

Dostupná také jako

Standardní vybavení (RLM18X33B40)18V Akumulátorová sekačka na 
trávu, šířka záběru 33cm

mulčovací přípojka, 35L vak na trávuObj.č.:Název: 
OLM1833B 5133004305

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Záběr (cm) 35

Mechanismus pohonu Bez vlastního 
pohonu

Hmotnost vč. aku (kg) 11

Hmotnost (bez aku) (Kg) 9

Obj. č. 5133004548

EAN kód 4892210182203

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 4.0

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba (min) 120

Záběr (cm) 33

Mechanismus pohonu Bez vlastního 
pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 8.7

Obj. č. 5133004306

EAN kód 4892210172709

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.
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ONE+ Péče o trávník

RLT1825M13S
18V Akumulátorová strunová sekačka, 
šířka záběru 25cm (1x1.3Ah)

 • Šířka záběru 25cm pro účinné vyžínání
 • EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování
 • Design s dvěmi rukojeťmi pro pohodlnější obsluhu
 • Celokovový výložník pro delší výdrž

Standardní vybavení (RLT1825M13S)Dostupná také jako
automatické odvíjení struny

18V Akumulátorová strunová sekač-
ka, šířka záběru 25cm (1x2.0Ah)

18V Akumulátorová strunová sekač-
ka, šířka záběru 25cm

Obj.č.:Název: Název: Obj.č.:
OLT1825M RLT1825M20S5133002822 5133003731

OLT1832
18V Hybridní strunová sekačka, 
šířka záběru 25/30cm

 • Nastavitelné šířka střihu 25cm nebo 30cm pro maximální všestrannost
 • EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu 

vyžínače
 • Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť zajišťují pohodlí pro uživatele 

všech výšek
 • Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější vyžínání

Standardní vybavení (OLT1832)Dostupná také jako
automatické odvíjení struny18V Akumulátorová hybridní strunová 

sekačka, šířka záběru 25/30cm (2x2.5Ah)
18V Akumulátorová strunová sekač-
ka, šířka záběru 25/30cm (1x2.5Ah)

Název: Obj.č.:Název: Obj.č.:
RLT1832225SRLT183225F 51330044295133003709

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

OLT1833
18V Bezuhlíková akumulátorová  
strunová sekačka, šířka záběru 28/33cm 

 • 18V bezuhlíkový motor nejvyšší třídy poskytuje vysoký střižný výkon, který 
umožňuje zvládání i těch nejnáročnějších vyžínacích prací

 • Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm poskytuje vysokou míru 
všestrannosti při vyžínání travnatých i zaplevelených ploch

 • Dvě možnosti nastavení rychlosti s aktivačním spínačem poskytují optimální 
míru kontroly, která zajišťuje rovnováhu mezi výkonem a dobou chodu

 • Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem a lehkou konstrukcí umožňuje 
pohodlnou práci i při dlouhodobém používání

Standardní vybavení (OLT1833)

nárazové odvíjení struny 

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 1.3

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba (min) 50

Šířka řezu (cm) 25

Struna (mm) 1.6

Automatické nastavování 
délky struny Auto-feed

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133003723

EAN kód 4892210160294

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Kapacita aku (Ah) -

Včetně nabíječky Ne

Šířka řezu (cm) 25/30

Struna (mm) 1.6 

Automatické nastavování 
délky struny Auto-feed

Hmotnost vč. aku (kg) 2.7

Obj. č. 5133002813

EAN kód 4892210147684

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Šířka řezu (cm) 28/33

Struna (mm) 2.0

Automatické nastavování 
délky struny Rázová hlava

Hmotnost vč. aku (kg) 3.7

Hmotnost (bez aku) (Kg) 3.3

Obj. č. 5133003651

EAN kód 4892210159755
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RBC18X20B4F
18V Akumulátorový křovinořez  
s řidítky (1x4.0Ah)

 • Výkonný 18V akumulátor Lithium+ 4 Ah poskytuje větší výkon, delší dobu 
chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie  

 • Vysoce výkonný 18V motor zaručuje optimální výkon pro sečení drsné trávy 
a vysokých travin

 • Křovinořez/vyžínač 2-v-1 s nožovou i vyžínací hlavou pro všestrannost 
použití

 • 20cm žací nůž z tvrzené oceli TriArc™ pro náročnější práce
 • Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce  

Dostupný také jako
Standardní vybavení (RBC18X20B4F)

18V Akumulátorový křovinořez s 
řidítky  

kotouč Tri-Arc™, nárazové odvíjení struny, 
jednoramenný popruh Vertebrae

Obj.č.:Název: 
OBC1820B 5133002619

OGS1822
18V Akumulátorové nůžky  
a zastřihávač na trávu a keře

 • Nůžky a zastřihávač 2v1 pro rozmanité použití na zahradě
 • Kompaktní, štíhlá a lehká konstrukce pro pohodlí uživatele
 • Jednoduchá a rychlá výměna nože bez nářadí pro přeměnu nůžek na 

zastřihávač
 • Odolné nože z tvrzené oceli

Standardní vybavení (OGS1822)

střižná lišta na trávu, střižná lišta na keře

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 4.0

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba (min) 120

Průměr ocelového žacího 
nože (cm) 20

Řezný záběr strunové hlavy 
(cm) 30

Struna (mm) 1.6

Hmotnost vč. aku (kg) 5.4

Obj. č. 5133003713

EAN kód 4892210160102

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Nůž (mm) 120

Délka lišty-plotostřih (mm) 200

Hmotnost vč. aku (kg) 1.3

Hmotnost (bez aku) (Kg) 0.9

Obj. č. 5133002830

EAN kód 4892210147837

RY18HT40A-113

NOVINKA

18V Akumulátorový plotostřih,  
šířka střihu 40cm (1x1.3Ah)

 • Nejlehčí a nejkompaktnější Ryobi plotostřih pro snadné a pohodlné 
prořezávání

 • Délka lišty 40cm a šířka střihu 16mm, perfektní pro zastřihávání a 
upravování živých plotů

 • Diamantem broušená lišta pro čisté a přesné řezy

Standardní vybavení (RY18HT40A-113)

pouzdro na lištu

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 1.3

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba (min) 50

Délka pilového plátku (cm) 40

Max. kapacita řezání  (mm) 16

Hmotnost vč. aku (kg) 1.9

Obj. č. 5133004568

EAN kód 4892210182685
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ONE+ Stromy a keře

RHT184520
18V Akumulátorový plotostřih,  
délka lišty 45cm (1x2.0Ah)

 • Lehký plotostřih s mimořádně kompaktní konstrukcí, dokonale vhodný pro 
tvarování živých plotů a údržbu křoví

 • Lišta o délce 45cm broušená diamantem, průměr stříhaného materiálu do 
18mm

 • Vysoce kvalitní lišty, které jsou broušené diamantem, umožňují přesné 
stříhání

 • Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém 
používání

Dostupný také jako
Standardní vybavení (RHT184520)

18V Akumulátorový plotostřih,  
délka lišty 45cm

ochranné pouzdro na lištu

Název: Obj.č.:
OHT1845 5133003654

RHT1851R20F
18V Akumulátorový plotostřih,  
délka lišty 50cm (1x2.0Ah)

 • Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem pro 
prořezávání větví a křovin

 • Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50cm diamantem broušenými 
lištami

 • Může řezat velké větve díky 22mm šířce střihu a funkci pily
 • Ochranný systém před náhodným zablokováním 
 • Otočná zadní rukojeť pro snadné použití ve více polohách
 • Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků

Dostupný také jako

Standardní vybavení (RHT1851R20F)18V Akumulátorový plotostřih,  
délka lišty 50cm (1x2.5Ah)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, 
ochranné pouzdro na lištu

Název: Obj.č.:
RHT1851R25F 5133003716

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

RHT1855R25F
18V Akumulátorový plotostřih,  
délka lišty 55cm (1x2.5Ah)

 • Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým krouticím momentem
 • Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55cm diamantem broušenými 

lištami
 • Může řezat velké větve díky 22mm šířce střihu a funkci pily
 • Ochranný systém proti náhodnému zablokování
 • Otočná zadní rukojeť pro snadné použití ve více polohách
 • Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků

Standardní vybavení (RHT1855R25F)

Dostupný také jako

příslušenství HedgeSweep™, ochranné 
pouzdro na lištu

18V Akumulátorový plotostřih,  
délka lišty 55cm (1x4.0Ah)

18V Akumulátorový plotostřih,  
délka lišty 55cm

Obj.č.:Název: Obj.č.:Název: 
RHT1855R40FOHT1855R 5133002161 5133003717

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 2.0

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba (min) 80

Délka pilového plátku (cm) 45

Max. kapacita řezání  (mm) 18

Typ nože diamantem 
broušený

Hmotnost vč. aku (kg) 2.9

Obj. č. 5133003655

EAN kód 4892210156006

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 2.0

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba (min) 60

Max. kapacita řezání  (mm) 22

Délka pilového plátku (cm) 50

Počet otáček (ot./min) 1350

Typ nože diamantem 
broušený

Hmotnost vč. aku (kg) 3.1

Obj. č. 5133003714

EAN kód 4892210160119

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Kapacita aku (Ah) 2.5

Včetně nabíječky Ano

Nabíjecí doba (min) 75

Délka pilového plátku (cm) 55

Max. kapacita řezání  (mm) 22

Typ nože
laserem řezaný, 

diamantem 
broušený

Hmotnost vč. aku (kg) 3.3

Obj. č. 5133003832

EAN kód 4892210162595
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OHT1850X
18V Akumulátorový plotostřih s  
dlouhým dosahem, délka lišty 50cm

 • Plotostřih s prodlouženým dosahem umožňuje snadnou práci při 
prořezávání těžko dostupných míst

 • 50cm lišta s 16mm šířkou střihu pro prořezání větví
 • Výkyvná hlava nastavitelná do čtyř poloh pro prořezávání plotů a křoví
 • Zadní rukojeť lze používat ve více polohách
 • Centrální umístění spínače pro snadné ovládání i v prodlouženém stavu
 • HedgeSweep™ příslušenství pro snadné odstraňování odřezků

Standardní vybavení (OHT1850X)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, 
ochranné pouzdro na lištu

OPT1845
18V Akumulátorový tyčový  
plotostřih, délka lišty 45cm

 • Výkonný 18V motor jednoduše přořezává větve a živé ploty
 • Diamantem broušené lišty 45cm pro čistý střih
 • Může řezat velké větve díky 18mm šířce střihu
 • 115° kloubová hlava se čtyřmi polohami pro univerzální střih
 • Odnimatelná prodlužovací hřídel pro plnou délku 2.9m na rozšířené úkoly

Standardní vybavení (OPT1845)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, pouzdro 
na lištu, jednoduchý popruh na rameno

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Max. kapacita řezání  (mm) 16

Délka pilového plátku (cm) 50

Počet otáček (ot./min) 1200

Typ nože diamantem 
broušený

Hmotnost vč. aku (kg) 3.6

Hmotnost (bez aku) (Kg) 3.2

Obj. č. 5133001249

EAN kód 4892210815439

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Max. kapacita řezání  (mm) 18

Délka pilového plátku (cm) 45

Počet otáček (ot./min) 1350

Typ nože diamantem 
broušený

Hmotnost vč. aku (kg) 4.6

Hmotnost (bez aku) (Kg) 4.2

Obj. č. 5133002523

EAN kód 4892210138521

OLP1832BX
18V Akumulátorové ruční zahradní nůžky

 • Akumulátorové zahradní nůžky pro snadné prožezávání i v těžko přístupných 
oblastech

 • 18V motor jednoduše prořezává větve o průměru až 32mm
 • Vysoce kvaitní dvoubřité nůžky přínášejí točivý moment 250Nm pro rychlé 

dokončení práce
 • Měkké rukojeti pro pohodlí i při delší práci 

Standardní vybavení (OLP1832BX)

úchyt na větve

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Typ nože dvoubřitý

Max. kapacita řezání  (mm) 32

Úhel řezu Nenastavitelný

Délka (m) 0.85

Hmotnost vč. aku (kg) 2.4

Hmotnost (bez aku) (Kg) 1.9

Obj. č. 5133004392

EAN kód 4892210174529
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ONE+ Stromy a keře

RY18PSA-0
NOVINKA18V Akumulátorová prořezávací pila

 • 18V ONE+ zahradní prořezávací pila umožňuje jednoduché zastřihávání 
stromů a keřů

 • Šířka střihu 80mm je perfektní pro zastřihávání malých až středních větví
 • Integrovaný úchyt větve zajišťuje, že budete mít plnou kontrolu i při řezání v 

plném dosahu
 • Lehká a kompaktní konstrukce minimalizuje únavu, díky čemuž můžete 

prořezávat déle
 • Dodáván s jemnými (8 TPI)  a hrubými (6TPI) noži

OPP1820
18V Akumulátorová prořezávací pila, 
délka lišty 20cm  

 • 20cm lišta a řetěz Oregon® pro účinné stříhání a prořezávání
 • Vysoký kroutící moment s rychlostí řetězu 5.5m/s
 • Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 metry
 • 30° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu
 • Automatické mazání lišty řetězu pro nepřetržité řezání

Standardní vybavení (OPP1820)

olej na řetěz a lištu, škrabka, ramenní popruh 

OCS1830
18V Bezuhlíková akumulátorová  
řetězová pila, délka lišty 30cm  

 • Vysoce výkonný prémiový bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z práce
 • 30cm lišta a řetěz Oregon®

 • Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele
 • Napínání řetězu bez nářadí pro snadné seřízení
 • Zadní rukojeť s pogumováním pro pohodlné používání v jakékoliv poloze
 • Mechanická a elektrická bezpečnostní brzda řetězu

Standardní vybavení (OCS1830)

olej na řetěz a lištu, ochranné pouzdro na 
lištu

Dostupná také jako

18V Bezuhlíková akumulátorová 
řetězová pila, délka lišty 30cm (1x5.0Ah)
Název: Obj.č.:
RCS18X3050F 5133003830

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Délka pilového plátku (cm) 15

Max. kapacita řezání  (mm) 80

Hmotnost vč. aku (kg) 1.3

Hmotnost (bez aku) (Kg) 0.9

Obj. č. 5133004594

EAN kód 4892210183217

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Délka lišty (cm) 20

Rychlost řetězu (m/s) 5.5

Hmotnost vč. aku (kg) 3.6

Hmotnost (bez aku) (Kg) 3.2

Obj. č. 5133001250

EAN kód 4892210815446

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Délka lišty (cm) 30

Rychlost řetězu (m/s) 10

Napínání řetězu bez použití 
nářadí Ano

Hmotnost vč. aku (kg) 3.6

Hmotnost (bez aku) (Kg) 3.2

Obj. č. 5133002829

EAN kód 4892210147820

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.
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OBV18
18V Bezuhlíkový akumulátorový  
fukar a vysavač

 • Technologie vysoce výkonného bezuhlíkového motoru umožňuje dosahování 
vyšší účinnosti při foukání i vysávání 

 • Turborežim umožňuje dočasné zvyšování výkonu, které je potřebné pro 
zvládání nejnáročnějších pracovních úkolů

 • Snadné přepínání režimů fukaru a vysavače díky oboustranné kombinované 
konstrukci

 • Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém 
používání

 • Proměnné otáčky poskytují maximální míru kontroly při provádění 
zahradních prací

 • Ideální pro tvrdé povrchy, jako například příjezdové cesty, chodníky a 
podlahy

Standardní vybavení (OBV18)

35L vak na listí, ramenní popruh, vodicí 
kolečka

Dostupný také jako

18V Akumulátorový fukar/vysavač 
(1x5.0Ah)

Název: Obj.č.:
RBV1850 5133004641

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Rychlost vzduchu (km / h) 200

Průtok vzduchu (m³ / min) 6.0

Hmotnost vč. aku (kg) 4.1

Hmotnost (bez aku) (Kg) 3.7

Obj. č. 5133003661

EAN kód 4892210157904

OBL18JB
18V Akumulátorový fukar 

 • Vysoce účinná konstrukce foukací trysky umožňuje maximální využití výkonu 
motoru

 • Proměnná regulace otáček pro všestranné využití
 • Vestavěný stěrač úlomků uvolňuje ulpělé nečistoty a listí
 • Pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém 

používání

Dostupný také jako

18V Akumulátorový fukar (1x4.0Ah)

Název: Obj.č.:
RBL18JB40F 5133004135

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Rychlost vzduchu (km / h) 160

Průtok vzduchu (m³ / min) 7.9

Hmotnost vč. aku (kg) 2.5

Hmotnost (bez aku) (Kg) 2.1

Obj. č. 5133003662

EAN kód 4892210157911

OBL1820S
18V Akumulátorový fukar

 • Fukar Ryobi je výborný na odklízení suchého listí, čištění teras, dvorků a 
chodníčků

 • Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu až 245km/h
 • Lehká konstrukce, jedinečné pohodlí a práce bez kabelů urychluje čistění
 • Zadní rukojeť pro pohodlné dlouhodobé používání

Standardní vybavení (OBL1820S)

vysokorychlostní tryska

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průtok vzduchu (m³ / min) 2.6

Rychlost vzduchu (km / h) 245

Hmotnost vč. aku (kg) 2

Obj. č. 5133002663

EAN kód 4892210143488
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ONE+ Zahradní úklid/ONE+ Specialni nařadi

RY18BLXA-0
NOVINKA18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar

 • Vysocevýkonný bezuhlíkový motor a účinná konstrukce foukací trysky 
poskytují maximální výkon

 • Proměnná regulace otáček pro všestranné využití 
 • Turbo zrychlení pro zvýšený čistíci výkon
 • Zahrnuje odnímatelnou vysokorychlostní trysku pro čištění mokrého listí a 

sutin
 • Tempomat pro zvýšené pohodlí při delším používání

Standardní vybavení (RY18BLXA-0)

odnímatelná vysokorychlostní tryska

Dostupný také jako

18V Akumulátorový fukar (1x4.0Ah)

Obj.č.:Název: 
RY18BLXA-140 5133004537

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

OSS1800
18V Akumulátorový rozmetač osiv 

 • Rozmete suché materiály, včetně osiv, hnojiv, krmiv, posypové soli atd.
 • Variabilní průtok a nastavitelná distribuční plocha pro řízení od 2.5 do 3.5m 
 • Míchačka s technologií anti-clog zajišťuje nepřetržitý průtok materiálu
 • Pojme až 4 litry suchého materiálu

OWS1880
18V Akumulátorový postřikovač na plevel

 • Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavu z 
manuálního pumpování

 • 3.5litrová nádoba s vestavěnou odměrkou
 • Integrovaná konstrukce trysky pro jednoruční ovládání
 • Akumulátorový aplikátor postřiku na plevel pro snadnou péči o zahradu

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Průtok vzduchu (m³ / min) 11.9

Rychlost vzduchu (km / h) 200

Hmotnost vč. aku (kg) 2.8

Hmotnost (bez aku) (Kg) 2.1

Obj. č. 5133004536

EAN kód 4892210181428

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Kapacita (l) 4

Hmotnost vč. aku (kg) 1.9

Hmotnost (bez aku) (Kg) 1.4

Obj. č. 5133003729

EAN kód 4892210160201

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Průtok (l/h) 30

Nádrž (l) 3.5

Hmotnost vč. aku (kg) 1.9

Hmotnost (bez aku) (Kg) 1.5

Obj. č. 5133002676

EAN kód 4892210144447
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ONE+ Speciální nářadí

RY18BPSA-0
NOVINKA18V Akumulátorový postřikovač na záda

 • Pohonný postřikovač umožňuje lehkou manipulaci a eliminuje únavu z 
pumpování

 • Polstrovaný batoh pro pohodlí při delším používání
 • 15litrová nádrž na stříkání velkého množství roztoku po zahradě
 • Stabilní kovový rám rovnoměrně rozprostře váhu nářadí
 • Funkce zablokování pro nepřetržitý postřik
 • Součástí jsou plochá ventilátorová tryska a nastavitelná rozprašovací tryska 

pro nejrůznější aplikace

Standardní vybavení (RY18BPSA-0)

tryska, plochá ventilátorová tryska, vario 
tryska, úhlový konektor

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Průtok (l/h) 88

Nádrž (l) 15

Hmotnost vč. aku (kg) 6.7

Hmotnost (bez aku) (Kg) 6.3

Obj. č. 5133004573

EAN kód 4892210182678

RY18PCA-0
NOVINKA18V Akumutárový patio čistič s drátěným kartáčem

 • Jednoduše čistí plevel a trávu rostoucí mezi cihlami, dlaždicemi atd. 
 • Konec klečení! Teleskopické nastavení výšky znamená vzpřímené čištění ve 

stoje pro jakéhokoliv uživatele
 • Pogumovaná rukojeť pro pohodlné držení při delším použití

Standardní vybavení (RY18PCA-0)

drátěný kartáč

Dostupný také jako

18V Akumulátorový patio čistič s 
drátěným kartáčem (1x2.0Ah)

Obj.č.:Název: 
RY18PCA-120 5133004728

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Hmotnost vč. aku (kg) 3.3

Obj. č. 5133004727

RY18PCB-0
NOVINKA18V Akumulátorový patio čistič s rýžákem

 • ČIstí celou řadu rovných ploch kolem zahrady, včetně palubek a teras
 • Už žádné klečení: teleskopické nastavení výšky znamená čištění pro 

všechny uživatele
 • Pogumování pro zlepšený komfort při delším používání
 • Výměna příslušenství bez nářadí pro rychlé přechody
 • Čisticí prostředky specializované na čištění různých povrchů jsou prodávány 

samostatně

Standardní vybavení (RY18PCB-0)

rýžák

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Hmotnost vč. aku (kg) 3.9

Hmotnost (bez aku) (Kg) 3.5

Obj. č. 5133004729
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ONE+ Akumulátory

RB18L90
18V Lithium+ HIGH ENERGY akumulátor 9.0Ah

 • Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 9.0Ah poskytuje 
3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie 
založené na použití lithiových akumulátorů

 • Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při 
použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu

 • Nová, vysoce účinná konstrukce se 4 plochými kontakty usnadňuje tok 
energie, čímž přispívá ke zvýšení výkonu až o 20%

 • Technologie IntelliCell™; sleduje a vyvažuje jednotlivé články, čímž 
maximalizuje dobu chodu, prodlužuje životnost při skladování a zvyšuje 
bezpečnost

 • 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 
50%, 25%)

RB18L50
18V Lithium+ akumulátor 5.0Ah

 • Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu 
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií   

 • 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení 

maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
 • Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti 
 • Zašroubuje až 1550 šroubů 4x32mm s R18DD3
 • Přeřízne až 100 metrů 13mm překližky s R18CS
 • Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

RB18L40
18V Lithium+ akumulátor 4.0Ah

 • Výkonný 4.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu 
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií 

 • 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení 

maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti 
 • Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti 
 • Zašroubuje až 1240 šroubů 4x32 mm s R18DD3
 • Přeřízne až 88 metrů 13mm překližky s R18CS
 • Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

RB18L30
18V Lithium+ HIGH ENERGY akumulátor 3.0Ah 

 • Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 3.0Ah poskytuje 
3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie 
založené na použití lithiových akumulátorů

 • Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při 
použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu

 • Nová vysoce efekitvní konstrukce zjednodušuje tok energie a zvyšuje tím 
výkon o 20%

 • Technologie IntelliCell™; sleduje a vyvažuje jednotlivé články, čímž 
maximalizuje dobu chodu, prodlužuje životnost při skladování a zvyšuje 
bezpečnost

 • 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 
50%, 25%)

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Obj. č. 5133002865

EAN kód 4892210149381

Obj. č. 5133002433

EAN kód 4892210135940

Obj. č. 5133001907

EAN kód 4892210124104

Obj. č. 5133002867

EAN kód 4892210149343
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ONE+ Akumulátory

RB18L25
18V Lithium+ akumulátor 2.5Ah

 • Výkonný 2.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu 
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií   

 • 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení 

maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti 
 • Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti 
 • Zašroubuje až 745 šroubů 4x32mm s R18DD3
 • Přeřízne až 41 metrů 13mm překližky s R18CS
 • Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

RB18L20
18V Lithium+ akumulátor 2.0Ah

 • Výkonný 2.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu 
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií

 • Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti 
 • Zašroubuje až 600 šroubů 4x32mm s R18DD3
 • Přeřízne až 34 metrů 13mm překližky s R18CS
 • Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

RB18L15
18V Lithium+ akumulátor 1.5Ah

 • Výkonný 1.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu 
chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií 

 • 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
 • Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení 

maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti 
 • Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti 
 • Zašroubuje až 440 šroubů 4x32mm s R18DD3
 • Přeřízne až 27 metrů 13mm překližky s R18CS
 • Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

RB18L13
18V Lithium+ akumulátor 1.3Ah

 • Výkonný 1.3Ah Lithium+ akumulátor 
 • Odolná konstrukce tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti a delší výdrž
 • Zašroubuje až 380 šroubů 4×32mm s R18DD3
 • Přeřízne až 24 metrů 13mm překližky s R18CS
 • Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Obj. č. 5133002237

EAN kód 4892210129062

Obj. č. 5133002737

EAN kód 4892210145093

Obj. č. 5133001905

EAN kód 4892210124081

Obj. č. 5133001904

EAN kód 4892210124074
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ONE+ Nabíječky

RC18120RC18150
18V ONE+ rychlonabíječka 18V ONE+ kompaktní nabíječka

 • Doposud nejrychlejší nabíječka ONE+. Nabíjí rychlostí 5.0Amp/h, což 
znamená, že 5.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu

 • Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými 
akumulátory ONE+

 • Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování

 • Kompaktní rychlonabíječka. Nabíjí rychlostí 2.0Amp/h, což znamená, že 
2.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu

 • Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými 
akumulátory ONE+

 • Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování

RC18627 RC18118C
18V ONE+ nabíječka se 6 porty 18V ONE+ nabíječka do auta

 • Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro 
ukládání všech akumulátorů ONE+

 • Nabíjí rychlostí 2.7Amp/h, což znamená, že 2.5Ah akumulátor nabije za 1 
hodinu

 • Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými 
akumulátory ONE+

 • Lze zapojit do zásuvky 12V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní nabíjení 
akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k 
elektrické energii

 • Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Lithium+ ONE
 • Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování

Přibližná doba nabíjení (min)

 Kapacita 
akumulátoru (A/h) 1.3Ah 1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 3.0Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

RC18115 1.5 50 60 80 100 120 160 200 360

RC18120 2.0 39 45 60 75 90 120 150 270

RC18150 5.0 20 25 30 40 45 50 60 120

RC18627 2.7 30 35 45 60 70 90 120 200

RC18118C 1.8 44 50 67 84 100 134 167 300

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Obj. č. 5133002638

EAN kód 4892210141873

Obj. č. 5133002891

EAN kód 4892210150103

Obj. č. 5133002630

EAN kód 4892210140906

Obj. č. 5133002893

EAN kód 4892210150134
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Jeden akumulátor pasuje všude

RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

OLM1833B Pokryje  (m²) 150 200 200 250 525

RY18LM37A Pokryje  (m²) 150 200 225 275 600

RY18LMX37A Pokryje  (m²) 200 300 300 375 800

RY18LMH37A Pokryje  (m²) 275 425 450 575 1200

RY18LMX40A Pokryje  (m²) 300 450 500 600 1300

RY18SFX35A Pokryje  (m²) 250 400 425 525 1100

OLT1825M Doba chodu u lehkého až středně těžkého sečení (min) 15 18 24 30 45 48 60

RY18LT25A Doba chodu u lehkého až středně těžkého sečení (min) 15 18 24 30 45 48 60

OLT1832 Doba chodu u středně těžkého sečení (min) 15 18 24 30 45 48 60

RLT1831H Doba chodu u středně těžkého sečení (min) 15 18 24 30 45 48 60

OLT1833 Doba chodu u náročného sečení (min) 12 18 19 23 48

OBC1820B Doba chodu u náročného řezání (min) 11 14 21 22 28 59

RY18HT40A Doba chodu u prořezávání až 16mm větví (min) 20 23 30 38 57

OHT1845 Doba chodu u prořezávání až 18mm větví (min) 18 21 27 34 51

OHT1851R Doba chodu u prořezávání až 22mm větví (min) 16 18 24 30 45 48 60

OHT1850H Doba chodu u prořezávání až 22mm větví (min) 17 20 26 33 50 52 65

OHT1855R Doba chodu u prořezávání až 22mm větví (min) 18 21 28 35 53 55 69

OHT1850X Doba chodu u prořezávání až 16mm větví (min) 21 24 32 40 60 64 80

OPT1845 Doba chodu u prořezávání až 18mm větví (min) 18 22 33 36 45 95

SEK
AČKY N

A TR
ÁVU

VERTIKUTÁTOR
STRUNOVÉ SEK

AČKY
KŘOVINO-

ŘEZY
PLOTOSTŘIHY
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Veškeré údaje jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na rozdílných podmínkách a okolnostech použití.
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RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

OCS1825 Počet řezů o průměru 80mm 18 30 33 40 90

OCS1830 Počet řezů o průměru 130mm 18 30 33 40 90

RY18PSA Počet řezů o průměru 40mm 40 46 60 75 110 120 150 230

OGS1822
Doba chodu u prořezávání větví o průměru 10mm 
(min)

39 46 61 76 114

OPP1820 Počet řezů o průměru 50mm 20 25 40 50 80 75 100 150

OLP1832BX Počet řezů o průměru 28mm 200 230 300 400 600

OBL1820S
Doba chodu u lehkého až středně těžkého od-
foukávání listů (min)

100 150 150 200 400

OBL18JB Doba chodu u středně těžkého odfoukávání listů (min) 200 300 300 400 825

OBL1820H
Doba chodu u lehkého až středně těžkého  
odfoukávání listů (min)

200 300 300 400 825

OBV18
Doba chodu u středně těžkého odfoukávání listů/
vysávání (min)

200 300 300 400 825

RY18PCA Doba chodu (min) 21 24 32 40 60 64 80 168

RY18PCB Doba chodu (min) 13 15 20 26 39 41 51 107

OWS1880 Doba chodu (h) 3,5 4,5 5,5 7,0 10,5

RY18BPSA Doba chodu (h) 1,5 1,5 2,0 2,5 4,0 4,0 5,0 11,0

OSS1800 Doba chodu (h) 1,5 1,5 2,0 2,5 4,0

ŘETĚZOVÉ PILY
OSTATNÍ PILY

FUK
ARY A VYSAVAČE

ČISTIČE
SPECIÁLNÍ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

= Nedoporučeno
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Veškeré údaje jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na rozdílných podmínkách a okolnostech použití.
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Sekačky na trávu

RLM13E33S
1300W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 33cm    

 • Výkonný 1300W motor a šířka záběru 33cm
 • Několik poloh výšky rukojeti k uzpůsobení pro všechny uživatele
 • Sečení přesně k okraji s funkcí EasyEdge™  
 • Nastavení výšky v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 60mm  
 • Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení  
 • Kapacita koše na trávu 35 litrů

Standardní vybavení (RLM13E33S)

mulčovací přípojka, koš na trávu

RLM15E36H
1500W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 36cm  

 • Výkonný motor 1500W a šířka záběru 36cm
 • Sečení přesně k okraji s funkcí EasyEdge™

 • Nastavení výšky sečení v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm  
 • Několik nastavitených výšek rukojeti pro všechny uživetele
 • Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou  
 • Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení  
 • Kapacita koše na trávu 45 litrů

Standardní vybavení (RLM15E36H)

mulčovací přípojka, koš na trávu

RLM18E40H
1800W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 40cm 

 • Výkonný 1800W motor a šířka záběru 40cm  
 • Sečení přesně k okraji s funkcí EasyEdge  
 • Nastavení výšky sečení v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm  
 • Několik poloh výšky rukojeti k uzpůsobení pro všechny uživatele
 • Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou  
 • Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení  
 • Kapacita koše na trávu 50 litrů 

Standardní vybavení (RLM18E40H)

mulčovací přípojka, koš na trávu

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Příkon 1300W

Záběr (cm) 33

Mechanismus pohonu Bez vlastního 
pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 9

Obj. č. 5133002343

EAN kód 4892210822581

Příkon 1500W

Záběr (cm) 36

Mechanismus pohonu Bez vlastního 
pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 11.5

Obj. č. 5133002345

EAN kód 4892210822567

Příkon 1800W

Záběr (cm) 40

Mechanismus pohonu Bez vlastního 
pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 13

Obj. č. 5133002347

EAN kód 4892210822604
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Vertikutátor

RY1400SF35A
1400W Elektrický vertikutátor, šířka záběru 35cm

 • Čtyři šířky záběru pro snadné odstranění mechu a plsti
 • Velká šířka záběru 35cm pro rychlé dokončení úkolu
 • Sklápěcí rukojeti pro snadné uložení
 • Buben se 16 čepelemi z nerezové oceli
 • Provzdušňovací cívka a velký 55litrový koš na odpad k dostání samostatně

Dostupný také jako

1400W Elektrický vertikutátor, 
 šířka záběru 35cm

Obj.č.:Název: 
RY1400SF35B 5133004656

1400W Elektrický 
vertikutátor RY1400SF35B

VELKÁ KAPACITA
Velký 55litrový koš na odpad a sutiny pro méně 
časté vyprazdňování

VŠESTRANNOST
Čtyři šířky záběu pro pomoc při udržování trávníku 
v nejlepší kondici

Příkon 1400W

Záběr (cm) 35

Mechanismus pohonu Řemen

Hmotnost (kg) 14

Obj. č. 5133004566

EAN kód 4892210182555



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

40

Sekačky na trávu

RLM46175YL
Benzinová travní sekačka 175cm³ OHC, šířka záběru 46cm

 • Motor Yamaha OHC s objemem 175cm³ a řetězovým pohonem se snadno 
spouští za všech okolností. Bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý. 
Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy

 • Robustní ústrojí pro nastavování 7 výškových poloh z jediného místa 
poskytuje rozsah výšky sečení od 24 do 76mm

 • Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž 
šetří čas i energii

 • Provedení 3v1: sběr trávy, zadní výhoz, mulčování (mulčovací přípojka není 
obsažena v rozsahu dodávky) 

 • Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb 

Standardní vybavení (RLM46175YL)

55L koš na trávu

RLM46175Y
Benzinová travní sekačka 175cm³ OHC, šířka záběru 46cm

 • Motor Yamaha OHC s objemem 175cm³ a řetězovým pohonem se 
snadno spouští za všech okolností. Bez ohledu na to, zda je studený 
nebo zahřátý. Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré 
trávy

 • Robustní ústrojí pro nastavování 7 výškových poloh z jediného místa 
poskytuje rozsah výšky sečení od 25 do 75mm

 • Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, 
čímž šetří čas i energii

 • Provedení 4v1: sběr trávy, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz
 • Mulčovací funkce umožňuje jemné rozsekávání a následné rozprostírání 

posečené trávy, která se tím dostává zpět do půdy, kde působí jako 
přírodní hnojivo

 • Funkce bočního výhozu umožňuje, aby sekačka zpracovávala vyšší  
trávu nebo větší objemy trávy bez potřeby vyprazdňování koše

 • Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb 
 • Rychloupínací rukojeti a tvrdý horní povrch/měkké boční povrchy   

pro kompaktní skladování
 • Hadicová přípojka pro rychlé a snadné čištění spodní strany  

žacího ústrojí 

Standardní vybavení (RLM46175Y)

mulčovací přípojka, sada pro boční výhoz, 
55L koš na trávu

RLM53190YV
Benzinová travní sekačka 190cm³ OHC, šířka záběru 53cm

 • Motor Yamaha OHC s objemem 190cm³ a řetězovým pohonem spouští 
motor snadně bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý. Poskytuje 
mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy

 • Proměnná regulace rychlosti pojezdu + otáček motoru
 • Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž 

šetří čas i energii
 • Provedení 4v1: sběr trávy, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz
 • Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb 
 • Rukojeti s rychlouvolňovacím mechanismem a tvrdý horní povrch / měkké 

boční povrchy umožňují dosažení kompaktních rozměrů při skladování
 • Hadicová přípojka pro rychlé a snadné čištění spodní strany žacího ústrojí Standardní vybavení (RLM53190YV)

mulčovací přípojka, sada pro boční výhoz, 
70L koš na trávu

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Objem motoru 175cm3

Záběr (cm) 46

Mechanismus pohonu s vlastním zdrojem 
pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 36

Obj. č. 5133003673

EAN kód 4892210158819

Objem motoru 175cm3

Záběr (cm) 46

Mechanismus pohonu s vlastním zdrojem 
pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 31.1

Obj. č. 5133003671

EAN kód 4892210158796

Objem motoru 190cm3

Záběr (cm) 53

Mechanismus pohonu s vlastním zdrojem 
pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 36

Obj. č. 5133003672

EAN kód 4892210158802
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Sekačky na trávu / Strunové sekačky a křovinořezy

RLM46160S
Benzínová travní sekačka OHV 160cm³, šířka záběru 46cm 

 • 160cm³ OHV technologie motoru. Pokaždé spolehlivé a snadné spuštění.
 • Čistá technologie motoru 
 • 2v1: sběr trávy a mulčování
 • Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a 

energii
 • Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75mm 
 • 46cm ocelový podvozek, vhodný pro velké zahrady
 • 55litrový koš na trávu s pevnou horní stranou

RLM4114
Benzínová travní sekačka OHV 140cm³, šířka záběru 41cm 

 • 140cm³ OHV technologie motoru. Spolehlivě pokaždé sekačku nastartuje
 • 2v1: sběr trávy a zadní výhoz
 • Kompatibilní mulčovací žací ústrojí, mulčovací přípojka prodávána zvlášť
 • Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a 

energii 
 • Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb 
 • Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmii polohami 

25–75mm 

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Objem motoru 160cm3

Záběr (cm) 46

Mechanismus pohonu s vlastním zdro-
jem pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 30

Obj. č. 5133004344

EAN kód 4892210173331

Objem motoru 140cm3

Záběr (cm) 41

Mechanismus pohonu s vlastním zdrojem 
pohonu

Mulčování Ano

Hmotnost (kg) 27

Obj. č. 5133002884

EAN kód 4892210150578

RLT2925
290W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm

 • Lehký a vysoce výkonný 290W motor
 • Šířka záběru 25cm k rychlému začišťování trávy a plevele
 • EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování 
 • Vylepšená konstrukce ergonomické rukojeti
 • Celokovový výložník pro delší výdrž 

Standardní vybavení (RLT2925)

automatické navíjení struny

Příkon 290W

Šířka řezu (cm) 25

Automatické nastavování 
délky struny Auto-feed

Hmotnost (kg) 1.9

Obj. č. 5133002924

EAN kód 4892210151711

Standardní vybavení (RLM4114)

koš na trávu

Standardní vybavení (RLM46160S)

mulčovací přípojka, 55L koš na trávu
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Strunové sekačky a křovinořezy

RLT3525
350W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm

 • Lehký a vysoce výkonný 350W motor
 • Šířka záběru 25cm pro rychlé odstranění plevele a trávy
 • Funkce EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a 

vyžínáním
 • Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti
 • Kovová tyč pro dlouhou životnost a odolnost

Standardní vybavení (RLT3525)

strunová hlava s pružinou

RLT4125
400W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm

 • Lehký a vysoce výkonný 400W motor
 • Šířka záběru 25cm pro rychlé odstranění plevele a trávy
 • Snadno použitelná teleskopická násada se přizpůsobí výšce uživatele
 • Funkce EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a 

vyžínáním
 • Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti s nastavitelným předním 

madlem

Standardní vybavení (RLT4125)

automatické odvíjení struny

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

RLT5127
500W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 27cm 

 • Lehký a vysoce výkonný 500W motor
 • Šířka střihu 27cm umožňuje rychlé zvládnutí jakéhokoliv úkolu
 • Funkce EasyEdge™ umožňuje snadný přechod mezi režimy zarovnávání 

okrajů a vyžínání ploch
 • Vysouvatelný výložník a nastavitelná rukojeť umožňují uživatelům pohodlnou 

práci při vyžínání bez ohledu na výšku postavy 
 • Integrovaný hák a namotaný kabel pro snadné uskladnění se zavěšením na 

stěně 

Standardní vybavení (RLT5127)

automatické odvíjení struny

Příkon 350W

Šířka řezu (cm) 25

Automatické nastavování 
délky struny Rázová hlava

Hmotnost (kg) 1.9

Obj. č. 5133002789

EAN kód 4892210147042

Příkon 400W

Šířka řezu (cm) 25

Automatické nastavování 
délky struny Auto-feed

Hmotnost (kg) 1.9

Obj. č. 5133002791

EAN kód 4892210147028

Příkon 500W

Šířka řezu (cm) 27

Automatické nastavování 
délky struny Auto-feed

Hmotnost (kg) 2.8

Obj. č. 5133003639

EAN kód 4892210157713
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RLT6130
600W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 30cm

 • Vysoce výkonný 600W motor umožňuje dosahování vysoké účinnosti 
vyžínání 

 • Posuvný výložník a nastavitelná rukojeť umožňují uživatelům pohodlnou 
práci při vyžínání bez ohledu na výšku postavy

 • Šířka záběru 30cm umožňuje rychlé zvládnutí jakéhokoliv úkolu
 • Funkce EasyEdge™ umožňuje snadný přechod mezi režimy vyžínání ploch a 

zarovnávání okrajů
 • Integrovaný hák a namotaný kabel pro snadné uskladnění se zavěšením na 

stěně

Standardní vybavení (RLT6130)

automatické odvíjení struny

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Příkon 600W

Šířka řezu (cm) 30

Automatické nastavování 
délky struny Auto-feed

Hmotnost (kg) 2.9

Obj. č. 5133003641

EAN kód 4892210157737

RBC1226I
1200W Elektrický křovinořez, šířka záběru 26cm

 • Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou řeznou výkonnost
 • Technologie SmartTool™ optimalizuje výkonnost příslušenství Expand-it™

 • 2v1: 26 cm žací kotouč Tri-Arc+™ z tvrzené oceli pro sečení trávy, malých 
keřů a lesního podrostu  

 • 2v1: šířka 38cm pro sečení vysoké husté trávy  
 • Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu mez příslušenstvím 

Expand-It™ SmartTool, jako je kloubový plotostřih, tyčová odvětvovací pila, 
křovinořez a fukar

 • Ergonomická konstrukce zaručuje uživateli dokonalé vyvážení a pohodlí

Standardní vybavení (RBC1226I)

strunová hlava s pružinou, ramenní popruh

Příkon 1200W

Průměr ocelového žacího 
nože (cm) 26

Řezný záběr strunové hlavy 
(cm) 38

Automatické nastavování 
délky struny Rázová hlava

Hmotnost (kg) 5.1

Obj. č. 5133002506

EAN kód 4892210138033
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Strunové sekačky a křovinořezy

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

RLT254CDSO
Benzinová strunová sekačka 25.4cm³, šířka záběru 43cm

 • POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v 
lehkém balení

 • Dělená tyč kompatibilní se všemi nástavci Expand-it™

 • ŠÍřka záběru 43cm s duální 2.4mm HD strunou
 • Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and 

Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
 • Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 73% a emisní limity 

CE HC+ Nox o 28%

Standardní vybavení (RLT254CDSO)

žací hlava Reel-Easy™, ergonomická rukojeť

RLT26C
Benzinová strunová sekačka 26cm³, šířka záběru 43cm 

 • Dvoutaktní PoWR LT2™ 26cm³ motor poskytuje skvělý poměr výkonosti a 
hmotnosti 

 • Čistá technologie motoru. Omezuje emisní limity CE CO o 57% a CE 
HC+Nox o 24%

 • Velký 43cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
 • Kompatibilní s řeznou hlavou Reel-Eeay™ pro rychlé doplnění struny
 • Nastavitelné kruhové držadlo pro komfort při delším používání

Standardní vybavení (RLT26C)

řezná hlava ProCut™, egonomická rukojeť

RBC254SESO
Benzínový 25.4cm³ křovinořez s ergonomickou rukojetí

 • POWR XT™: kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele 
nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení  

 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za 
šňůru  

 • Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™

 • 2v1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení. 
Řezací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem “Thread and 
Load” pro rychlé podávání

 • 26cm kotouč TriArc+™, duální struna HD 2.4mm se záběrem 46cm
 • Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity u CE CO o 73% a u CE 

HC+Nox o 28%
Standardní vybavení (RBC254SESO)

kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, 
klíč, ergonomická rukojeť, jednoramenní 
popruh

Objem motoru 25.4cm3

Nádrž (l) 0.58

Šířka řezu (cm) 43

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 4.9

Obj. č. 5133002535

EAN kód 4892210138309

Objem motoru 26cm3

Nádrž (l) 0.25

Šířka řezu (cm) 43

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 4.6

Obj. č. 5133002354

EAN kód 4892210131805

Objem motoru 25.4cm3

Nádrž (l) 0.58

Průměr ocelového žacího 
nože (cm) 26

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 6.1

Obj. č. 5133002536

EAN kód 4892210138316
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Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

RBC430SBD
Benzínový křovinořez 30cm³ s otočnými řidítky

 • Čtyřtaktní POWR LT4™ 30cm³ motor poskytuje excelentní výkon v poměru k 
hmotnosti, až o 30% vyšší točivý moment  

 • Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu až o 
45% snazší startování  

 • Čistá technologie motoru
 • Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej
 • Pevná tyč pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
 • 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací 

hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, 
který umožňuje rychlou instalaci struny

 • Kotouč TriArc+™ 26cm, duální struna HD 2.4mm se záběrem 46cm  
 • Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řidítka zajišťují rovnováhu, komfort a 

podporu  

Standardní vybavení (RBC430SBD)

kotouč Tri-Arc™, strunová hlava RealEasy™, 
klíč, otočná řídítka, Vertebrae+™ popruh

Objem motoru 30cm3

Nádrž (l) 0.35

Průměr ocelového žacího 
nože (cm) 26

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 6.4

Obj. č. 5133002923

EAN kód 4892210151506

RBC31SESO
Benzínový křovinořez 31cm³ s ergonomickou rukojetí  

 • POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost   
 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za 

šňůru  
 • Dělená tyč: Kompatibilní se všemi nástavci Expand-it™

 • 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací 
hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, 
který umožňuje rychlou instalaci struny  

 • 26cm kotouč TriArc+™, duální 2.4mm HD struna se šířkou záběru 46cm
 • Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 82% a emisní limity 

CE HC + Nox o 35%

Standardní vybavení (RBC31SESO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava 
Reel-Easy™, klíč, ergonomická rukojeť a 
jednoramenný popruh

Objem motoru 31cm3

Nádrž (l) 0.7

Průměr ocelového žacího 
nože (cm) 26

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 7.1

Obj. č. 5133002540

EAN kód 4892210146724

RBC31SBO
Benzínový křovinořez 31cm³ s otočnými řidítky

 • POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost 
 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není potřeba tahat za 

šňůru
 • 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení. Žací hlava 

Reel-Easy™ umožňuje rychlou instalaci struny
 • 26cm kotouč TriArc+™, duální 2.4mm HD struna se šířkou záběru 46cm
 • Popruh Pro-style Vertebrae+™ a otočná řidítka zajišťují rovnováhu, komfort 

a podporu
 • Pevná konstrukce tyče pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
 • Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 82% a HC+Nox o 

35% Standardní vybavení (RBC31SBO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací 
hlava Reel-Easy™, klíč, řidítka a popruh 
Vertebrae+™

Objem motoru 31cm3

Nádrž (l) 0.7

Průměr ocelového žacího 
nože (cm) 26

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 7.1

Obj. č. 5133002541

EAN kód 4892210146731
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Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

RBC42FSBO
Benzínový křovinořez 42cm³ se sklopnými řidítky

 • Dvoutaktní POWR XT™ 42cm³ motor zajišťuje výjimečný poměr výkonu k 
hmotnosti s vysokým točivým momentem

 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není třeba tahat za 
šňůru

 • Čistá technologie motoru
 • Velká šířka záběru (46cm a 26cm kotouč) pro rychlé provedení práce
 • 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací 

hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, 
který umožňuje rychlou instalaci struny

 • Pevná konstrukce tyče pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
 • Popruh Pro-style Vertebrae+™ zajišťuje rovnováhu, komfort a podporu
 • Sklopná řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu

Standardní vybavení (RBC42FSBO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava 
Reel-Easy™, klíč, sklopná řidítka a popruh 
Vertebrae+™

RBC52FSBOS
Benzinový křovinořez 52cm³ se sklopnými řidítky a 
pilovým kotoučem

 • Dvoutaktní POWR XT™ 52cm³ motor zajišťuje výjimečný poměr výkonu k 
hmotnosti s vysokým točivým momentem

 • Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není potřeba tahat za 
šňůru  

 • Čistá technologie motoru 
 • Velká šířka záběru (46cm a 20cm kotouč) pro rychlé provedení práce
 • 3v1: Výkonnost sečení a flexibilita s kotoučem Tri-Arc+™, řezným kotoučem 

a strunou Reel-Easy™ při nářočných pracích
 • Pevná tyč pro jedinečný přenos energie z motoru až k řezné hlavě
 • Popruh Pro-style Vertebrae+™ zajišťuje rovnováhu, komfort a podporu  
 • Vysoce odolný řezný kotouč s 26 zuby pro řezání hustých křovin a malých 

stromků  

Standardní vybavení (RBC52FSBOS)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava 
Reel-Easy™, klíč, 26zubý pilový kotouč, 
sklopná řidítka a popruh Vertebrae+™

Objem motoru 42cm3

Nádrž (l) 1.1

Průměr ocelového žacího 
nože (cm) 26

Průměr struny (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 9.2

Obj. č. 5133002543

EAN kód 4892210138101

Objem motoru 52cm3

Nádrž (l) 1.1

Průměr ocelového žacího 
nože (cm)

26/20  s pilovým 
kotoučem

Struna (mm) 2.4

Hmotnost (kg) 9.2

Obj. č. 5133002545

EAN kód 4892210138125
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Expand-it

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

RXAHT01
Expand-It™ SmartTool kloubový plotostřih

 • Technologie SmartTool optimalizuje otáčky lišty na stříhání živého plotu  
 • Jedinečný výkon 4 670 otáček za minutu při pohánění benzinovým motorem  
 • Maximální výkon 3 916 otáček za minutu při pohánění 1200W motorem
 • Kloubová 90° lišta pro pohodlné střihání v každém úhlu  
 • Dvě 44cm diamantem broušené kmitající lišty pro čistý střih  
 • Může řezat velké větve díky 28mm odstupu břitů
 • 2.4kg

RXPR01
Expand-It™ SmartTool tyčová prořezávací pila

 • Technologie SmartTool optimalizuje rychlost řetězu při řezání
 • Benzinový a elektrický motor poskytují prémiový řezný výkon 15m/s
 • 15° kloubová 25.4cm lišta pro pohodlné a bezpečné řezání 
 • Automatické mazání řetězu a nádržka na čistý olej
 • 2.1kg

Obj. č. 5132002796

EAN kód 4892210140265

Obj. č. 5132002797

EAN kód 4892210140142

RXBC01
Expand-It™ SmartTool křovinořez

 • Technologie SmartTool optimalizuje rychlost kotouče pro odstranění dlouhé 
trávy, malých křovin a podrostu 

 • Jedinečný výkon 8 100 otáček za minutu pohonu lišty benzinovým motorem  
 • Maximální výkon 7 080 otáček za minutu při pohonu lišty 1200W motorem
 • Šířka záběru 20cm zaručuje rychlejší dokončení i náročnějších prací
 • Tvrzený kovový kotouč Tri-Arc+™

 • 1.4kg

Obj. č. 5132002795

EAN kód 4892210140258

RXEX01
Expand-It™ prodlužovací tyč

 • Ideální pro prořezávací nebo zastřihovací nástavce na prodlužovací tyč
 • Délka: 62cm
 • 0.6kg

Obj. č. 5132002793

EAN kód 4892210140272



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

48

Plotostřihy

RHT4550
450W Elektrický plotostřih, délka lišty 50cm, šířka střihu 20mm

 • Silný a přesto lehký motor s výkonem 450W
 • Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
 • 50cm lišta řeže větve až 20mm v průměru
 • Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro uživatele
 • Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků

Standardní vybavení (RHT4550)

ochranné poudzro na lištu

RHT5150
500W Elektrický plotostřih, délka lišty 50cm, šířka střihu 22mm

 • Výkonný a lehký 500W motor zajišťuje excelentní řezný výkon
 • Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
 • 50cm lišta řeže větve až 22mm v průměru
 • Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro uživatele
 • Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků

Standardní vybavení (RHT5150)

ochranné poudzro na lištu

RHT5655RS
550W Elektrický plotostřih, délka lišty 55cm, šířka střihu 26mm

 • Motor o výkonu 550W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, 
umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání

 • Přesné 55cm lišty, broušené diamantem, umožňují plynulou práci při úpravě 
živých plotů

 • Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 26mm a odřezávací funkci
 • Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, je vybavena 

prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod 
jakýmkoliv úhlem

 • Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou 
práci i při dlouhodobém používání

 • Kompatibilní s odkláněcím nástavcem HedgeSweep™, který umožňuje 
snadné odstraňování překážejících odstřižených větví Standardní vybavení (RHT5655RS)

ochranné pouzdro na lištu

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Příkon 450W

Délka pilového plátku (cm) 50

Max. kapacita řezání  (mm) 20

Typ nože diamantem 
broušený

Hmotnost (kg) 2.9

Obj. č. 5133002793

EAN kód 4892210147004

Příkon 550W

Délka pilového plátku (cm) 55

Max. kapacita řezání  (mm) 26

Typ nože diamantem 
broušený

Hmotnost (kg) 3.6

Obj. č. 5133003643

EAN kód 4892210157829

Napětí 500W

Délka pilového plátku (cm) 50

Max. kapacita řezání  (mm) 22

Typ nože diamantem 
broušený

Hmotnost (kg) 2.9

Obj. č. 5133002795

EAN kód 4892210146984
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Plotostřihy

RHT6160RS
600W Plotostřih, délka lišty 60cm, šířka střihu 28mm

 • Výkon 600W umožňuje snadné prostříhávání živých plotů
 • 60cm diamantem broušené lišty zajišťují přesný střih
 • Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 28mm a odřezávací funkci
 • Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou 

spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
 • Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou práci i při 

dlouhodobém používání
 • Odkláněcí nástavec HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků

Standardní vybavení (RHT6160RS)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, 
ochranné pouzdro na lištu

RHT6760RL
650W Elektrický plotostřih, délka lišty 60cm, šířka střihu 30mm

 • Motor o výkonu 650W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, 
umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání

 • Přesné 60cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují 
dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků

 • Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 30mm a odřezávací funkci
 • Nový elektronický protiblokovací systém zabraňuje náhlému zaseknutí a 

zajišťuje tak plynulý průběh řezání
 • Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, 

je vybavena prodlouženou spouští a opatřena 
pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv 
úhlem

 • Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce 
umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém 
používání

 • Odkláněcí nástavec HedgeSweep™umožňuje snadné odstraňování 
překážejících odstřižených větví

Standardní vybavení (RHT6760RL)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, 
ochranné pouzdro na lištu 

RHT8165RL
800W Elektrický plotostřih, délka lišty 65cm, šířka střihu 34mm

 • Motor o výkonu 800W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, 
umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání

 • Přesné 65cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují 
dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků

 • Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 34mm a odřezávací funkci
 • Nový elektronický protiblokovací systém zabraňuje náhlému zaseknutí a 

zajišťuje tak plynulý průběh řezání
 • Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 

polohách, je vybavena prodlouženou spouští a 
opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod 
jakýmkoliv úhlem

 • Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce 
umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém 
používání

 • Odkláněcí nástavec HedgeSweep™ umožňuje 
snadné odklízení překážejících odstřižených větví

Standardní vybavení (RHT8165RL)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, 
ochranné pouzdro na lištu

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Příkon 600W

Délka pilového plátku (cm) 60

Max. kapacita řezání  (mm) 28

Typ nože diamantem 
broušený

Hmotnost (kg) 3.7

Obj. č. 5133003645

EAN kód 4892210157805

Příkon 650W

Délka pilového plátku (cm) 60

Max. kapacita řezání  (mm) 30

Typ nože diamantem 
broušený

Hmotnost (kg) 4.0

Obj. č. 5133003647

EAN kód 4892210157782

Příkon 800W

Délka pilového plátku (cm) 65

Max. kapacita řezání  (mm) 34

Typ nože diamantem 
broušený

Hmotnost (kg) 4.0

Obj. č. 5133003649

EAN kód 4892210157768
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Plotostřihy/Tyčové produkty

RHT25X55R
Benzinový 25.4cm³ plotostřih, délka lišty 55cm,  
šířka střihu 32mm

 • POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v 
kombinaci s lehkou konstrukcí

 • Otočná zadní rukojeť umožňuje pohodlné stříhání ve všech polohách
 • 55cm lišty, broušené diamantem, zajišťují přesný střih 
 • Maximální průměr střihu 32mm umožňuje rychlé a účinné stříhání 

rozsáhlejších živých plotů
 • Kompaktní, integrovaná konstrukce je dobře vyvážená a poskytuje vynikající 

ovladatelnost

Standardní vybavení (RHT25X55R)

olej pro dvoudobé motory

RPT4545E
450W Elektrický teleskopický plotostřih, délka lišty 
45cm, šířka střihu 20mm

 • Výkonný 450W motor  
 • 45cm laserem vyřezávané, vysoce přesné ostří pro čistší řezy  
 • Může řezat velké větve díky 20mm šířce střihu
 • 135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální střih
 • Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování  
 • Délku lze prodloužit prostřední násadou na 2.6m, umožňuje dosah až 4m 

Standardní vybavení (RPT4545E)

ochranné pouzdro na lištu, jednoramenný 
popruh Vertebrae™

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Objem motoru 25.4cm3

Délka pilového plátku (cm) 55

Max. kapacita řezání  (mm) 32

Typ nože diamantem 
broušený

Hmotnost (kg) 5.1

Obj. č. 5133003670

EAN kód 4892210157942

Příkon 450W

Délka pilového plátku (cm) 45

Max. kapacita řezání  (mm) 20

Typ nože diamantem 
broušený

Hmotnost (kg) 4.1

Obj. č. 5133002226

EAN kód 4892210821393



51

Tyčové produkty

RPP755E
750W Elektrická prořezávací pila, délka lišty 25cm

 • Výkonný, prostorově úsporný řadový 750W motor
 • 25cm lišta a řetěz s automatickým systémem mazání a řetězem s bočním 

napínáním
 • Tři modulární tyčové sekce se mohou roztráhnout až na 2.7m, což 

umožňuje dosah až 4 metry
 • Řezná hlava s úhlem 15° pro perfektní polohování i v těsných a vysokých 

místech 
 • Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10m/s
 • Měkké rukojeti pro pohodlí uživatele
 • Nový ergonomický popruh pro snížení námahy při delším používání

Standardní vybavení (RPP755E)

olej na lištu a řetěz, klíč, ergonomický popruh

RP750450
Kombo sada - tyčový plotostřih a tyčová prořezávací pila

 • Tyčová prořezávací pila: výkonný 750W motor  
 • Tyčová prořezávací pila: 20cm Oregon® lišta a řetěz
 • Tyčová prořezávací pila: Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10m/s
 • Tyčová prořezávací pila: Délka dosahuje 2.7m se středovou hřídelí a 

poskytuje dosah do 4 metrů
 • Tyčová prořezávací pila: 15° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a 

lepší kontrolu
 • Tyčový plotostřih: Motor o výkonu 450W  
 • Tyčový plotostřih: Vysoce přesná 45cm čepel broušená laserem pro 

dokonalý řez
 • Tyčový plotostřih: Díky 20mm šířce střihu může řezat i velké větve
 • Tyčový plotostřih: 135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální střih
 • Tyčový plotostřih: Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné 

skladování  

Standardní vybavení (RP750450)

olej na lištu a řetěz, ergonomický popruh, 
ochranné pouzdro na lištu

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Příkon 750 W

Délka lišty (cm) 25

Rychlost řetězu (m/s) 10

Hmotnost (kg) 3.9

Obj. č. 5133002321

EAN kód 4892210117243

Příkon 750W/450W

Délka pilového plátku (cm) 20 / 45

Délka lišty (cm) 20

Rychlost řetězu (m/s) 10

Hmotnost (kg) 3.8 / 4.1

Obj. č. 5133002315

EAN kód 4892210822765
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Řetězové pily

RCS1935B
NOVINKA1900W Elektrická řetězová pila, délka lišty 35cm

 • Výkonný 1900W motor
 • 35cm Oregon® lišta a řetěz 
 • Rychlost řetězu 15m/s přináší excelentní řezný výkon 
 • Rychlý mechanický systém brzdy řetězu 
 • Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nářadí
 • Antivibrační systém pro práci téměř bez únavy 
 • Automatické mazání řetězu a lišty 
 • Inovativní deflektor odvádí dřevěné třísky od uživatele 
 • Dobře vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci 

Standardní vybavení (RCS1935B)

ochranné pouzdro na lištu, olej na lištu a 
řetěz 

RCS2340B
NOVINKA2300W Elektrická řetězová pila, délka lišty 40cm

 • Silný výkon 2300W motoru
 • 40cm Oregon® lišta a řetěz
 • Rychlost řetězu 16m/s nabízí excelentní řezný výkon
 • Rychlý mechanický brzdový systém řetězu
 • Rychlý a spolehlivý upínací systém bez použití nářadí
 • Anti-vibrační systém omezuje únavu během používání
 • Automatické mazání řetězů a tyčí pro plynulé řezání
 • Inovativní deflektor nečistot vede odřezky od uživatele
 • Vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci

Standardní vybavení (RCS2340B)

ochranné pouzdro na lištu, olej na řetěz a 
lištu

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Příkon 1900W

Délka lišty (cm) 35

Rychlost řetězu (m/s) 15

Napínání řetězu bez použití 
nářadí Ano

Kapacita tanku (l) 0.15

Hmotnost (kg) 4.7

Obj. č. 5133004338

EAN kód 4892210170545

Příkon 2300W

Délka lišty (cm) 40

Rychlost řetězu (m/s) 16

Napínání řetězu bez použití 
nářadí Ano

Kapacita tanku (l) 0.15

Hmotnost (kg) 4.8

Obj. č. 5133004340

EAN kód 4892210170569
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Řetězové pily

RCS3835T
Řetězová POWR XT™ 37.2cm³ pila, délka lišty 35cm

 • Vysoce výkonná POWR XT™ benzinová pila s motorem 37.2cm³ 
(1.3kW/1.8Hp) 

 • 35cm vodící lišta
 • Tříbodová anti-vibrační izolace
 • Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem  
 • Vysoká rychlost řetězu 23.8m/s
 • Automatické mazání řetězu
 • Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k filtru a 

zapalovací svíčce
 • Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu
 • Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí
 • Uložení nářadí v těle pily - už jej nikdy neztratíte.
 • ČIstá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 87% a emisními 

limity CE HC+ Nox o 38%

Standardní vybavení (RCS3835T)

olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobý motor, klíč

RCS3840T
Řetězová POWR XT™ 37.2cm³ pila, délka lišty 40cm

 • Vysoce výkonná POWR XT™ benzinová pila s motorem 37.2cm³ 
(1.3kW/1.8Hp)

 • 40cm vodicí lišta
 • Tříbodová anti-vibrační izolace
 • Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem  
 • Vysoká rychlost řetězu 23.8m/s
 • Automatické mazání řetězu
 • Horní kryt otevíratelný bez použití nářadí pro rychlý přístup k filtru a 

zapalovací svíčce
 • Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu
 • Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití nářadí
 • Uložení nářadí v těle pily - už jej nikdy neztratíte
 • Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 87% a 

HC+Nox o 38%

Standardní vybavení (RCS3840T)

olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobé 
motory, klíč

RCS5145B
Řetězová POWR XT™ 51cm³ pila, délka lišty 45cm

 • Dvoutaktní POWR XT™ 51cm³ motor zajišťuje výjimečný výkon v poměru s 
hmotností, s vysokým točivým momentem 

 • Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 43% a emisní limity 
CE HC + Nox o 36% 

 • 45cm Oregon® lišta a řetěz 
 • Rychlost řetězu 22m/s pro rychlé a výkonné řezání 
 • Rychlá brzda řetězu na principu setrvačnosti pro větší bezpečnost 
 • Boční přístup k napínání řetězu 
 • Tříbodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu 
 • Přístup k vzduchovému filtru bez nářadí 

Standardní vybavení (RCS5145B)

olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobé 
motory, klíč

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Objem motoru 37.2cm3

Délka lišty (cm) 35

Rychlost řetězu (m/s) 22.2

Objem palivové nádrže (l) 0.3

Hmotnost (kg) 4.6

Obj. č. 5133002386

EAN kód 4892210132710

Objem motoru 37.2cm3

Délka lišty (cm) 40

Rychlost řetězu (m/s) 23.8

Objem palivové nádrže (l) 0.3

Hmotnost (kg) 4.6

Obj. č. 5133002387

EAN kód 4892210132727

Objem motoru 51cm3

Délka lišty (cm) 45

Rychlost řetězu (m/s) 22.2

Objem palivové nádrže (l) 0.575

Hmotnost (kg) 5.3

Obj. č. 5133001858

EAN kód 4892210819215
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Fukary

RBV3000CSV
3000W Elektrický fukar/vysavač 

 • Výkonný 3000W motor  
 • Kombinovaný fukar a vysavač se snadno odnímatelnými trubicemi 

pro rychlou přestavbu fukaru na vysavač
 • Dvoupolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu 

vzduchu 375km/h s tichým režimem  
 • Jedinečný výkon fukaru s objemem vzduchu 14m³/min 
 • Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž PowerMulching™ 

umožňuje mulčovací poměr 16:1 pro lepší kompostování 
 • Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení 

Standardní vybavení (RBV3000CSV)

vysokorychlostní zametací koncovka 
trysky, 45L vak na listí, komfortní popruh 
Vertebrae™

RBV3000CESV
3000W Elektrický fukar/vysavač 

 • Výkonný 3000W motor  
 • Fukar a vysavač 3v1 lze používat jako fukar, vysavač nebo s oběmi 

trubicemi najednou
 • Vícepolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu 

vzduchu 375km/h s tichým režimem  
 • Skvělý výkon fukaru s objemem vzduchu 16m³/min
 • Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž PowerMulching™ 

umožňuje mulčovací poměr 16:1 pro lepší kompostování 
 • Rychlé přepínání mezi foukáním a vysáváním  
 • Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení  

Standardní vybavení (RBV3000CESV)

vysokorychlostní koncovka zametací trysky, 
45L vak listí, komfortní popruh Vertebrae™

RBV26B
Vysavač/fukar POWR LT2™ 26cm³ 

 • Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ 26cm³ poskytuje výjimečný poměr 
výkonu a hmotnosti

 • Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 62% a emisní limity 
CE HC+ Nox o 31%

 • Vysoká rychlost vzduchu až 325km/h s klapkou pro řízení směru
 • Sací výkon až do 12.8m³/min 
 • Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou  

rychlost během delšího používání a snižovat únavu uživatele
 • Poměr mulčování 16:1 snižuje objem listí pro efektivní pytlování
 • Integrované ukládání klíče
 • Kovový mulčovací nůž

Standardní vybavení (RBV26B)

olej pro dvoudobé motory, sběrný vak, 
vysávací trubka, foukací trubka, klíč

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Příkon 3000W

Rychlost vzduchu (km / h) 375

Průtok vzduchu (m³ / min) 14

Mulčovací podíl 16:1

Kapacita- sběrný vak (l) 45

Variabilní rychlost Ne

Hmotnost (kg) 4.2

Obj. č. 5133002188

EAN kód 4892210821423

Příkon 3000W

Rychlost vzduchu (km / h) 375

Průtok vzduchu (m³ / min) 16

Mulčovací podíl 16:1

Kapacita- sběrný vak (l) 45

Variabilní rychlost Ano

Hmotnost (kg) 5.1

Obj. č. 5133002190

EAN kód 4892210821447

Objem motoru 26cm3

Rychlost vzduchu (km / h) 325

Průtok vzduchu (l / min) 12.8

Mulčovací podíl 16:1

Kapacita- sběrný vak (l) 40

Hmotnost (kg) 4.3

Obj. č. 5133002353

EAN kód 4892210117335



55

Fukary

RBL26BP
Zádový fukar POWR LT2™ 26cm³ 

 • Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ 26cm³ poskytuje excelentní 
poměr výkonu k hmotnosti   

 • Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 65% a 
HC+Nox o 34%

 • Vysoká rychlost vzduchu až 290km/h s klapkou pro řízení 
směru

 • Objem vzduchu až do 11m³/min 
 • Ergonomický batoh Vertebrae™ s prodyšným polstrováním  

pro pohodlnou obsluhu Standardní vybavení (RBL26BP)

olej pro dvoudobé motory

RBL42BP
Zádový fukar POWR XT™ 42cm³

 • Dvoutaktní POWR XT™ motor 42cm³ poskytuje výjimečný 
poměr výkonu k hmotnosti, s vysokým točivým momentem   

 • Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 71% 
a HC+Nox o 29%

 • Vysoká rychlost vzduchu až 298km/h s klapkou pro řízení 
směru

 • Nejlepší sací výkon ve své tříde: 14.4m³/min 
 • Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat 

požadovanou rychlost během delšího používání a snižovat 
únavu uživatele

 • Ergonomický batoh Vertebrae™ s prodyšným polstrováním  
pro pohodlnou obsluhu 

Standardní vybavení (RBL42BP)

olej pro dvoudobé motory

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Objem motoru 26cm3

Rychlost vzduchu (km / h) 290

Průtok vzduchu (l / min) 11

Hmotnost (kg) 5.5

Obj. č. 5133001815

EAN kód 4892210818096

Objem motoru 42cm3

Rychlost vzduchu (km / h) 298

Průtok vzduchu (m³ / min) 14.4

Hmotnost (kg) 8.2

Obj. č. 5133001879

EAN kód 4892210818874
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Tlakové čističe

RPW150XRB
Elektrický vysokotlaký čistič 150Bar

 • Vysoce výkonný 2200W motor dosahuje maximálního tlaku 150Bar a 
maximálního průtoku 420l/h

 • Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje čištění
 • Tlakový naviják hadice uvolňuje hadici během používání bez překlopení, což 

umožňuje maximální pohyb po zahradě
 • Integrovaná litrová nádrž na čisticí prostředek s funkcí dávkování čisticího 

prostředku podle potřeby
 • Možnost uložení příslušenství přímo na těle čističe
 • Dodáván s rotačním kartáčem a 30cm patio čističem s nádržkou na čistící 

prostředky
 • Kompaktní konstrukce s kolečky pro snadné přemístění

Standardní vybavení (RPW150XRB)

stříkací pistole, tryska s nástavcem, 
turbotryska, 30cm patio čistič, rotační kartáč, 
8m ocelová hadice

RPW130XRBB
Elektrický vysokotlaký čistič 130Bar

 • Vysoce výkonný 1800W motor dosahuje maximálního tlaku 130Bar a 
maximálního průtoku 380l/h

 • Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje čištění
 • Naviják hadice pro rychlé a snadné uložení hadice při nepoužívání
 • Integrovaná litrová nádrž na čisticí prostředek s funkcí dávkování čisticího 

prostředku podle potřeby, jednoduše vyjmutelná z trysky
 • Možnost uložení příslušenství přímo na těle čističe
 • Dodáván s 25cm patio čističem a multifunkčním kartáčem
 • Kompaktní konstrukce s kolečky pro snadné přemístění

Standardní vybavení (RPW130XRBB)

pistole se spouští, tryska s nástavcem, 
turbotryska, 25cm patio čistič, víceúčelový 
kartáč, 6m hadice vyztužená z oceli

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Příkon 2200W

Připojení trysky Fixní

Max. podtlak (bar) 150

Délka hadice (m) 8

Typ hadice Z trvzené oceli

Čerpadlo Hliníkové

Hmotnost (kg) 13.4

Obj. č. 5133003749

EAN kód 4892210160539

Příkon 1800W

Připojení trysky Fixní

Max. podtlak (bar) 130

Délka hadice (m) 6

Typ hadice Z trvzené oceli

Čerpadlo Hliníkové

Hmotnost (kg) 8.9

Obj. č. 5133003748

EAN kód 4892210160522
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Tlakové čističe

RPW120B
Elektrický vysokotlaký čistič 120Bar

 • 1800W motor poskytuje maximální čistící tlak 120Bar s průtokem vody až 
380l/h

 • Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje čištění
 • Kompaktní, svislý design se zabudovanou rukojetí a koly pro snadné 

skladování a přepravu
 • Integrovaná litrová nádrž na čisticí prostředky s funkcí čisticího prostředku 

na vyžádání snadno přístupná ze stříkací hlavy
 • Možnost uložení příslušenství přímo na těle čističe

Standardní vybavení (RPW120B)

pistole se spouští, tryska s nástavcem, 
turbotryska, 5m hadice z oceli

RPW110B
Elektrický vysokotlaký čistič 110Bar

 • Vysoce výkonný 1500W motor dosahuje maximálního tlaku 110Bar a 
maximálního průtoku 360l/h

 • Mimořádně kompaktní konstrukce s integrovanou přenosnou rukojetí
 • Možnost uložení hadice, stříkací pistole a stříkací trysky na těle čističe
 • Dodáváno s externí nádržkou na čistící prostředky

Standardní vybavení (RPW110B)

stříkací pistole, láhev na čisticí prostředek, 
tryska s nástavcem, turbotryska, 5m hadice 

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Příkon 1800W

Připojení trysky Fixní

Max. podtlak (bar) 120

Délka hadice (m) 5

Typ hadice Z trvzené oceli

Čerpadlo Hliníkové

Hmotnost (kg) 7.7

Obj. č. 5133004600

EAN kód 4058546321826

Příkon 1500W

Připojení trysky Fixní

Max. podtlak (bar) 110

Délka hadice (m) 5

Typ hadice Standardní PVC

Čerpadlo Hliníkové

Hmotnost (kg) 5.1

Obj. č. 5133003747

EAN kód 4892210160515
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Drtiče

RSH2545B
2500W Elektrický rázový drtič/mulčovač, řezná kapacita 45mm  

 • Výkonný 2500W elektrický drtič větví  
 • Dva reverzibilní kotouče z tvrzené oceli drtí větve, ostružiní a keře na jemný 

mulč  
 • Bezpečný plunžr tlačí zelené materiály do drtiče, ale přitom udržuje prsty v 

bezpečné vzdálenosti od řezných kotoučů  
 • Integrovaná rukojeť a velká kola pro snadný pohyb po zahradě  
 • Velká nádoba pojme až 40 litrů nadrceného materiálu

Standardní vybavení (RSH2545B)

plunžr, 40L nádoba na odpad

RSH3045U
NOVINKA3000W Tichý drtič, řezná kapacita 45mm

 • 3000W tichý drtič řeže větve až do průměru 45mm
 • Navrženo s mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné drcení
 • Automatický samoplnící systém
 • Robustní kovový rám a velká kola pro snadnou manipulaci
 • Bezproblémový auto-reverzní odblokovací systém
 • Nádoba na odpadky pojme až 55 litrů drceného materiálu

Standardní vybavení (RSH3045U)

55L nádoba na odpad, plunžr

Více technických parametrů o nářadí najdete na https://cz.ryobitools.eu/, kde se nachází uživatelská příručka.

Příkon 2500W

Systém řezání Kotouče

Max. průměr řezání (mm) 45

Kontejner na štěpky (L) 40

Hmotnost (kg) 13.4

Obj. č. 5133002512

EAN kód 4892210137951

Příkon 3000W

Systém řezání Typ s ozubeným 
bubnem

Max. průměr řezání (mm) 45

Kontejner na štěpky (L) 55

Hmotnost (kg) 21

Obj. č. 5133004335

EAN kód 4892210170859
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Příslušenství  
k zahradnímu nářadí

Pro více příslušenství a  
informací o nich, jdetě na:

https://cz.ryobitools.eu/prislusenstvi

Univerzální čistící 
prostředek

Víceúčelový kartáčČistič povrchů

RAC733
Obj.č.: 
5132003870

RAC722 
Obj.č.: 
5132003863 

RAC719 
Obj.č.: 
5132003861

Kožené zahradní rukavice 
Timberwolf
Velikosti: M, L, XL

Úhlová turbotryska Zahradní rukavice
Velikosti: S, M, L, XL 

RAC810 
Obj.č.: 
5132002994

RAC742
Obj.č.: 
5132004788

RAC811 
Obj.č.: 
5132002991

Přídavná tryskaKartáč na 
promazávání 
plototřihu

RAC743 
Obj.č.: 
5132004789

RAC311 
Obj.č.: 
5132002864



  Razítko prodejce::

 
 

 

 
Obsah tohoto katalogu byl správný v době jeho předání k tisku. 
Ryobi si vyhrazuje právo na provádění změn vyobrazení a úprav cen 
bez předchozího upozornění. Používání ochranné známky RYOBI je 
podmíněno získáním licence od společnosti Ryobi Limited.

*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosím, navštivte naše stránky 
https://cz.ryobitools.eu/ pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získaní prodloužené záruky.

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

Tel:  +420 228 884 699
Email:  kancelar@tti-emea.com
Web:  cz.ryobitools.eu

Linka technické podpory: +44(0) 800 389 0305
Informaci o nejbližším příslušném místním servisním
středisku si můžete vyžádat od střediska
zákaznických služeb prostřednictvím
telefonního čísla: +44(0) 1628 894 400

* Registrácia je potrebná pre predĺženie záruky z 
2 ročnej na 3 ročnú. Prosím navštívte naše 
webové stránky do 30 dní od zakúpenia náradia 
pre podrobnejšie informácie o záručných 
podmienkach a predĺženej záruky.

www.ryobitools.eu
LETÁ
ZÁRUKA*


