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Značka Ryobi® si vybudovala solidní a záviděníhodnou 
pověst díky tomu, že se neustále ujišťuje, co přesně 
zákaznicí od svého zahradního nářadí požadují. 

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.

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.  
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Inflátory a kompresory  32 – 33 
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ONE+ Akumulátory a 
nabíječky   

Akumulátory  46 – 47 

Nabíječky  50 – 51

POŘIĎTE SI NÁŘADÍ, 
KTERÉ CHCETE  
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.

nářadí
pro domov a zahradu, 
napájených

jediným
akumulátorem

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

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

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

#RyobiToolsEU
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Výkon

Doba chodu

Cena

Výkon

Doba chodu

Cena

Výkon

Doba chodu

Cena

9

NÁVOD PRO UŽIVATELE, JAKÝ ZVOLIT 
SPRÁVNÝ VRTACÍ ŠROUBOUVÁK...

K čemu budete používat váš vrtací šroubouvák?

KE ŠROUBOVÁNÍ A VRTÁNÍPOUZE KE ŠROUBOVÁNÍ

Budete vrtat do zdiva?NE ANO

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKYRÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY VRTACÍ ŠROUBOVÁKY
Kompaktní i výkonné, rázové šroubováky 
jsou perfektní pro aplikaci velkých šroubů 
a upevňovacího materiálu.

Ať už se jedná o dřevo, kov či umělou hmotu, 
vrtací šroubováky vám dovolí vrtat do několika 
materiálů 

Dřevo, kov, umělá hmota, cihly, dlaždice - 
příklepové vrtačky poskytují dostatek síly, 
abyste vyvrtali díry téměř do jakéhokoliv 
materiálu či zvládli aplikovat jakékoliv šrouby.

R18DDBL R18PD7R18IDBL

VýkonVýkonVýkon

Doba chodu Doba chodu Doba chodu

Cena CenaCena

R18ID3 R18DD5 R18PDBL

Výkon VýkonVýkon

Doba chodu Doba chodu Doba chodu

CenaCena Cena

R18QS R18PD5R18DD3

VýkonVýkon Výkon

Doba chodu Doba choduDoba chodu

Cena Cena Cena

R18IDP R18DD2 R18PD3

CHYSTÁTE SE 
VRTAT DO BETONU?
Potřebujete naše SDS 
vrtací kladivo (R18SDS-0)

ONE+ Vrtání a upevňování

R18PD7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

 • Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání 
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci

 • Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání 
lepšího výkonu a delší výdrže

 • Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a trvanlivost
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím
 • 24stupňové nastavení točivého momentu
 • LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost

Dostupná také jako

18V Bezuhlíková příklepová vrtačka 
(2x2.0Ah)

18V Bezuhlíková akumulátorová 
příklepová vrtačka (5.0Ah + 2.0Ah) Standardní vybavení (R18PD7-0)

Název: Obj.č.:Název: Obj.č.: oboustranný šroubovací bit, spona na 
opasekR18PD7-252SR18PD7-220B 5133004295 5133004391

R18DD7-0
NOVINKA18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

 • Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a 
šroubování 

 • Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání 
lepšího výkonu a delší výdrže 

 • 13mm sklíčidlo pro lepší uchycení a výdrž 
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím 
 • 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů 

do jedné roviny s materiálem 
 • LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost 

Dostupný také jako

Standardní vybavení (R18DD7-0)
18V Bezuhlíkový akumulátorový 

vrtací šroubovák (2x2.0Ah)
18V Bezuhlíkový akumulátorový 
vrtací šroubovák (5.0Ah + 2.0Ah)

oboustranný šroubovací bit, spona na 
opasek

Obj.č.:Název: Obj.č.:Název: 
R18DD7-252SR18DD7-220S 51330045345133004533

18V Bezuhlíkový akumu-
látorový vrtací šroubovák
R18DD7

VÝKON
Bezuhlíkový motor bez tření podává kroutící moment až 60Nm.

RYCHLOST
13mm sklíčidlo s vestavěným rychloupínacím šestihranem pro rychlé výměny bitů.

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-410 / 0-1800

Max. moment (Nm) 85

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 13

Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 54

Max. počet úderů (ú./min) 5330 / 23400

Nastavení momentu 24

Hmotnost vč. aku (kg) 2.1

Obj. č. 5133003941

EAN kód 4892210164315

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-500 / 0-1800

Max. moment (Nm) 60

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 38

Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13

Nastavení momentu 24

Hmotnost vč. aku (kg) 1.6

Obj. č. 5133004532

EAN kód 4892210165084
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Výkon

Doba chodu

Cena

Výkon

Doba chodu

Cena

Výkon

Doba chodu

Cena

9

NÁVOD PRO UŽIVATELE, JAKÝ ZVOLIT 
SPRÁVNÝ VRTACÍ ŠROUBOUVÁK...

K čemu budete používat váš vrtací šroubouvák?

KE ŠROUBOVÁNÍ A VRTÁNÍPOUZE KE ŠROUBOVÁNÍ

Budete vrtat do zdiva?NE ANO

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKYRÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY VRTACÍ ŠROUBOVÁKY
Kompaktní i výkonné, rázové šroubováky 
jsou perfektní pro aplikaci velkých šroubů 
a upevňovacího materiálu.

Ať už se jedná o dřevo, kov či umělou hmotu, 
vrtací šroubováky vám dovolí vrtat do několika 
materiálů 

Dřevo, kov, umělá hmota, cihly, dlaždice - 
příklepové vrtačky poskytují dostatek síly, 
abyste vyvrtali díry téměř do jakéhokoliv 
materiálu či zvládli aplikovat jakékoliv šrouby.

R18DDBL R18PD7R18IDBL

VýkonVýkonVýkon

Doba chodu Doba chodu Doba chodu

Cena CenaCena

R18ID3 R18DD5 R18PDBL

Výkon VýkonVýkon

Doba chodu Doba chodu Doba chodu

CenaCena Cena

R18QS R18PD5R18DD3

VýkonVýkon Výkon

Doba chodu Doba choduDoba chodu

Cena Cena Cena

R18IDP R18DD2 R18PD3

CHYSTÁTE SE 
VRTAT DO BETONU?
Potřebujete naše SDS 
vrtací kladivo (R18SDS-0)

ONE+ Vrtání a upevňování

R18PD7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

 • Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání 
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci

 • Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání 
lepšího výkonu a delší výdrže

 • Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a trvanlivost
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím
 • 24stupňové nastavení točivého momentu
 • LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost

Dostupná také jako

18V Bezuhlíková příklepová vrtačka 
(2x2.0Ah)

18V Bezuhlíková akumulátorová 
příklepová vrtačka (5.0Ah + 2.0Ah) Standardní vybavení (R18PD7-0)

Název: Obj.č.:Název: Obj.č.: oboustranný šroubovací bit, spona na 
opasekR18PD7-252SR18PD7-220B 5133004295 5133004391

R18DD7-0
NOVINKA18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

 • Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a 
šroubování 

 • Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání 
lepšího výkonu a delší výdrže 

 • 13mm sklíčidlo pro lepší uchycení a výdrž 
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím 
 • 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů 

do jedné roviny s materiálem 
 • LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost 

Dostupný také jako

Standardní vybavení (R18DD7-0)
18V Bezuhlíkový akumulátorový 

vrtací šroubovák (2x2.0Ah)
18V Bezuhlíkový akumulátorový 
vrtací šroubovák (5.0Ah + 2.0Ah)

oboustranný šroubovací bit, spona na 
opasek

Obj.č.:Název: Obj.č.:Název: 
R18DD7-252SR18DD7-220S 51330045345133004533

18V Bezuhlíkový akumu-
látorový vrtací šroubovák
R18DD7

VÝKON
Bezuhlíkový motor bez tření podává kroutící moment až 60Nm.

RYCHLOST
13mm sklíčidlo s vestavěným rychloupínacím šestihranem pro rychlé výměny bitů.

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-410 / 0-1800

Max. moment (Nm) 85

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 13

Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 54

Max. počet úderů (ú./min) 5330 / 23400

Nastavení momentu 24

Hmotnost vč. aku (kg) 2.1

Obj. č. 5133003941

EAN kód 4892210164315

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-500 / 0-1800

Max. moment (Nm) 60

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 38

Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13

Nastavení momentu 24

Hmotnost vč. aku (kg) 1.6

Obj. č. 5133004532

EAN kód 4892210165084
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ONE+ Vrtání a upevňování

R18PDBL-0
18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka 

 • Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání 
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci

 • Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání 
lepšího výkonu a delší výdrže 

 • Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím
 • Nastavení řízení krouticího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování 

vrutů do jedné roviny s materiálem
 • LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost

Dostupná také jako

18V Bezuhlíková akumulátorová 
příklepová vrtačka (2x2.5Ah)

Standardní vybavení (R18PDBL-0)

oboustranný šroubovací bit
Název: Obj.č.:
R18PDBL-225S 5133003613

R18DDBL-0
18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák 

 • Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a 
šroubování

 • Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání 
lepšího výkonu a delší výdrže 

 • Celokovové 13mm sklíčidlo pro lepší uchycení a výdrž
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím 
 • Nastavení řízení krouticího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování 

vrutů do jedné roviny s materiálem.
 • LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost

Dostupný také jako

Standardní vybavení (R18DDBL-0)

18V Bezuhlíkový akumulátorový 
vrtací šroubovák (2x2.0Ah)

18V Bezuhlíkový akumulátorový 
vrtací šroubovák (2x2.5Ah)

oboustranný šroubovací bit
Název: Obj.č.: Obj.č.:Název: 
R18DDBL-220S R18DDBL-225B5133003435 5133003611

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

ONE+ Vrtání a upevňování

R18PD5-0
18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

 • Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání 
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci

 • Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání 
lepšího výkonu a delší výdrže

 • Funkce e-Torque™ automaticky nastavuje zašroubované šrouby do jedné 
roviny, čímž zajišťuje dokonalý konečný vzhled povrchu za všech okolností

 • Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím
 • LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost

Dostupná také jako

18V Bezuhlíková akumulátorová 
příklepová vrtačka (2x2.0Ah)

Standardní vybavení (R18PD5-0)

oboustranný šroubovací bit
Obj.č.:Název: 

R18PD5-220S 5133003734

R18DD5-0
18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

 • Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální nářadí pro vrtání do dřeva i kovů a 
pro práci s vruty a šrouby

 • Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání 
lepšího výkonu a delší výdrže 

 • Automatické nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů 
do jedné roviny s materiálem 

 • Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím 
 • LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost

Dostupný také jako

Standardní vybavení (R18DD5-0)
18V Bezúhlíkový akumulátorový 

vrtací šroubovák (2x2.0Ah)

oboustranný šroubovací bitObj.č.:Název: 
R18DD5-220S 5133003733

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

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-400 / 0-1400

Max. moment (Nm) 50

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 13

Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 32

Max. počet úderů (ú./min) 6800 / 23800

Nastavení momentu Automatic

Hmotnost vč. aku (kg) 1.5

Obj. č. 5133003595

EAN kód 4892210156631

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. moment (Nm) 60

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-440 / 0-1700

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 50

Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 13

Max. počet úderů (ú./min) 7040 / 27200

Nastavení momentu 10

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133002438

EAN kód 4892210135636

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-440 / 0-1700

Max. moment (Nm) 60

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 50

Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13

Nastavení momentu 10

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133002437

EAN kód 4892210135629

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-400 / 0-1400

Max. moment (Nm) 50

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 32

Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13

Nastavení momentu Automatic

Hmotnost vč. aku (kg) 1.4

Obj. č. 5133003596

EAN kód 4892210156648
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ONE+ Vrtání a upevňování

R18PDBL-0
18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka 

 • Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání 
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci

 • Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání 
lepšího výkonu a delší výdrže 

 • Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím
 • Nastavení řízení krouticího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování 

vrutů do jedné roviny s materiálem
 • LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost

Dostupná také jako

18V Bezuhlíková akumulátorová 
příklepová vrtačka (2x2.5Ah)

Standardní vybavení (R18PDBL-0)

oboustranný šroubovací bit
Název: Obj.č.:
R18PDBL-225S 5133003613

R18DDBL-0
18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák 

 • Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a 
šroubování

 • Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání 
lepšího výkonu a delší výdrže 

 • Celokovové 13mm sklíčidlo pro lepší uchycení a výdrž
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím 
 • Nastavení řízení krouticího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování 

vrutů do jedné roviny s materiálem.
 • LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost

Dostupný také jako

Standardní vybavení (R18DDBL-0)

18V Bezuhlíkový akumulátorový 
vrtací šroubovák (2x2.0Ah)

18V Bezuhlíkový akumulátorový 
vrtací šroubovák (2x2.5Ah)

oboustranný šroubovací bit
Název: Obj.č.: Obj.č.:Název: 
R18DDBL-220S R18DDBL-225B5133003435 5133003611

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

ONE+ Vrtání a upevňování

R18PD5-0
18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka

 • Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání 
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci

 • Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání 
lepšího výkonu a delší výdrže

 • Funkce e-Torque™ automaticky nastavuje zašroubované šrouby do jedné 
roviny, čímž zajišťuje dokonalý konečný vzhled povrchu za všech okolností

 • Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím
 • LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost

Dostupná také jako

18V Bezuhlíková akumulátorová 
příklepová vrtačka (2x2.0Ah)

Standardní vybavení (R18PD5-0)

oboustranný šroubovací bit
Obj.č.:Název: 

R18PD5-220S 5133003734

R18DD5-0
18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

 • Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální nářadí pro vrtání do dřeva i kovů a 
pro práci s vruty a šrouby

 • Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání 
lepšího výkonu a delší výdrže 

 • Automatické nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů 
do jedné roviny s materiálem 

 • Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím 
 • LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost

Dostupný také jako

Standardní vybavení (R18DD5-0)
18V Bezúhlíkový akumulátorový 

vrtací šroubovák (2x2.0Ah)

oboustranný šroubovací bitObj.č.:Název: 
R18DD5-220S 5133003733

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

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-400 / 0-1400

Max. moment (Nm) 50

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 13

Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 32

Max. počet úderů (ú./min) 6800 / 23800

Nastavení momentu Automatic

Hmotnost vč. aku (kg) 1.5

Obj. č. 5133003595

EAN kód 4892210156631

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. moment (Nm) 60

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-440 / 0-1700

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 50

Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva (mm) 13

Max. počet úderů (ú./min) 7040 / 27200

Nastavení momentu 10

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133002438

EAN kód 4892210135636

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-440 / 0-1700

Max. moment (Nm) 60

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 50

Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13

Nastavení momentu 10

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133002437

EAN kód 4892210135629

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-400 / 0-1400

Max. moment (Nm) 50

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva (mm) 32

Max. průměr vrtání  do oceli (mm) 13

Nastavení momentu Automatic

Hmotnost vč. aku (kg) 1.4

Obj. č. 5133003596

EAN kód 4892210156648
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ONE+ Vrtání a upevňování

R18PD3-0
18V Akumulátorová příklepová vrtačka

 • Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání 
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci 

 • Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím
 • 24stupňové nastavení točivého momentu
 • LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost
 • Pro dosažení nejlepšího výkonu a ergonomie doporučujeme použít baterii 

2.5Ah Lithium+, která může našroubovat až 745 šroubů 4x32mm na jedno 
nabití

Dostupná také jako

18V Akumulátorová příklepová 
vrtačka (2x2.0Ah)

18V Akumulátorová příklepová vrtač-
ka (4.0Ah + 2.0Ah)

Standardní vybavení (R18PD3-0)

oboustranný šroubovací bit
Název: Název: Obj.č.:Obj.č.:
R18PD3-220S R18PD3-242S5133003342 5133003820

R18DD3-0
18V Akumulátorový vrtací šroubovák

 • Akumulátorový vrtací šroubovák ideální pro vrtání v dřevěných nebo 
kovových aplikacích

 • Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž 
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím 
 • 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů 

do jedné roviny s materiálem
 • LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost

Dostupný také jako

18V Akumulátorový vrtací šroubovák 
(2x2.0Ah)

18V Akumulátorový vrtací šroubovák 
(5.0Ah + 2.0Ah)

Standardní vybavení (R18DD3-0)

oboustranný šroubovací bit
Obj.č.:Název: Obj.č.:Název: 

R18DD3-252SR18DD3-220S 51330033535133003348

R18PD2-0
18V Akumulátorová příklepová vrtačka

 • Akumulátorová příklepová vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu, 
vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci

 • Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků 
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím 
 • 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů 

do jedné roviny s materiálem
 • LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost 

Standardní vybavení (R18PD2-0)

oboustranný šroubovací bit

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

ONE+ Vrtání a upevňování

R18DD2-0
18V Akumulátorový vrtací šroubovák

 • Akumulátorový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a 
šroubování 

 • Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím 
 • 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů 

do jedné roviny s materiálem 
 • LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost 

Standardní vybavení (R18DD2-0)

oboustranný šroubovací bit

RAD1801M
18V Akumulátorová pravoúhlá vrtačka 

 • Akumulátorová pravoúhlá vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovů nebo 
šroubování v úzkých a těsných prostorech

 • Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
 • LED osvětlující pracovní oblast zajišťuje lepší viditelnost
 • Magnetický držák bitů umožňuje mít šrouby a příslušenství při ruce

Standardní vybavení (RAD1801M)

oboustranný šroubovací bit

R18SDS-0
18V Akumulátorové SDS+ kombi kladivo

 • Pneumatické kombo kladivo je ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu 
 • Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
 • 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s příklepem, vrtání bez příklepu, 

sekání, nastavení polohy sekáče)
 • Funkce sekáče ideální pro aplikace jako např. snadné odstraňování dlaždic
 • Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 1.3J EPTA, 

ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
 • LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost 

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

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-500 / 0-1800

Max. moment (Nm) 50

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání  do 
dřeva (mm) 38

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Nastavení momentu 24

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133002889

EAN kód 4892210149152

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-400 / 0-1350

Max. moment (Nm) 40

Kapacita sklíčidla (mm) 10

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 32

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 10

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 10

Nastavení momentu 24

Hmotnost vč. aku (kg) 1.5

Obj. č. 5133003815

EAN kód 4892210161468

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet úderů (ú./min) 0-5000

Energie příklepu (J) 1.3

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 16

Max. průměr vrtání  do 
dřeva (mm) 16

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Hmotnost vč. aku (kg) 2.1

Obj. č. 5133002305

EAN kód 4892210130211

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-500 / 0-1800

Max. moment (Nm) 50

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 38

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 13

Nastavení momentu 24

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133002888

EAN kód 4892210149145

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-400 / 0-1350

Max. moment (Nm) 40

Kapacita sklíčidla (mm) 10

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 32

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 10

Nastavení momentu 24

Hmotnost vč. aku (kg) 1.4

Obj. č. 5133003816

EAN kód 4892210161475

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-1100

Max. moment (Nm) 15

Kapacita sklíčidla (mm) 10

Max. průměr vrtání  do 
dřeva (mm) 38

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 10

Hmotnost vč. aku (kg) 1.8

Obj. č. 5133001166

EAN kód 4892210118578
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ONE+ Vrtání a upevňování

R18PD3-0
18V Akumulátorová příklepová vrtačka

 • Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání 
šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci 

 • Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím
 • 24stupňové nastavení točivého momentu
 • LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost
 • Pro dosažení nejlepšího výkonu a ergonomie doporučujeme použít baterii 

2.5Ah Lithium+, která může našroubovat až 745 šroubů 4x32mm na jedno 
nabití

Dostupná také jako

18V Akumulátorová příklepová 
vrtačka (2x2.0Ah)

18V Akumulátorová příklepová vrtač-
ka (4.0Ah + 2.0Ah)

Standardní vybavení (R18PD3-0)

oboustranný šroubovací bit
Název: Název: Obj.č.:Obj.č.:
R18PD3-220S R18PD3-242S5133003342 5133003820

R18DD3-0
18V Akumulátorový vrtací šroubovák

 • Akumulátorový vrtací šroubovák ideální pro vrtání v dřevěných nebo 
kovových aplikacích

 • Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž 
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím 
 • 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů 

do jedné roviny s materiálem
 • LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost

Dostupný také jako

18V Akumulátorový vrtací šroubovák 
(2x2.0Ah)

18V Akumulátorový vrtací šroubovák 
(5.0Ah + 2.0Ah)

Standardní vybavení (R18DD3-0)

oboustranný šroubovací bit
Obj.č.:Název: Obj.č.:Název: 

R18DD3-252SR18DD3-220S 51330033535133003348

R18PD2-0
18V Akumulátorová příklepová vrtačka

 • Akumulátorová příklepová vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu, 
vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci

 • Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků 
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím 
 • 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů 

do jedné roviny s materiálem
 • LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost 

Standardní vybavení (R18PD2-0)

oboustranný šroubovací bit

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

ONE+ Vrtání a upevňování

R18DD2-0
18V Akumulátorový vrtací šroubovák

 • Akumulátorový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a 
šroubování 

 • Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím 
 • 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů 

do jedné roviny s materiálem 
 • LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost 

Standardní vybavení (R18DD2-0)

oboustranný šroubovací bit

RAD1801M
18V Akumulátorová pravoúhlá vrtačka 

 • Akumulátorová pravoúhlá vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovů nebo 
šroubování v úzkých a těsných prostorech

 • Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
 • LED osvětlující pracovní oblast zajišťuje lepší viditelnost
 • Magnetický držák bitů umožňuje mít šrouby a příslušenství při ruce

Standardní vybavení (RAD1801M)

oboustranný šroubovací bit

R18SDS-0
18V Akumulátorové SDS+ kombi kladivo

 • Pneumatické kombo kladivo je ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu 
 • Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
 • 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s příklepem, vrtání bez příklepu, 

sekání, nastavení polohy sekáče)
 • Funkce sekáče ideální pro aplikace jako např. snadné odstraňování dlaždic
 • Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 1.3J EPTA, 

ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
 • LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost 

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

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-500 / 0-1800

Max. moment (Nm) 50

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání  do 
dřeva (mm) 38

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Nastavení momentu 24

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133002889

EAN kód 4892210149152

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-400 / 0-1350

Max. moment (Nm) 40

Kapacita sklíčidla (mm) 10

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 32

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 10

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 10

Nastavení momentu 24

Hmotnost vč. aku (kg) 1.5

Obj. č. 5133003815

EAN kód 4892210161468

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet úderů (ú./min) 0-5000

Energie příklepu (J) 1.3

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 16

Max. průměr vrtání  do 
dřeva (mm) 16

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Hmotnost vč. aku (kg) 2.1

Obj. č. 5133002305

EAN kód 4892210130211

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-500 / 0-1800

Max. moment (Nm) 50

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 38

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 13

Nastavení momentu 24

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133002888

EAN kód 4892210149145

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-400 / 0-1350

Max. moment (Nm) 40

Kapacita sklíčidla (mm) 10

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 32

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 10

Nastavení momentu 24

Hmotnost vč. aku (kg) 1.4

Obj. č. 5133003816

EAN kód 4892210161475

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-1100

Max. moment (Nm) 15

Kapacita sklíčidla (mm) 10

Max. průměr vrtání  do 
dřeva (mm) 38

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 10

Hmotnost vč. aku (kg) 1.8

Obj. č. 5133001166

EAN kód 4892210118578
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ONE+ Vrtání a upevňování

R18IDBL-0
18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák

 • Bezuhlíkový rázový utahovák je ideální pro utahování a odstraňování 
spojovacích materiálů

 • Ryobi spojuje bezuhlíkový motor bez tření, inteligentní elektroniku a 
akumulátorovou technologii Lithium+, které společně zaručují až o 20% 
delší dobu chodu a o 20% větší výkon v menším nářadí

 • Výkonný příklepový mechanismus přináší 5× větší výkon než vrtačka Ryobi®

 • 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po 
šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů

 • Režim DeckDrive™ je specifický rychlostní profil, který usnadňuje šroubování 
terasových prken

Standardní vybavení (R18IDBL-0)

1x příklepový bit, 1x 3/8” nástrčný adaptér

R18ID3-0
18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák

 • Rázový utahovák je vhodný pro rychlé utahování a odstraňování 
upevňovacích prvků

 • Výkonný příklepový mechanismus přináší 4x větší výkon než vrtačka
 • 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po 

šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů
 • Třípaprskové LED světlo osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech 

a upevňovacích prvcích
 • Rychle připojitelné 1/4” (6,35 mm) sklíčidlo 

Standardní vybavení (R18ID3-0)

1x příklepový bit, 1x 3/8” nástrčný adaptér

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

ONE+ Vrtání a upevňování

RID1801M
18V Akumulátorový rázový utahovák 

 • Vysoce výkonný akumulátorový rázový utahovák perfektní pro utahování a 
povolování větších šroubů a matic

 • Rázový motor přináší krouticí moment až 220Nm pro snadné šroubování 
dlouhých šroubů a matic 

 • Automatická aretace hřídele 6.35mm pro jednoduchou a rychlou výměnu 
vrtáků 

 • Třípaprskové osvětlení LED, které osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší 
viditelnost 

 • Robustní zastřešení převodovky na ochranu motoru
 • Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru

Standardní vybavení (RID1801M)

1x příklepový bit, 1x 3/8” nástrčný adaptér

R18ID2-0
NOVINKA18V Akumulátorový rázový šroubovák

 • Rázový šroubovák je ideální pro rychlé utažení a odstranění upevňovacích 
prvků

 • Výkonný úderový mechanismus poskytuje až 3x větší sílu vrtačky
 • Rychle upínání 1/4” (6.35mm)

Standardní vybavení (R18ID2-0)

1x rázový bit, 1x  3/8” adaptér do zásuvky

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

Max. moment (Nm) 270

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-3000

Počet úderů (ú./min) 0-3900

Upínání nářadí ¼˝ Hex

Hmotnost vč. aku (kg) 1.5

Obj. č. 5133002662

EAN kód 4892210143457

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. moment (Nm) 220

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-3200

Počet úderů (ú./min) 0-3400

Upínání nářadí ¼˝ Hex

Hmotnost vč. aku (kg) 1.6

Obj. č. 5133001168

EAN kód 4892210118592

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. moment (Nm) 200

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-3200

Počet úderů (ú./min) 0-3600

Upínání nářadí ¼˝ Hex

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133004611

EAN kód 4892210182746

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. moment (Nm) 220

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-3200

Počet úderů (ú./min) 0-3400

Upínání nářadí ¼˝ Hex

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133002613

EAN kód 4892210140708
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ONE+ Vrtání a upevňování

R18IDBL-0
18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák

 • Bezuhlíkový rázový utahovák je ideální pro utahování a odstraňování 
spojovacích materiálů

 • Ryobi spojuje bezuhlíkový motor bez tření, inteligentní elektroniku a 
akumulátorovou technologii Lithium+, které společně zaručují až o 20% 
delší dobu chodu a o 20% větší výkon v menším nářadí

 • Výkonný příklepový mechanismus přináší 5× větší výkon než vrtačka Ryobi®

 • 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po 
šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů

 • Režim DeckDrive™ je specifický rychlostní profil, který usnadňuje šroubování 
terasových prken

Standardní vybavení (R18IDBL-0)

1x příklepový bit, 1x 3/8” nástrčný adaptér

R18ID3-0
18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák

 • Rázový utahovák je vhodný pro rychlé utahování a odstraňování 
upevňovacích prvků

 • Výkonný příklepový mechanismus přináší 4x větší výkon než vrtačka
 • 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po 

šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů
 • Třípaprskové LED světlo osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech 

a upevňovacích prvcích
 • Rychle připojitelné 1/4” (6,35 mm) sklíčidlo 

Standardní vybavení (R18ID3-0)

1x příklepový bit, 1x 3/8” nástrčný adaptér

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

ONE+ Vrtání a upevňování

RID1801M
18V Akumulátorový rázový utahovák 

 • Vysoce výkonný akumulátorový rázový utahovák perfektní pro utahování a 
povolování větších šroubů a matic

 • Rázový motor přináší krouticí moment až 220Nm pro snadné šroubování 
dlouhých šroubů a matic 

 • Automatická aretace hřídele 6.35mm pro jednoduchou a rychlou výměnu 
vrtáků 

 • Třípaprskové osvětlení LED, které osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší 
viditelnost 

 • Robustní zastřešení převodovky na ochranu motoru
 • Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru

Standardní vybavení (RID1801M)

1x příklepový bit, 1x 3/8” nástrčný adaptér

R18ID2-0
NOVINKA18V Akumulátorový rázový šroubovák

 • Rázový šroubovák je ideální pro rychlé utažení a odstranění upevňovacích 
prvků

 • Výkonný úderový mechanismus poskytuje až 3x větší sílu vrtačky
 • Rychle upínání 1/4” (6.35mm)

Standardní vybavení (R18ID2-0)

1x rázový bit, 1x  3/8” adaptér do zásuvky

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

Max. moment (Nm) 270

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-3000

Počet úderů (ú./min) 0-3900

Upínání nářadí ¼˝ Hex

Hmotnost vč. aku (kg) 1.5

Obj. č. 5133002662

EAN kód 4892210143457

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. moment (Nm) 220

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-3200

Počet úderů (ú./min) 0-3400

Upínání nářadí ¼˝ Hex

Hmotnost vč. aku (kg) 1.6

Obj. č. 5133001168

EAN kód 4892210118592

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. moment (Nm) 200

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-3200

Počet úderů (ú./min) 0-3600

Upínání nářadí ¼˝ Hex

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133004611

EAN kód 4892210182746

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. moment (Nm) 220

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-3200

Počet úderů (ú./min) 0-3400

Upínání nářadí ¼˝ Hex

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133002613

EAN kód 4892210140708
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NÁVOD PRO UŽIVATELE, JAKOU 
ZVOLIT SPRÁVNÝ PILU...

PŘÍMÉ ŘEZY
DŘEVO KOV UMĚLÁ 

HMOTA
DLAŽ-
DICE

ŘEZNÁ 
KAPACITA

R18CS7 60mm

R18CS 52mm

RWSL1801 45mm

R18CSP 45mm

R18MS216 70x270mm

EMS190DCL 44x114mm

R18MMS 26mm

LTS1801 22mm

OKRUŽNÍ PILA
Ideální pro přesné, dlouhé a rovné řezy 
ve dřevě. Ideální pro řezání pracovních 
desek nebo trámů.

POKOSOVÁ PILA
Používá se pro opakované přesné křížové 
řezy ve dřevě. Ideální pro řezání lišt nebo 
rámů na obrázky.

PILA NA NEJRŮZ-
NĚJŠÍ MATERIÁLY
Díky velké všestranosti řezá různé 
materiály se schopností zajet pilou 
i do obrobku. Ideální pro řezání v 
sádrokartonu.

PILA NA DLAŽDICE
Vyrobena pro řezání a ořezávání dlaždic. 
Vestavěná vodní nádrž snižuje opotřebení 
kotouče, čímž zlepšuje výkon. Ideální pro 
ořezávání dlaždic, aby se vešly na
pracovní plochu či do koupelny.

KRUHOVÉ ŘEZY

R18JS7 135mm

R18JS 101mm

PŘÍMOČARÁ PILA
Schopná přesných a složitých zakřivených 
řezů v různých materiálech. Ideální pro řezání
zakřivené hrany na obrobku nebo otvoru pro 
umyvadlo či potrubí.

HRUBÉ ŘEZY

R18RS7 210mm

R18RS 200mm

RRS1801M 180mm

ŠAVLOVÁ PILA
Používá se pro rychlé a hrubé řezy v různých 
materiálech díky zaměnitelným typům nožů.
Ideální pro demoliční práce ve dřevě a rámování 
kovů.

NEZAPOMEŇTE TAKÉ SVOJÍ ŘADU 
ROZŠÍŘIT O ŘETĚZOVOU PILU NA 
ZAHRADU...
https://cz.ryobitools.eu/

ONE+ Řezání

R18RS7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová šavlová pila

 • Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje špičkovou délku zdvihu 30mm, ideální 
pro řezání širokého sortimentu materiálů s lehkostí

 • Okružní funkce zvyšuje řeznou rychlost až o 40% ve srovnání s bezokružní
 • LED osvětlí řeznou linii i pracovní plochu
 • Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu bez použití nářadí 
 • Inovativní rukojeť Anti-Vibe™ minimalizuje průchod vibrací a zlepšuje ovládání 

při řezání 
 • Spoušť s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu při řezání 

různých materiálů
 • Bezpečnostní zámek spínače, který zabraňuje náhodnému spuštění

Standardní vybavení (R18RS7-0)

1x plátek na dřevo, 1× šestihranný klíč 

R18RS-0
18V Akumulátorová šavlová pila 

 • Ideální na hrubé a rychlé řezání při demoličních pracích v různých 
materiálech, např. ve dřevě, kovu a plastu

 • Řeže rychleji než síťové nářadí, např. ve srovnání se síťovou pilou Ryobi 
ERS0VHG

 • Rukojeť Anti-Vibe™ zvyšuje pohodlí a zlepšuje ovládání při řezání
 • Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu bez použití nářadí
 • Nastavitelná patka umožňuje použití různých částí plátku, a tedy i 

prodloužení jeho životnosti

Standardní vybavení (R18RS-0)

1x plátek na dřevo, 1× šestihranný klíč

RRS1801M
18V Akumulátorová šavlová pila

 • Univerzální pila pro řezání různých materiálů 
 • Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu 
 • Variabilní elektronika rychlosti a brzda 
 • Délka zdvihu 22mm 
 • Antivibrační technologie 
 • Nastavitelná patka pro delší životnost plátku 

Standardní vybavení (RRS1801M)

1x plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč

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

Délka zdvihu (mm) 30

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 3200

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 210

Hmotnost vč. aku (kg) 3.0

Obj. č. 5133003809

EAN kód 4892210158673

Napětí 18V 

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Délka zdvihu (mm) 28

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 2900

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 200

Hmotnost vč. aku (kg) 2.8

Obj. č. 5133002637

EAN kód 4892210141910

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Délka zdvihu (mm) 22

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 3100

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 180

Hmotnost vč. aku (kg) 2.3

Obj. č. 5133001162

EAN kód 4892210118691
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NÁVOD PRO UŽIVATELE, JAKOU 
ZVOLIT SPRÁVNÝ PILU...

PŘÍMÉ ŘEZY
DŘEVO KOV UMĚLÁ 

HMOTA
DLAŽ-
DICE

ŘEZNÁ 
KAPACITA

R18CS7 60mm

R18CS 52mm

RWSL1801 45mm

R18CSP 45mm

R18MS216 70x270mm

EMS190DCL 44x114mm

R18MMS 26mm

LTS1801 22mm

OKRUŽNÍ PILA
Ideální pro přesné, dlouhé a rovné řezy 
ve dřevě. Ideální pro řezání pracovních 
desek nebo trámů.

POKOSOVÁ PILA
Používá se pro opakované přesné křížové 
řezy ve dřevě. Ideální pro řezání lišt nebo 
rámů na obrázky.

PILA NA NEJRŮZ-
NĚJŠÍ MATERIÁLY
Díky velké všestranosti řezá různé 
materiály se schopností zajet pilou 
i do obrobku. Ideální pro řezání v 
sádrokartonu.

PILA NA DLAŽDICE
Vyrobena pro řezání a ořezávání dlaždic. 
Vestavěná vodní nádrž snižuje opotřebení 
kotouče, čímž zlepšuje výkon. Ideální pro 
ořezávání dlaždic, aby se vešly na
pracovní plochu či do koupelny.

KRUHOVÉ ŘEZY

R18JS7 135mm

R18JS 101mm

PŘÍMOČARÁ PILA
Schopná přesných a složitých zakřivených 
řezů v různých materiálech. Ideální pro řezání
zakřivené hrany na obrobku nebo otvoru pro 
umyvadlo či potrubí.

HRUBÉ ŘEZY

R18RS7 210mm

R18RS 200mm

RRS1801M 180mm

ŠAVLOVÁ PILA
Používá se pro rychlé a hrubé řezy v různých 
materiálech díky zaměnitelným typům nožů.
Ideální pro demoliční práce ve dřevě a rámování 
kovů.

NEZAPOMEŇTE TAKÉ SVOJÍ ŘADU 
ROZŠÍŘIT O ŘETĚZOVOU PILU NA 
ZAHRADU...
https://cz.ryobitools.eu/

ONE+ Řezání

R18RS7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová šavlová pila

 • Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje špičkovou délku zdvihu 30mm, ideální 
pro řezání širokého sortimentu materiálů s lehkostí

 • Okružní funkce zvyšuje řeznou rychlost až o 40% ve srovnání s bezokružní
 • LED osvětlí řeznou linii i pracovní plochu
 • Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu bez použití nářadí 
 • Inovativní rukojeť Anti-Vibe™ minimalizuje průchod vibrací a zlepšuje ovládání 

při řezání 
 • Spoušť s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu při řezání 

různých materiálů
 • Bezpečnostní zámek spínače, který zabraňuje náhodnému spuštění

Standardní vybavení (R18RS7-0)

1x plátek na dřevo, 1× šestihranný klíč 

R18RS-0
18V Akumulátorová šavlová pila 

 • Ideální na hrubé a rychlé řezání při demoličních pracích v různých 
materiálech, např. ve dřevě, kovu a plastu

 • Řeže rychleji než síťové nářadí, např. ve srovnání se síťovou pilou Ryobi 
ERS0VHG

 • Rukojeť Anti-Vibe™ zvyšuje pohodlí a zlepšuje ovládání při řezání
 • Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu bez použití nářadí
 • Nastavitelná patka umožňuje použití různých částí plátku, a tedy i 

prodloužení jeho životnosti

Standardní vybavení (R18RS-0)

1x plátek na dřevo, 1× šestihranný klíč

RRS1801M
18V Akumulátorová šavlová pila

 • Univerzální pila pro řezání různých materiálů 
 • Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu 
 • Variabilní elektronika rychlosti a brzda 
 • Délka zdvihu 22mm 
 • Antivibrační technologie 
 • Nastavitelná patka pro delší životnost plátku 

Standardní vybavení (RRS1801M)

1x plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč

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

Délka zdvihu (mm) 30

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 3200

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 210

Hmotnost vč. aku (kg) 3.0

Obj. č. 5133003809

EAN kód 4892210158673

Napětí 18V 

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Délka zdvihu (mm) 28

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 2900

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 200

Hmotnost vč. aku (kg) 2.8

Obj. č. 5133002637

EAN kód 4892210141910

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Délka zdvihu (mm) 22

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 3100

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 180

Hmotnost vč. aku (kg) 2.3

Obj. č. 5133001162

EAN kód 4892210118691
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ONE+ Řezání

R18CS7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová okružní pila

 • Výkonná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem je ideální pro provádění 
dlouhých přímých řezů, přesné řezání vrstvených desek, řezání pracovních 
desek pro kuchyňské linky, řezání desek na podlahy nebo rychlé a přesné 
příčné řezy stavebního řeziva

 • Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující 
provádění řezů různých materiálů

 • Inteligentní elektronky neustále regulují chod motoru, čímž maximalizují dobu 
chodu

 • Působivá kapacita řezu 60mm při úhlu 90° a 42mm při úhlu 45° umožňují 
dokončení aplikací, které jsou obvykle určeny pro pily s napájecím kabelem

 • Nastavení hloubky řezu a šikmého řezu bez použití jiného nářadí znamená 
rychlé a snadné seřízení pily

 • Otočný port pro odvod prachu pomáhá udržovat viditelnost čáry řezu a po 
připojení k vysavači vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí

 • Tenký pilový kotouč Premium o průměru 184mm s 24 karbidovými zuby 
poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezu

Standardní vybavení (R18CS7-0)

1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní vodítko, 
šestihranný klíč

R18CS-0
18V Akumulátorová okružní pila   

 • Ideální pro tvorbu dlouhých rovných řezů, ořezávání dřevěných desek podle 
velikosti, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah nebo pro rychlé a 
přesné řezání dřeva

 • Působivá hloubka řezu 52mm při 90° a 36mm při 45° vám umožňuje 
provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí

 • Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení 
pily

 • Otočná přípojka pro odvod pilin pomáhá udržet čáru řezu čistou a po 
připojení vysavače vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí

 • Vysoce kvalitní 165mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu 
zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu

Standardní vybavení (R18CS-0)

1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní vodítko, 
šestihranný klíč 

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

ONE+ Řezání

RWSL1801M
18V Akumulátorová okružní pila

 • Ideální na dlouhé přímé řezy, zkracování dřevěných desek, řezání 
kuchyňských pracovních desek či podlahových krytin i snadné a přesné 
příčné řezání trámů

 • Působivá hloubka řezu až 45mm při 90° a 32mm při 45° 
 • Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení 

pily
 • Prachová přípojka vám umožňuje práci v bezprašném prostředí díky 

připojení k vysavači 
 • Vysoce kvalitní 150mm řezný kotouč Thin Kerf s 18 zuby s břity ze slinutého 

karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu 

Standardní vybavení (RWSL1801M)

1x TCT kotouč s 18 zuby, šestihranný klíč, 
paralelní vodítko

R18CSP-0
18V Akumulátorová okružní pila

 • Ideální pro dlouhé rovné řezy, vyřezávání dílů z dřevěných desek, řezání 
kuchyňských linek, podlahových krytin i na rychlé a přesné příčné řezy do 
dřeva.

 • Maximální hloubka řezu 45mm při 90° a 32mm při 45° vám umožňuje 
provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí

 • Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení 
pily

 • Přípojka pro odvod pilin pomáhá udržet čáru řezu čistou a po připojení 
vysavače vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí

 • Kotouč Thin Kerf 150mm s 18 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje 
vynikající výkonnost a kvalitu řezu

Standardní vybavení (R18CSP-0)

1×TCT kotouč s 18 zuby, 1× šestihranný klíč, 
1× paralelní vodítko

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

Průměr kotouče (mm) 150

Max. hloubka řezání při 
45° (mm) 32

Max. hloubka řezání při 
90° (mm) 45

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-4700

Průměr hřídele (mm) 10

Kapacita úkosu (°) 0-56

Hmotnost vč. aku (kg) 2.7

Obj. č. 5133002628

EAN kód 4892210141071

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr kotouče (mm) 184

Max. hloubka řezání při 45° 
(mm) 42

Max. hloubka řezání při 90° 
(mm) 60

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 3700

Průměr hřídele (mm) 16

Kapacita úkosu (°) 50

Hmotnost (bez aku) (Kg) 2.8

Obj. č. 5133002890

EAN kód 4892210150080

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr kotouče (mm) 165

Max. hloubka řezání při 45° 
(mm) 36

Max. hloubka řezání při 90° 
(mm) 52

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-4700

Průměr hřídele (mm) 16

Kapacita úkosu (°) 0-56

Hmotnost vč. aku (kg) 2.8

Obj. č. 5133002338

EAN kód 4892210117304

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr kotouče (mm) 150

Max. hloubka řezání při 45° 
(mm) 32

Max. hloubka řezání při 90° 
(mm) 45

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-4700

Průměr hřídele (mm) 10

Kapacita úkosu (°) 50

Hmotnost vč. aku (kg) 3.3

Obj. č. 5133001164

EAN kód 4892210118554
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ONE+ Řezání

R18CS7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová okružní pila

 • Výkonná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem je ideální pro provádění 
dlouhých přímých řezů, přesné řezání vrstvených desek, řezání pracovních 
desek pro kuchyňské linky, řezání desek na podlahy nebo rychlé a přesné 
příčné řezy stavebního řeziva

 • Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující 
provádění řezů různých materiálů

 • Inteligentní elektronky neustále regulují chod motoru, čímž maximalizují dobu 
chodu

 • Působivá kapacita řezu 60mm při úhlu 90° a 42mm při úhlu 45° umožňují 
dokončení aplikací, které jsou obvykle určeny pro pily s napájecím kabelem

 • Nastavení hloubky řezu a šikmého řezu bez použití jiného nářadí znamená 
rychlé a snadné seřízení pily

 • Otočný port pro odvod prachu pomáhá udržovat viditelnost čáry řezu a po 
připojení k vysavači vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí

 • Tenký pilový kotouč Premium o průměru 184mm s 24 karbidovými zuby 
poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezu

Standardní vybavení (R18CS7-0)

1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní vodítko, 
šestihranný klíč

R18CS-0
18V Akumulátorová okružní pila   

 • Ideální pro tvorbu dlouhých rovných řezů, ořezávání dřevěných desek podle 
velikosti, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah nebo pro rychlé a 
přesné řezání dřeva

 • Působivá hloubka řezu 52mm při 90° a 36mm při 45° vám umožňuje 
provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí

 • Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení 
pily

 • Otočná přípojka pro odvod pilin pomáhá udržet čáru řezu čistou a po 
připojení vysavače vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí

 • Vysoce kvalitní 165mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu 
zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu

Standardní vybavení (R18CS-0)

1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní vodítko, 
šestihranný klíč 

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

ONE+ Řezání

RWSL1801M
18V Akumulátorová okružní pila

 • Ideální na dlouhé přímé řezy, zkracování dřevěných desek, řezání 
kuchyňských pracovních desek či podlahových krytin i snadné a přesné 
příčné řezání trámů

 • Působivá hloubka řezu až 45mm při 90° a 32mm při 45° 
 • Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení 

pily
 • Prachová přípojka vám umožňuje práci v bezprašném prostředí díky 

připojení k vysavači 
 • Vysoce kvalitní 150mm řezný kotouč Thin Kerf s 18 zuby s břity ze slinutého 

karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu 

Standardní vybavení (RWSL1801M)

1x TCT kotouč s 18 zuby, šestihranný klíč, 
paralelní vodítko

R18CSP-0
18V Akumulátorová okružní pila

 • Ideální pro dlouhé rovné řezy, vyřezávání dílů z dřevěných desek, řezání 
kuchyňských linek, podlahových krytin i na rychlé a přesné příčné řezy do 
dřeva.

 • Maximální hloubka řezu 45mm při 90° a 32mm při 45° vám umožňuje 
provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí

 • Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení 
pily

 • Přípojka pro odvod pilin pomáhá udržet čáru řezu čistou a po připojení 
vysavače vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí

 • Kotouč Thin Kerf 150mm s 18 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje 
vynikající výkonnost a kvalitu řezu

Standardní vybavení (R18CSP-0)

1×TCT kotouč s 18 zuby, 1× šestihranný klíč, 
1× paralelní vodítko

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

Průměr kotouče (mm) 150

Max. hloubka řezání při 
45° (mm) 32

Max. hloubka řezání při 
90° (mm) 45

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-4700

Průměr hřídele (mm) 10

Kapacita úkosu (°) 0-56

Hmotnost vč. aku (kg) 2.7

Obj. č. 5133002628

EAN kód 4892210141071

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr kotouče (mm) 184

Max. hloubka řezání při 45° 
(mm) 42

Max. hloubka řezání při 90° 
(mm) 60

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 3700

Průměr hřídele (mm) 16

Kapacita úkosu (°) 50

Hmotnost (bez aku) (Kg) 2.8

Obj. č. 5133002890

EAN kód 4892210150080

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr kotouče (mm) 165

Max. hloubka řezání při 45° 
(mm) 36

Max. hloubka řezání při 90° 
(mm) 52

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-4700

Průměr hřídele (mm) 16

Kapacita úkosu (°) 0-56

Hmotnost vč. aku (kg) 2.8

Obj. č. 5133002338

EAN kód 4892210117304

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr kotouče (mm) 150

Max. hloubka řezání při 45° 
(mm) 32

Max. hloubka řezání při 90° 
(mm) 45

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-4700

Průměr hřídele (mm) 10

Kapacita úkosu (°) 50

Hmotnost vč. aku (kg) 3.3

Obj. č. 5133001164

EAN kód 4892210118554
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18V Bezuhlíková přímočará pila
R18JS7-0

PŘESNOST
4stupňové nastavení předkmitu pro vyšší výkon řezání

KONTROLA
Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost

R18JS7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová přímočará pila

 • Výkonná akumulátorová bezuhlíková pila je ideální pro řezání 
komplikovaných tvarů ve dřevě, umělé hmotě či kovu

 • Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost
 • Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace 
 • 4stupňové nastavení předkmitu pro vyšší výkon řezání
 • Zámek na spínači pro lepší kontrolu a ovladatelnost
 • LED světlo - lepší viditelnost řezné linie 
 • Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu 

Standardní vybavení (R18JS7-0)

1x pilový plátek do dřeva, odvod prachu

R18JS-0
18V Akumulátorová přímočará pila 

 • Akumulátorová přímočará pila ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva, 
plastu a kovu

 • Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace 
 • 4stupňové nastavení předkmitu pro ještě více progresivní výkon řezání
 • Zámek na spínači pro lepší kontrolu řízení a ovladatelnost
 • LED světlo zlepšuje viditelnost řezné linie 
 • Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu 

Standardní vybavení (R18JS-0)

1x pilový plátek do dřeva

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

ONE+ Řezání

LTS180M
18V Akumulátorová řezačka obkladů a dlažeb 

 • Výkonný 18V motor na řezání keramiky, žuly, mramoru a zdiva 
 • Ocelová základová deska s velkými knoflíky pro snadné nastavení 
 • 102mm (4”) diamantový řezný kotouč umožňuje přesné řezání, předchází 

lámání materiálu
 • Aretace hřídele pro snadnou výměnu řezného kotouče 
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení a potlačení vibrací 
 • Uložení klíčů 
 • Diamantový kotouč 
 • Nádržka na vodu

Standardní vybavení (LTS180M)

šestihranný klíč, nádržka na vodu

R18MS216-0
18V Akumulátorová pokosová pila s posuvem 

 • Akumulátorová pokosová pila s posuvem umožňuje maximální prořez 
70x270mm při úhlu 90°

 • Předem nastavené úhly řezání odstupňované po 45° a nastavitelné zkosení 
0 až 45°

 • Tenký pilový kotouč nejvyšší třídy o průměru 216mm se 48 zuby osazenými 
karbidovými břity poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezaných ploch 

 • Vysoce kvalitní základna stolu z hliníkového odlitku poskytuje dokonale 
rovný řez povrchu

 • Vestavěný laser poskytující maximální přesnost při sledování řezné linie 
 • Při použití akumulátoru RB18L50 o kapacitě 5.0Ah z řady Lithium+ lze 

provést až 315 příčných řezů při zpracování hranolů o průřezu 50x100mm 

Standardní vybavení (R18MS216-0)

1x TCT kotouč se 48 zuby, 1x svorka, 
prachový sáček, klíč

EMS190DCL
18V Akumulátorová pokosová pila

 • Akumulátorová pokosová pila přeřízne až 38×108mm profil při úhlu 90º 
 • Přednastavené úhly pokosu 0º, 15º, 22.5º, 31.6º a 45º a úkos 0º–45º
 • Řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu pro vyšší výkonnost a 

delší dobu provozu
 • Extrémně kompaktní a lehká pro skvělou přenositelnost

Standardní vybavení (EMS190DCL)

1x TCT kotouč s 24 zuby, 1x svěrka, 
prachový sáček, klíč

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

Délka zdvihu (mm) 25

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 800 - 3500

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 135

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 10

Max. kapacita řezání - hliník 
(mm) 10

Hmotnost vč. aku (kg) 2.2

Obj. č. 5133004223

EAN kód 4892210170521

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Délka zdvihu (mm) 25

Počet zdvihů bez zatížení 
(zd./min) 1100 - 3000

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 101

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 6

Max. kapacita řezání - hliník 
(mm) 10

Hmotnost vč. aku (kg) 2.5

Obj. č. 5133002158

EAN kód 4892210128010

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr kotouče (mm) 216

Max. kap. řezání pokosu 0°/ 
úkosu 45° (mm) 48 x 270

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 0° [mm] 70 x 185

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 45° (mm) 48 x 185

Hmotnost vč. aku (kg) 14.8

Obj. č. 5133003597

EAN kód 4892210156952

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr kotouče (mm) 190

Max. kap. řezání pokosu 0°/ 
úkosu 45° (mm) 35 x 108

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 0° [mm] 35 x 76

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 45° (mm) 35 x 76

Hmotnost vč. aku (kg) 7.4

Obj. č. 5133000932

EAN kód 4892210116895

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 5000

Průměr kotouče (mm) 102

Průměr vřetena (mm) 16

Max. hloubka řezání při 45° 
(mm) 16

Max. hloubka řezání při 90° 
(mm) 22

Hmotnost vč. aku (kg) 2.6

Obj. č. 5133000154

EAN kód 4892210110688
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18V Bezuhlíková přímočará pila
R18JS7-0

PŘESNOST
4stupňové nastavení předkmitu pro vyšší výkon řezání

KONTROLA
Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost

R18JS7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová přímočará pila

 • Výkonná akumulátorová bezuhlíková pila je ideální pro řezání 
komplikovaných tvarů ve dřevě, umělé hmotě či kovu

 • Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost
 • Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace 
 • 4stupňové nastavení předkmitu pro vyšší výkon řezání
 • Zámek na spínači pro lepší kontrolu a ovladatelnost
 • LED světlo - lepší viditelnost řezné linie 
 • Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu 

Standardní vybavení (R18JS7-0)

1x pilový plátek do dřeva, odvod prachu

R18JS-0
18V Akumulátorová přímočará pila 

 • Akumulátorová přímočará pila ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva, 
plastu a kovu

 • Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace 
 • 4stupňové nastavení předkmitu pro ještě více progresivní výkon řezání
 • Zámek na spínači pro lepší kontrolu řízení a ovladatelnost
 • LED světlo zlepšuje viditelnost řezné linie 
 • Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu 

Standardní vybavení (R18JS-0)

1x pilový plátek do dřeva

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

ONE+ Řezání

LTS180M
18V Akumulátorová řezačka obkladů a dlažeb 

 • Výkonný 18V motor na řezání keramiky, žuly, mramoru a zdiva 
 • Ocelová základová deska s velkými knoflíky pro snadné nastavení 
 • 102mm (4”) diamantový řezný kotouč umožňuje přesné řezání, předchází 

lámání materiálu
 • Aretace hřídele pro snadnou výměnu řezného kotouče 
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení a potlačení vibrací 
 • Uložení klíčů 
 • Diamantový kotouč 
 • Nádržka na vodu

Standardní vybavení (LTS180M)

šestihranný klíč, nádržka na vodu

R18MS216-0
18V Akumulátorová pokosová pila s posuvem 

 • Akumulátorová pokosová pila s posuvem umožňuje maximální prořez 
70x270mm při úhlu 90°

 • Předem nastavené úhly řezání odstupňované po 45° a nastavitelné zkosení 
0 až 45°

 • Tenký pilový kotouč nejvyšší třídy o průměru 216mm se 48 zuby osazenými 
karbidovými břity poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezaných ploch 

 • Vysoce kvalitní základna stolu z hliníkového odlitku poskytuje dokonale 
rovný řez povrchu

 • Vestavěný laser poskytující maximální přesnost při sledování řezné linie 
 • Při použití akumulátoru RB18L50 o kapacitě 5.0Ah z řady Lithium+ lze 

provést až 315 příčných řezů při zpracování hranolů o průřezu 50x100mm 

Standardní vybavení (R18MS216-0)

1x TCT kotouč se 48 zuby, 1x svorka, 
prachový sáček, klíč

EMS190DCL
18V Akumulátorová pokosová pila

 • Akumulátorová pokosová pila přeřízne až 38×108mm profil při úhlu 90º 
 • Přednastavené úhly pokosu 0º, 15º, 22.5º, 31.6º a 45º a úkos 0º–45º
 • Řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu pro vyšší výkonnost a 

delší dobu provozu
 • Extrémně kompaktní a lehká pro skvělou přenositelnost

Standardní vybavení (EMS190DCL)

1x TCT kotouč s 24 zuby, 1x svěrka, 
prachový sáček, klíč

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

Délka zdvihu (mm) 25

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 800 - 3500

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 135

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 10

Max. kapacita řezání - hliník 
(mm) 10

Hmotnost vč. aku (kg) 2.2

Obj. č. 5133004223

EAN kód 4892210170521

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Délka zdvihu (mm) 25

Počet zdvihů bez zatížení 
(zd./min) 1100 - 3000

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 101

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 6

Max. kapacita řezání - hliník 
(mm) 10

Hmotnost vč. aku (kg) 2.5

Obj. č. 5133002158

EAN kód 4892210128010

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr kotouče (mm) 216

Max. kap. řezání pokosu 0°/ 
úkosu 45° (mm) 48 x 270

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 0° [mm] 70 x 185

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 45° (mm) 48 x 185

Hmotnost vč. aku (kg) 14.8

Obj. č. 5133003597

EAN kód 4892210156952

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr kotouče (mm) 190

Max. kap. řezání pokosu 0°/ 
úkosu 45° (mm) 35 x 108

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 0° [mm] 35 x 76

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 45° (mm) 35 x 76

Hmotnost vč. aku (kg) 7.4

Obj. č. 5133000932

EAN kód 4892210116895

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 5000

Průměr kotouče (mm) 102

Průměr vřetena (mm) 16

Max. hloubka řezání při 45° 
(mm) 16

Max. hloubka řezání při 90° 
(mm) 22

Hmotnost vč. aku (kg) 2.6

Obj. č. 5133000154

EAN kód 4892210110688
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ONE+ Opracování dřeva

R18MT3-0
18V Akumulátorové multifunkční nářadí

 • Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, 
kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily

 • Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po 
povrchu bez jeho poškození

 • Rychlá výměna příslušenství pro bezproblémový přechod mezi broušením a 
řezáním

 • Šestipolohové ovládací kolečko otáček pro dokonalou kontrolu napříč všemi 
aplikacemi 

 • Zásluhou univerzálního adaptéru pro příslušenství je produkt kompatibilní s 
příslušenstvím jiných značek

 • LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost 
Standardní vybavení (R18MT3-0)

zanořovací kotouč, kotouč do dřeva či kovu, 
brusná deska, 5x brusný papír, šestihranný 
klíč, univerzální adaptér pro příslušenství

R18MT-0
18V Akumulátorové multifunkční nářadí

 • Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, 
kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily 

 • Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po 
povrchu bez jeho poškození

 • Pětipolohová otočná hlava umožňuje ještě jednodušší řezání a pískování v 
těžko přístupných místech

 • Svorka bez použití nástroje pro rychlé a snadné výměny příslušenství 
 • Šestipolohové ovládací kolečko otáček pro dokonalou kontrolu napříč všemi 

aplikacemi
 • Zásluhou univerzálního adaptéru pro příslušenství je produkt kompatibilní s 

příslušenstvím jiných značek

Standardní vybavení (R18MT-0)

zanořovací kotouč, kotouč do dřeva/kovu, 
brusná deska, 5x brusný papír, univerzální 
adaptér pro příslušenství

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

ONE+ Opracování dřeva

R18TR-0
18V Akumulátorová horní frézka

 • Akumulátorová horní frézka ideální pro přidávání okrajového profilu, který 
zlepšuje jakýkoliv dřevozpracující projekt

 • Jemné nastavení hloubky pro přesné a detailní řezání
 • Hliníková deska nabízí stabilitu a přesnost
 • LED světlo pro lepší viditelnost v místě práce

Standardní vybavení (R18TR-0)

6mm upínací kleština, 6.35mm upínací 
kleština, 6.35mm rovná řezačka , paralelní 
doraz 

R18PL-0
18V Akumulátorový hoblík

 • Akumulátorový hoblík zvládá rychlé odstranění materiálu, ideální pro 
ořezávání dveří a jiných povrchů, kde zanechá hladký povrch

 • Nastavitelná hloubka řezu od 0–1.6mm a šířka hoblování 82mm
 • Přídavná přední rukojeť pro lepší ovládání
 • Odolná ocelová hoblovací deska s integrovanou drážkou na srážení hran
 • Vzadu namontovný stojánek chrání obrobek
 • Dvojitý levý a pravý výfuk třísek
 • Boční dorazová lišta pro přesné hoblování

Standardní vybavení (R18PL-0)

paralelní vodítko, prachový sáček, odvod 
prachu, 2x otočný nůž

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

Oscilační úhel 3°

Oscilační frekvence (1/min) 10000-20000

Hmotnost vč. aku (kg) 1.22

Obj. č. 5133003797

EAN kód 4892210161413

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Oscilační úhel 3.2°

Oscilační frekvence (1/min) 10000-20000

Hmotnost vč. aku (kg) 1.4

Obj. č. 5133002466

EAN kód 4892210136534

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. kapacita řezání  (mm) 38

Průměr objímky (mm) 6mm & 6.35mm

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 29000

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133002917

EAN kód 4892210151483

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Hloubka hoblování (mm) 1.6

Šířka hoblování (mm) 82

Hloubkový doraz na 
polodrážku (mm) 12.5

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 11000

Hmotnost vč. aku (kg) 2.8

Obj. č. 5133002921

EAN kód 4892210151520
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ONE+ Opracování dřeva

R18MT3-0
18V Akumulátorové multifunkční nářadí

 • Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, 
kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily

 • Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po 
povrchu bez jeho poškození

 • Rychlá výměna příslušenství pro bezproblémový přechod mezi broušením a 
řezáním

 • Šestipolohové ovládací kolečko otáček pro dokonalou kontrolu napříč všemi 
aplikacemi 

 • Zásluhou univerzálního adaptéru pro příslušenství je produkt kompatibilní s 
příslušenstvím jiných značek

 • LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost 
Standardní vybavení (R18MT3-0)

zanořovací kotouč, kotouč do dřeva či kovu, 
brusná deska, 5x brusný papír, šestihranný 
klíč, univerzální adaptér pro příslušenství

R18MT-0
18V Akumulátorové multifunkční nářadí

 • Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, 
kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily 

 • Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po 
povrchu bez jeho poškození

 • Pětipolohová otočná hlava umožňuje ještě jednodušší řezání a pískování v 
těžko přístupných místech

 • Svorka bez použití nástroje pro rychlé a snadné výměny příslušenství 
 • Šestipolohové ovládací kolečko otáček pro dokonalou kontrolu napříč všemi 

aplikacemi
 • Zásluhou univerzálního adaptéru pro příslušenství je produkt kompatibilní s 

příslušenstvím jiných značek

Standardní vybavení (R18MT-0)

zanořovací kotouč, kotouč do dřeva/kovu, 
brusná deska, 5x brusný papír, univerzální 
adaptér pro příslušenství

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

ONE+ Opracování dřeva

R18TR-0
18V Akumulátorová horní frézka

 • Akumulátorová horní frézka ideální pro přidávání okrajového profilu, který 
zlepšuje jakýkoliv dřevozpracující projekt

 • Jemné nastavení hloubky pro přesné a detailní řezání
 • Hliníková deska nabízí stabilitu a přesnost
 • LED světlo pro lepší viditelnost v místě práce

Standardní vybavení (R18TR-0)

6mm upínací kleština, 6.35mm upínací 
kleština, 6.35mm rovná řezačka , paralelní 
doraz 

R18PL-0
18V Akumulátorový hoblík

 • Akumulátorový hoblík zvládá rychlé odstranění materiálu, ideální pro 
ořezávání dveří a jiných povrchů, kde zanechá hladký povrch

 • Nastavitelná hloubka řezu od 0–1.6mm a šířka hoblování 82mm
 • Přídavná přední rukojeť pro lepší ovládání
 • Odolná ocelová hoblovací deska s integrovanou drážkou na srážení hran
 • Vzadu namontovný stojánek chrání obrobek
 • Dvojitý levý a pravý výfuk třísek
 • Boční dorazová lišta pro přesné hoblování

Standardní vybavení (R18PL-0)

paralelní vodítko, prachový sáček, odvod 
prachu, 2x otočný nůž

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

Oscilační úhel 3°

Oscilační frekvence (1/min) 10000-20000

Hmotnost vč. aku (kg) 1.22

Obj. č. 5133003797

EAN kód 4892210161413

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Oscilační úhel 3.2°

Oscilační frekvence (1/min) 10000-20000

Hmotnost vč. aku (kg) 1.4

Obj. č. 5133002466

EAN kód 4892210136534

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. kapacita řezání  (mm) 38

Průměr objímky (mm) 6mm & 6.35mm

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 29000

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133002917

EAN kód 4892210151483

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Hloubka hoblování (mm) 1.6

Šířka hoblování (mm) 82

Hloubkový doraz na 
polodrážku (mm) 12.5

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 11000

Hmotnost vč. aku (kg) 2.8

Obj. č. 5133002921

EAN kód 4892210151520
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NÁVOD PRO UŽIVATELE, JAKOU 
ZVOLIT SPRÁVNOU BRUSKU...

VELKÉ PLOCHY

VŠEOBECNÉ BROUŠENÍ

JEMNÉ DETAILY

NE

NE

ANO

ANO

CHCETE POVRCH BEZ VÍŘENÍ?

BROUSÍTE SLOŽITÉ TVARY?

R18SS4

Detailní práce

Kvalita výsledného 
vzhledu
Míra odstranění

R18PS

Detailní práce

Kvalita výsledného 
vzhledu

Míra odstranění

R18ROS

Detailní práce

Kvalita výsledného 
vzhledu

Míra odstranění

R18PF

Detailní práce

Kvalita výsledného 
vzhledu

Míra odstranění

Na co budete brusku používat?

R18BS

Detailní práce

Kvalita výsledného 
vzhledu

Míra odstranění

Pásová bruska

BRUSKA NA 
ČTVRTINU 
BRUSNÉHO 
PAPÍRU

VIBRAČNÍ 
BRUSKA

PÁSOVÁ 
BRUSKA - 
PILNÍK

EXCENTRICKÁ 
BRUSKA

cz.ryobitools.eu

ONE+ Broušení

R18BS-0
18V Akumulátorová pásová bruska

 • Výkonná a rychlá pásová bruska, ideální pro náročné použití na větších 
plochách

 • Odstraní až 700g materiálu za hodinu při rychlém odstranění materiálu
 • Třípolohová přední rukojeť poskytuje brusce ještě více kontroly a schopnosti 

se dostat i do úzkých míst
 • Prachový sáček pro efektivní odběr prachu zaručuje čisté pracovní prostředí
 • Výměna pásu bez použití nářadí maximalizuje uživatelské ovládání a pohodlí
 • Páčka pro rychlé a pohodlné upevnění brusného pásu bez nářadí

Standardní vybavení (R18BS-0)

3x brusný pás (60/100/120), prachový 
sáček, adaptér k odvodu prachu

R18ROS-0
18V Akumulátorová excentrická bruska

 • Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto 
nebo odstraňování nátěrů

 • Rozkmit 2.5mm pro rychlé a efektivní odstraňování materiálu
 • Náhodný excentrický pohyb zajišťuje čistý povrch materiálu
 • Zabudovaný systém prachové technologie zajišťuje čisté pracovní prostředí
 • Rychlé připevnění brusného listu pomocí suchého zipu

Standardní vybavení (R18ROS-0)

3x brusný papír (80, 120, 240), prachový 
sáček

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

Délka pásu (mm) 457

Šířka pásu  (mm) 76

Rychlost pásu [m|min] 250

Hmotnost vč. aku (kg) 3.1

Obj. č. 5133002916

EAN kód 4892210149992

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Oscilační frekvence (1/min) 20000

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 2.5

Rozměr brusné desky (mm) 125

Hmotnost vč. aku (kg) 1.6

Obj. č. 5133002471

EAN kód 4892210136855

* 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*
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NÁVOD PRO UŽIVATELE, JAKOU 
ZVOLIT SPRÁVNOU BRUSKU...

VELKÉ PLOCHY
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NE

NE
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BROUSÍTE SLOŽITÉ TVARY?

R18SS4

Detailní práce

Kvalita výsledného 
vzhledu
Míra odstranění

R18PS

Detailní práce

Kvalita výsledného 
vzhledu

Míra odstranění

R18ROS

Detailní práce

Kvalita výsledného 
vzhledu

Míra odstranění

R18PF

Detailní práce

Kvalita výsledného 
vzhledu

Míra odstranění

Na co budete brusku používat?

R18BS

Detailní práce

Kvalita výsledného 
vzhledu

Míra odstranění

Pásová bruska

BRUSKA NA 
ČTVRTINU 
BRUSNÉHO 
PAPÍRU

VIBRAČNÍ 
BRUSKA

PÁSOVÁ 
BRUSKA - 
PILNÍK

EXCENTRICKÁ 
BRUSKA

cz.ryobitools.eu

ONE+ Broušení

R18BS-0
18V Akumulátorová pásová bruska

 • Výkonná a rychlá pásová bruska, ideální pro náročné použití na větších 
plochách

 • Odstraní až 700g materiálu za hodinu při rychlém odstranění materiálu
 • Třípolohová přední rukojeť poskytuje brusce ještě více kontroly a schopnosti 

se dostat i do úzkých míst
 • Prachový sáček pro efektivní odběr prachu zaručuje čisté pracovní prostředí
 • Výměna pásu bez použití nářadí maximalizuje uživatelské ovládání a pohodlí
 • Páčka pro rychlé a pohodlné upevnění brusného pásu bez nářadí

Standardní vybavení (R18BS-0)

3x brusný pás (60/100/120), prachový 
sáček, adaptér k odvodu prachu

R18ROS-0
18V Akumulátorová excentrická bruska

 • Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto 
nebo odstraňování nátěrů

 • Rozkmit 2.5mm pro rychlé a efektivní odstraňování materiálu
 • Náhodný excentrický pohyb zajišťuje čistý povrch materiálu
 • Zabudovaný systém prachové technologie zajišťuje čisté pracovní prostředí
 • Rychlé připevnění brusného listu pomocí suchého zipu

Standardní vybavení (R18ROS-0)

3x brusný papír (80, 120, 240), prachový 
sáček

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

Délka pásu (mm) 457

Šířka pásu  (mm) 76

Rychlost pásu [m|min] 250

Hmotnost vč. aku (kg) 3.1

Obj. č. 5133002916

EAN kód 4892210149992

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Oscilační frekvence (1/min) 20000

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 2.5

Rozměr brusné desky (mm) 125

Hmotnost vč. aku (kg) 1.6

Obj. č. 5133002471

EAN kód 4892210136855

* 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*
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ONE+ Broušení

R18PS-0
18V Akumulátorová vibrační bruska

 • Ideální pro lehké až středně těžké použití, jako konečná povrchová úprava 
nebo pro odstraňování nátěrů

 • Orbitální brusný pohyb 1.8mm pro rychlé a efektivní odstranění materiálu
 • Kompaktní konstrukce umožňuje uživatelům snadné broušení v rozích a 

úzkých prostorech
 • Rychlé připevnění brusného listu pomocí suchého zipu
 • Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů

Standardní vybavení (R18PS-0)

6x brusný papír (2x60, 2x120, 2x240)

R18PF-0
18V Akumulátorová pásová bruska - pilník

 • Štíhlá pásová bruska - pilník, ideální pro broušení a tvarování i v těch 
nejužších místech

 • Až 630m/min s variabilní regulací otáček pro vysoce kvalitní provedení na 
nejrůznějších materiálech

 • Výměna pásu bez použití nářadí maximalizuje uživatelské ovládání a pohodlí
 • Páka bez použití nářadí pro rychlé a pohodlné uchycení brusného pásu
 • Zámek na spínači umožňuje větší kontrolu a ovladatelnost

Standardní vybavení (R18PF-0)

3x brusný pás (hrubost 60/80/120)

18V AKUMULÁTOROVÁ  
PÁSOVÁ BRUSKA - PILNÍK VŠESTRANNÉ

BROUŠENÍ
R18PF-0 A

PILOVÁNÍÚZKÝ A FLEXIBILNÍ
Úzký 13x457mm pilník ideální na broušení  
v těsných místech.

KONTROLA OVLÁDÁNÍ
Až 630 m/min s proměnnou rychlostí 
ovládání, ideální pro broušení a tvarování.

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMU-
LÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA OBJEVTE

NOVÉ AKUMULÁTOROVÉ

R18AG7-0 APLIKACE

INTELIGENTNÍ
Inteligentní elektronika neustále reguluje maximální  
dobu chodu motoru.

VÝKONNÁ
Výkonná bezuhlíková 125mm bruska ideální pro  
různé typy řezání a broušení.

R18AG7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska

 • Výkonná 125mm bruska s bezuhlíkovým motorem je ideální pro různé 
rozbrušovací a brusné práce

 • Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující řezání, 
broušení nebo dokonce práce na zdivu

 • Inteligentní elektronický systém neustále reguluje chod motoru, čímž 
maximalizuje provozní dobu

 • Elektronická technologie zabraňující zpětnému rázu vypíná nářadí, jakmile je 
detekováno jeho zablokování, což zvyšuje bezpečnost uživatele

 • Rukojeť nastavitelná do 3 poloh zaručuje lepší ovladatelnost při broušení a 
řezání

 • Kryt kotouče nastavitelný bez použití jiného nářadí a matice umožňují 
snadné upevnění příslušenství

Standardní vybavení (R18AG7-0)

1x brusný kotouč, ochranný kryt, přídavná 
rukojeť

R18AG-0
18V Akumulátorová úhlová bruska 

 • Akumulátorová 115mm bruska je ideální pro celou řadu různých druhů 
řezání a broušení  

 • Třípolohová rukojeť pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání
 • Snadno nastavitelný kryt kotouče bez použití nářadí
 • 2stupňový spínač pro větší ochranu uživatele bránící náhodnému spuštění
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort a kontrolu držení

Standardní vybavení (R18AG-0)

postranní rukojeť, klíč, ochranný kryt, 1x 
brusný kotouč

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

Oscilační frekvence (1/min) 22000

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 1.8

Rozměr brusné desky (mm) 100x140

Hmotnost vč. aku (kg) 1.1

Obj. č. 5133002443

EAN kód 4892210133700

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Délka pásu (mm) 457

Šířka pásu  (mm) 13

Rychlost pásu [m|min] 260-630

Hmotnost vč. aku (kg) 1.4

Obj. č. 5133004179

EAN kód 4892210169693

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr kotouče (mm) 125

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 11000

Průměr hřídele (mm) 22

Hmotnost vč. aku (kg) 2.6

Obj. č. 5133002852

EAN kód 4892210149404

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Nabíječka Ne

Průměr kotouče (mm) 115

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 7500

Průměr hřídele (mm) 22

Hmotnost vč. aku (kg) 2.9

Obj. č. 5133001903

EAN kód 4892210123657
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ONE+ Broušení

R18PS-0
18V Akumulátorová vibrační bruska

 • Ideální pro lehké až středně těžké použití, jako konečná povrchová úprava 
nebo pro odstraňování nátěrů

 • Orbitální brusný pohyb 1.8mm pro rychlé a efektivní odstranění materiálu
 • Kompaktní konstrukce umožňuje uživatelům snadné broušení v rozích a 

úzkých prostorech
 • Rychlé připevnění brusného listu pomocí suchého zipu
 • Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů

Standardní vybavení (R18PS-0)

6x brusný papír (2x60, 2x120, 2x240)

R18PF-0
18V Akumulátorová pásová bruska - pilník

 • Štíhlá pásová bruska - pilník, ideální pro broušení a tvarování i v těch 
nejužších místech

 • Až 630m/min s variabilní regulací otáček pro vysoce kvalitní provedení na 
nejrůznějších materiálech

 • Výměna pásu bez použití nářadí maximalizuje uživatelské ovládání a pohodlí
 • Páka bez použití nářadí pro rychlé a pohodlné uchycení brusného pásu
 • Zámek na spínači umožňuje větší kontrolu a ovladatelnost

Standardní vybavení (R18PF-0)

3x brusný pás (hrubost 60/80/120)

18V AKUMULÁTOROVÁ  
PÁSOVÁ BRUSKA - PILNÍK VŠESTRANNÉ

BROUŠENÍ
R18PF-0 A

PILOVÁNÍÚZKÝ A FLEXIBILNÍ
Úzký 13x457mm pilník ideální na broušení  
v těsných místech.

KONTROLA OVLÁDÁNÍ
Až 630 m/min s proměnnou rychlostí 
ovládání, ideální pro broušení a tvarování.

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMU-
LÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA OBJEVTE

NOVÉ AKUMULÁTOROVÉ

R18AG7-0 APLIKACE

INTELIGENTNÍ
Inteligentní elektronika neustále reguluje maximální  
dobu chodu motoru.

VÝKONNÁ
Výkonná bezuhlíková 125mm bruska ideální pro  
různé typy řezání a broušení.

R18AG7-0
18V Bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska

 • Výkonná 125mm bruska s bezuhlíkovým motorem je ideální pro různé 
rozbrušovací a brusné práce

 • Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující řezání, 
broušení nebo dokonce práce na zdivu

 • Inteligentní elektronický systém neustále reguluje chod motoru, čímž 
maximalizuje provozní dobu

 • Elektronická technologie zabraňující zpětnému rázu vypíná nářadí, jakmile je 
detekováno jeho zablokování, což zvyšuje bezpečnost uživatele

 • Rukojeť nastavitelná do 3 poloh zaručuje lepší ovladatelnost při broušení a 
řezání

 • Kryt kotouče nastavitelný bez použití jiného nářadí a matice umožňují 
snadné upevnění příslušenství

Standardní vybavení (R18AG7-0)

1x brusný kotouč, ochranný kryt, přídavná 
rukojeť

R18AG-0
18V Akumulátorová úhlová bruska 

 • Akumulátorová 115mm bruska je ideální pro celou řadu různých druhů 
řezání a broušení  

 • Třípolohová rukojeť pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání
 • Snadno nastavitelný kryt kotouče bez použití nářadí
 • 2stupňový spínač pro větší ochranu uživatele bránící náhodnému spuštění
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort a kontrolu držení

Standardní vybavení (R18AG-0)

postranní rukojeť, klíč, ochranný kryt, 1x 
brusný kotouč

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

Oscilační frekvence (1/min) 22000

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 1.8

Rozměr brusné desky (mm) 100x140

Hmotnost vč. aku (kg) 1.1

Obj. č. 5133002443

EAN kód 4892210133700

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Délka pásu (mm) 457

Šířka pásu  (mm) 13

Rychlost pásu [m|min] 260-630

Hmotnost vč. aku (kg) 1.4

Obj. č. 5133004179

EAN kód 4892210169693

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr kotouče (mm) 125

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 11000

Průměr hřídele (mm) 22

Hmotnost vč. aku (kg) 2.6

Obj. č. 5133002852

EAN kód 4892210149404

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Nabíječka Ne

Průměr kotouče (mm) 115

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 7500

Průměr hřídele (mm) 22

Hmotnost vč. aku (kg) 2.9

Obj. č. 5133001903

EAN kód 4892210123657
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ONE+ Nastřelovací pistole

R18N16G-0
18V Akumulátorová 16G hřebíkovačka

 • Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje 
potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo 
drahých plynových náplní   

 • Vystřeluje hřebíky délky 19 až 65mm (hlava 1.6mm) 
 • 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé 

připevnění 
 • Technologie Grip-light zapíná LED při uchopení rukojeti 
 • Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu 

a správné nastavení hlaviček hřebíků 
 • Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
 • Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
 • Indikátor malého množství hřebíků, kde ihned vidíte, kdy je potřeba hřebíky 

doplnit 
 • Hák pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
 • Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití nářadí

Standardní vybavení (R18N16G-0)

500x 50mm hřebík, 2x patka, otočný hák na 
zavěšení 

R18N18G-0
18V Akumulátorová 18G hřebíkovačka

 • Technologie AirStrike™  nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje 
potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo 
drahých plynových náplní 

 • Vystřeluje hřebíky délky 15 až 50mm (hlava 1.2mm) 
 • 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé 

připevnění 
 • Technologie Grip-light zapíná dvojici LED při uchopení rukojeti
 • Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu 

a správné nastavení hlaviček hřebíků 
 • Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
 • Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
 • Indikátor malého množství hřebíků, kde ihned vidíte, kdy je potřeba hřebíky 

doplnit  
 • Hák pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
 • Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití nářadí

Standardní vybavení (R18N18G-0)

500x 32mm hřebík, 2x patka, otočný hák na 
zavěšení 

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

18V Akumulátorová 
sponkovačka
R18ST50

PRECIZNÍ
Nastavení hloubky bez nářadí umožňuje přesnou aplikaci sponek

NENÁROČNÝ
Úchop materiálu pomáhá držet obrobek pro snadné sponkování.

R18S18G-0
18V Akumulátorová 18G sponkovačka

 • Technologie AirStrike™  nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje 
potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo 
drahých plynových náplní  

 • Nastřeluje úzké spony (5.5–6.1mm) o délce 10 až 38mm 
 • Dva režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a režim aktivace 

kontaktem pro rychlé upevňování
 • Technologie Grip-light zapíná dvojité LED osvětlení uchopením rukojeti
 • Nastavení hloubky zaražení bez použití nářadí pomáhá chránit pracovní 

povrch a umožňuje správnou aplikaci spon
 • Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených spon
 • Beznástrojové uvolnění uvízlých spon
 • Indikátor malého množství spon, kde ihned vidíte, kdy je potřeba spony 

doplnit
 • Hák pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
 • Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití nářadí

Standardní vybavení (R18S18G-0)

500x 38mm sponka, 2x patka, otočný hák 
na zavěšení

R18ST50-0
NOVINKA18V Akumulátorová sponkovačka

 • Účinná sponkovačka pro náročné kutilské aplikace jako je dekorování 
domu, čalounění či lepení koberců

 • Kompaktní a lehká konstrukce zjednodušuje práci na místě
 • Nastřeluje úzké sponky (10mm) o délce 6 až 14mm pro nejrůznější druh 

použití
 • Nastavení hloubky zaražení bez použití nářadí pomáhá chránit pracovní 

povrch a umožňuje správnou aplikaci spon 
 • Uchycení materiálu Grip pomáhá držet obrobek na místě pro snadné 

sešívání

Standardní vybavení (R18ST50-0)

1x spona na opasek, 1x úchyt na materiál, 
160x 10mm sponka s úzkou korunkou 

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

Kapacita násobky - hřebíky 19-65mm

Kapacita zásobníku hřebíky 100

Rozměr hřebíků (mm) 1.6

Hmotnost vč. aku (kg) 3.1

Obj. č. 5133002222

EAN kód 4892210128898

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Kapacita násobky - hřebíky 15-50mm

Kapacita zásobníku hřebíky 105

Rozměr hřebíků (mm) 1.2

Hmotnost vč. aku (kg) 2.9

Obj. č. 5133002093

EAN kód 4892210128058

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Kapacita zásobníku 100

Kapacita násobky - hřebíky
úzká korunka (5.5-

6.1mm), délka od 
10 do 38mm

Hmotnost vč. aku (kg) 2.9

Obj. č. 5133002516

EAN kód 4892210138781

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Kapacita násobky - hřebíky 90

Šířka spon (mm) 10

Délka spon (mm) 6 - 14

Hmotnost vč. aku (kg) 1.8

Obj. č. 5133004496

EAN kód 4892210179241
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ONE+ Nastřelovací pistole

R18N16G-0
18V Akumulátorová 16G hřebíkovačka

 • Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje 
potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo 
drahých plynových náplní   

 • Vystřeluje hřebíky délky 19 až 65mm (hlava 1.6mm) 
 • 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé 

připevnění 
 • Technologie Grip-light zapíná LED při uchopení rukojeti 
 • Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu 

a správné nastavení hlaviček hřebíků 
 • Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
 • Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
 • Indikátor malého množství hřebíků, kde ihned vidíte, kdy je potřeba hřebíky 

doplnit 
 • Hák pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
 • Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití nářadí

Standardní vybavení (R18N16G-0)

500x 50mm hřebík, 2x patka, otočný hák na 
zavěšení 

R18N18G-0
18V Akumulátorová 18G hřebíkovačka

 • Technologie AirStrike™  nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje 
potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo 
drahých plynových náplní 

 • Vystřeluje hřebíky délky 15 až 50mm (hlava 1.2mm) 
 • 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé 

připevnění 
 • Technologie Grip-light zapíná dvojici LED při uchopení rukojeti
 • Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu 

a správné nastavení hlaviček hřebíků 
 • Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
 • Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
 • Indikátor malého množství hřebíků, kde ihned vidíte, kdy je potřeba hřebíky 

doplnit  
 • Hák pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
 • Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití nářadí

Standardní vybavení (R18N18G-0)

500x 32mm hřebík, 2x patka, otočný hák na 
zavěšení 

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

18V Akumulátorová 
sponkovačka
R18ST50

PRECIZNÍ
Nastavení hloubky bez nářadí umožňuje přesnou aplikaci sponek

NENÁROČNÝ
Úchop materiálu pomáhá držet obrobek pro snadné sponkování.

R18S18G-0
18V Akumulátorová 18G sponkovačka

 • Technologie AirStrike™  nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje 
potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo 
drahých plynových náplní  

 • Nastřeluje úzké spony (5.5–6.1mm) o délce 10 až 38mm 
 • Dva režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a režim aktivace 

kontaktem pro rychlé upevňování
 • Technologie Grip-light zapíná dvojité LED osvětlení uchopením rukojeti
 • Nastavení hloubky zaražení bez použití nářadí pomáhá chránit pracovní 

povrch a umožňuje správnou aplikaci spon
 • Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených spon
 • Beznástrojové uvolnění uvízlých spon
 • Indikátor malého množství spon, kde ihned vidíte, kdy je potřeba spony 

doplnit
 • Hák pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
 • Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použití nářadí

Standardní vybavení (R18S18G-0)

500x 38mm sponka, 2x patka, otočný hák 
na zavěšení

R18ST50-0
NOVINKA18V Akumulátorová sponkovačka

 • Účinná sponkovačka pro náročné kutilské aplikace jako je dekorování 
domu, čalounění či lepení koberců

 • Kompaktní a lehká konstrukce zjednodušuje práci na místě
 • Nastřeluje úzké sponky (10mm) o délce 6 až 14mm pro nejrůznější druh 

použití
 • Nastavení hloubky zaražení bez použití nářadí pomáhá chránit pracovní 

povrch a umožňuje správnou aplikaci spon 
 • Uchycení materiálu Grip pomáhá držet obrobek na místě pro snadné 

sešívání

Standardní vybavení (R18ST50-0)

1x spona na opasek, 1x úchyt na materiál, 
160x 10mm sponka s úzkou korunkou 

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

Kapacita násobky - hřebíky 19-65mm

Kapacita zásobníku hřebíky 100

Rozměr hřebíků (mm) 1.6

Hmotnost vč. aku (kg) 3.1

Obj. č. 5133002222

EAN kód 4892210128898

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Kapacita násobky - hřebíky 15-50mm

Kapacita zásobníku hřebíky 105

Rozměr hřebíků (mm) 1.2

Hmotnost vč. aku (kg) 2.9

Obj. č. 5133002093

EAN kód 4892210128058

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Kapacita zásobníku 100

Kapacita násobky - hřebíky
úzká korunka (5.5-

6.1mm), délka od 
10 do 38mm

Hmotnost vč. aku (kg) 2.9

Obj. č. 5133002516

EAN kód 4892210138781

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Kapacita násobky - hřebíky 90

Šířka spon (mm) 10

Délka spon (mm) 6 - 14

Hmotnost vč. aku (kg) 1.8

Obj. č. 5133004496

EAN kód 4892210179241
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ONE+ Péče o automobil

R18IW7-0
NOVINKA18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák

 • Kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák zajišťuje kroutící moment 270Nm 
 • Ideální pro automobilní aplikace jako je výměna oleje, zapalovacích svíček či 

udržování brzdového systému a odpružení
 • Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou 

reakční zpětnou vazbu přes rukojeť
 • 4 nastavení točivého momentu včetně funkce AutoStop, nastavení 

optimalizované pro dotažení a uvolnění matic na pneumatikách
 • Třípaprskové LED osvětlují pracovní plochu a eliminují stíny na bitech a 

upevňovacím materiálu
 • 1/2” hnací čtyřhran s pojistným čepem pro snadnou instalaci nástrčných 

hlavic 

Standardní vybavení (R18IW7-0)

1/4” šestihranný adaptér

R18IW3-0
18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák 

 • 18V vysoce výkonný motor zajišťuje kroutící moment 400Nm, ideální pro 
rychlé utahování/povolování hmoždinek pro náročné aplikace

 • Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou 
reakční zpětnou vazbu přes rukojeť

 • Nastavení tří rychlostí zajišťuje lepší kontrolu a univerzálnost
 • Třípaprskové LED osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech a 

upevňovacím materiálu i v nejtmavějších místech
 • 1/2” hnací čtyřhran s pojistným čepem pro snadnou instalaci nástrčných 

hlavic

Standardní vybavení (R18IW3-0)

1/4” šestihranný adaptér

R18B-0
18V Akumulátorová leštička

 • Ideální pro nanášení leštidla a vosku při údržbě lakovaného povrchu vašeho 
vozidla

 • Využitelná na lodě, dřevěný nábytek a podlahy
 • Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez “vírů”
 • Výkonný motor poskytuje 2500 kmitů za minutu, čímž zajišťuje optimální 

výkon během delšího používání
 • Dokončete svoji práci rychle s plnohodnotným 254mm lešticím aplikátorem 

a kotoučem
 • Zahnutá rukojeť zajišťuje komfort a přístup na těžko dostupná místa

Standardní vybavení (R18B-0)

1x elastický leštící návlek, 1x elastický 
nanášecí návlek

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

ONE+ Péče o automobil

R18SOI-0
18V Akumulátorová páječka

 • Akumulátorová páječka, ideální pro použití v automobilovém průmyslu a při 
řemeslné činnosti

 • Přenosná a velikostně malá a zároveň perfektní pro práci na místě
 • Zahřátí na 480°C zabere pouze 50 sekund
 • Perová konstrukce pro pohodlné držení a ovládání
 • Kontrolka LED indikující dobu zahřívání a chlazení

Standardní vybavení (R18SOI-0)

1x pájecí hrot, 1x řezací hrot , 100g pájecí 
cívka

R18HG-0
NOVINKA18V Akumulátorová horkovzdušná pistole

 • Akumulátorová horkovzdušná pistole, ideální pro péči o automobil a 
hobby úkoly jako tónování oken automobilů, smršťování trubiček a pájení 
měděných trubek

 • Akumulátorová a drobná, perfektní pro práci na místě
 • Zahřátí na 470°C zabere pouhých 60 sekund
 • LED světlo pro lepší viditelnost

Standardní vybavení (R18HG-0)

1x redukční tryska, 1x reflektorová tryska

R18GG-0
NOVINKA18V Akumulátorový mazací pistole

 • Akumulátorová mazací pistole, ideální pro snadné mazání vozidel a strojů
 • Poskytuje výkon vytlačení až 210g maziva za minutu a dosahuje tlaku až 10 

000PSI / 690Bar pro rychlé a snadné mazání
 • Pojme až 400g náplně v kazetách nebo je možné ji naplnit hromadně až 

450g maziva
 • Možnost uložení 76cm hadice přímo na nářadí, což chrání trysku od špíny 

a prachu
 • Zámek na spínači zabraňuje náhodnému uvedení do provozu
 • Odvzdušňovací ventil pro snadné uvolnění zachyceného vzduchu

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

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Teplotní rozsah (°C) 480°

Hmotnost vč. aku (kg) 0.8

Obj. č. 5133004382

EAN kód 4892210173324

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průtok [g/min] 210

Kapacita maziva 400g kazeta či 
450g náplně

Délka hadice (m) 0.76

Max. provozní tlak 690 | 10000

Hmotnost vč. aku (kg) 4.0

Obj. č. 5133004643

EAN kód 4892210183804

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. moment (Nm) 270
Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-3000

Počet úderů (ú./min) 0-3900

Upínání nářadí ½˝ čtyřhran

Hmotnost vč. aku (kg) 1.3

Obj. č. 5133004220

EAN kód 4892210164568

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. moment (Nm) 400

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-2900

Počet úderů (ú./min) 0-3200

Upínání nářadí ½˝ čtyřhran

Hmotnost vč. aku (kg) 2

Obj. č. 5133002436

EAN kód 4892210132352

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 12.5

Oscilační frekvence (1/min) 2500

Rozměr  (mm) 254

Hmotnost vč. aku (kg) 2.4

Obj. č. 5133002465

EAN kód 4892210135483

Napětí 18V 

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Teplotní rozsah (°C) 0 - 470°

Max. proud vzduchu (l/min) 170

Hmotnost vč. aku (kg) 1.0

Obj. č. 5133004423

EAN kód 4892210176196
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ONE+ Péče o automobil

R18IW7-0
NOVINKA18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák

 • Kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák zajišťuje kroutící moment 270Nm 
 • Ideální pro automobilní aplikace jako je výměna oleje, zapalovacích svíček či 

udržování brzdového systému a odpružení
 • Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou 

reakční zpětnou vazbu přes rukojeť
 • 4 nastavení točivého momentu včetně funkce AutoStop, nastavení 

optimalizované pro dotažení a uvolnění matic na pneumatikách
 • Třípaprskové LED osvětlují pracovní plochu a eliminují stíny na bitech a 

upevňovacím materiálu
 • 1/2” hnací čtyřhran s pojistným čepem pro snadnou instalaci nástrčných 

hlavic 

Standardní vybavení (R18IW7-0)

1/4” šestihranný adaptér

R18IW3-0
18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák 

 • 18V vysoce výkonný motor zajišťuje kroutící moment 400Nm, ideální pro 
rychlé utahování/povolování hmoždinek pro náročné aplikace

 • Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou 
reakční zpětnou vazbu přes rukojeť

 • Nastavení tří rychlostí zajišťuje lepší kontrolu a univerzálnost
 • Třípaprskové LED osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech a 

upevňovacím materiálu i v nejtmavějších místech
 • 1/2” hnací čtyřhran s pojistným čepem pro snadnou instalaci nástrčných 

hlavic

Standardní vybavení (R18IW3-0)

1/4” šestihranný adaptér

R18B-0
18V Akumulátorová leštička

 • Ideální pro nanášení leštidla a vosku při údržbě lakovaného povrchu vašeho 
vozidla

 • Využitelná na lodě, dřevěný nábytek a podlahy
 • Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez “vírů”
 • Výkonný motor poskytuje 2500 kmitů za minutu, čímž zajišťuje optimální 

výkon během delšího používání
 • Dokončete svoji práci rychle s plnohodnotným 254mm lešticím aplikátorem 

a kotoučem
 • Zahnutá rukojeť zajišťuje komfort a přístup na těžko dostupná místa

Standardní vybavení (R18B-0)

1x elastický leštící návlek, 1x elastický 
nanášecí návlek

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

ONE+ Péče o automobil

R18SOI-0
18V Akumulátorová páječka

 • Akumulátorová páječka, ideální pro použití v automobilovém průmyslu a při 
řemeslné činnosti

 • Přenosná a velikostně malá a zároveň perfektní pro práci na místě
 • Zahřátí na 480°C zabere pouze 50 sekund
 • Perová konstrukce pro pohodlné držení a ovládání
 • Kontrolka LED indikující dobu zahřívání a chlazení

Standardní vybavení (R18SOI-0)

1x pájecí hrot, 1x řezací hrot , 100g pájecí 
cívka

R18HG-0
NOVINKA18V Akumulátorová horkovzdušná pistole

 • Akumulátorová horkovzdušná pistole, ideální pro péči o automobil a 
hobby úkoly jako tónování oken automobilů, smršťování trubiček a pájení 
měděných trubek

 • Akumulátorová a drobná, perfektní pro práci na místě
 • Zahřátí na 470°C zabere pouhých 60 sekund
 • LED světlo pro lepší viditelnost

Standardní vybavení (R18HG-0)

1x redukční tryska, 1x reflektorová tryska

R18GG-0
NOVINKA18V Akumulátorový mazací pistole

 • Akumulátorová mazací pistole, ideální pro snadné mazání vozidel a strojů
 • Poskytuje výkon vytlačení až 210g maziva za minutu a dosahuje tlaku až 10 

000PSI / 690Bar pro rychlé a snadné mazání
 • Pojme až 400g náplně v kazetách nebo je možné ji naplnit hromadně až 

450g maziva
 • Možnost uložení 76cm hadice přímo na nářadí, což chrání trysku od špíny 

a prachu
 • Zámek na spínači zabraňuje náhodnému uvedení do provozu
 • Odvzdušňovací ventil pro snadné uvolnění zachyceného vzduchu

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

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Teplotní rozsah (°C) 480°

Hmotnost vč. aku (kg) 0.8

Obj. č. 5133004382

EAN kód 4892210173324

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průtok [g/min] 210

Kapacita maziva 400g kazeta či 
450g náplně

Délka hadice (m) 0.76

Max. provozní tlak 690 | 10000

Hmotnost vč. aku (kg) 4.0

Obj. č. 5133004643

EAN kód 4892210183804

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. moment (Nm) 270
Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-3000

Počet úderů (ú./min) 0-3900

Upínání nářadí ½˝ čtyřhran

Hmotnost vč. aku (kg) 1.3

Obj. č. 5133004220

EAN kód 4892210164568

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. moment (Nm) 400

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-2900

Počet úderů (ú./min) 0-3200

Upínání nářadí ½˝ čtyřhran

Hmotnost vč. aku (kg) 2

Obj. č. 5133002436

EAN kód 4892210132352

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 12.5

Oscilační frekvence (1/min) 2500

Rozměr  (mm) 254

Hmotnost vč. aku (kg) 2.4

Obj. č. 5133002465

EAN kód 4892210135483

Napětí 18V 

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Teplotní rozsah (°C) 0 - 470°

Max. proud vzduchu (l/min) 170

Hmotnost vč. aku (kg) 1.0

Obj. č. 5133004423

EAN kód 4892210176196
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ONE+ Inflátory a kompresory

R18AC-0
NOVINKA18V Akumulátorový kompresor 

 • Akumulátorový kompresor je ideální pro nafouknutí silničních pneumatik 
nebo pro přeměnu hřebíků s pneumatickým zakončením na akumulátorové 
hřebíky

 • Nafoukne pneumatiku automobilu z prázdné na plnou za 80 sekund
 • Blokovací regulátor pro snadné ovládání výstupního tlaku
 • Kovový obal vzduchové hadice pro skladování na palubě
 • Vypouštěcí ventil umožňuje snadné vypuštění nádrže po použití

Standardní vybavení (R18AC-0)

¼” spojka EU a ¼” spojka UK

R18MI-0
NOVINKA18V Akumulátorový multi inflátor

 • Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik 
a velkých nafukovacích předmětů

 • Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při 
zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné 
nafukování

 • Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro 
složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů

 • Praktický přepínač vysokého a nízkého tlaku
 • Všechny potřebné hadice, koncovky a adaptéry jsou uloženy z důvodu 

vašeho pohodlí přímo na těle kompresoru

Standardní vybavení (R18MI-0)

vysokotlaká hadice, vysokokapacitní hadice, 
jehla na nafukování sportoních balonů, 
kovový tlačný ventil a vysokotlaká kuželová 
tryska

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

ONE+ Inflátory a kompresory

R18I-0
18V Akumulátorový inflátor

 • Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik 
a velkých nafukovacích předmětů

 • Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při 
zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné 
nafukování

 • Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro 
složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů

 • Praktický přepínač vysokého a nízkého tlaku
 • Všechny potřebné hadice, koncovky a adaptéry jsou uloženy z důvodu 

vašeho pohodlí přímo na těle kompresoru

Standardní vybavení (R18I-0)

vysokotlaká hadice, velkoobjemná hadice, 
jehla na sportovní balony, tlačný ventil a 
vysokotlaká kuželová tryska

R18PI-0
18V Akumulátorový vysokotlaký inflátor

 • Ideální na nafukování pneumatik u aut, nafukování kol a sportovní balonů, 
pneumatiku při 32PSI nafoukne za 2 minuty

 • Rychlé nafouknutí až 10.3Bar/150PSI při 16l/min
 • Snadno viditelný manometr pro rychlé čtení a jemné ovládání
 • Zahrnuje ventil s pneumatickým zámkem, jehlu na nafouknutí sportovních 

balonů, tlačný ventil presta a vysokotlakou kuželovou trysku s pohodlným 
uložením

 • 50cm hadice pro pohodlný dosah

Standardní vybavení (R18PI-0)

jehla na nafukování sportoních balonů, tlačný 
ventil a vysokotlaká kuželová tryska

R18VI-0
18V Akumulátorový vysokokapacitní inflátor

 • Ideální na nafukování bazénů, matrací a velkých člunů. Dvojitou matraci 
nafoukne za pouhých 50 vteřin

 • Rychlé nafouknutí 210l/min, až 0.034Bar/0.5PSI
 • Může být používáno jako dmychadlo, rychle vyčístí vaše pracovní místo 

uprostřed projektu
 • Zahrnuje tlakový ventil s pohodlným uložením 
 • Jednoduše obraťte nastávec trysky, abyste mohli používat jako deflátor

Standardní vybavení (R18VI-0)

tryska, tlakový ventil

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

Napětí 18 V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. provozní tlak 10.34 | 150

Hmotnost vč. aku (kg) 1.8

Obj. č. 5133004714

EAN kód 4892210184474

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Vysokotlaká hadice [mm] 711

Vysokokapacitní hadice 
[mm] 756

Max. provozní tlak 10.34 | 150

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133001834

EAN kód 4892210122780

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Vysokotlaká hadice [mm] 508

Max. provozní tlak 10.34 | 150

Max. proud vzduchu (l/min) 16

Hmotnost vč. aku (kg) 1.1

Obj. č. 5133003931

EAN kód 4892210164674

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. provozní tlak 0.034 | 0.5

Max. proud vzduchu (l/min) 210

Hmotnost vč. aku (kg) 0.7

Obj. č. 5133003880

EAN kód 4892210162441

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. provozní tlak 8.3 / 120

Nádrž (l) 3.8

Hmotnost vč. aku (kg) 6.8

Obj. č. 5133004540

EAN kód 4892210179685
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ONE+ Inflátory a kompresory

R18AC-0
NOVINKA18V Akumulátorový kompresor 

 • Akumulátorový kompresor je ideální pro nafouknutí silničních pneumatik 
nebo pro přeměnu hřebíků s pneumatickým zakončením na akumulátorové 
hřebíky

 • Nafoukne pneumatiku automobilu z prázdné na plnou za 80 sekund
 • Blokovací regulátor pro snadné ovládání výstupního tlaku
 • Kovový obal vzduchové hadice pro skladování na palubě
 • Vypouštěcí ventil umožňuje snadné vypuštění nádrže po použití

Standardní vybavení (R18AC-0)

¼” spojka EU a ¼” spojka UK

R18MI-0
NOVINKA18V Akumulátorový multi inflátor

 • Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik 
a velkých nafukovacích předmětů

 • Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při 
zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné 
nafukování

 • Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro 
složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů

 • Praktický přepínač vysokého a nízkého tlaku
 • Všechny potřebné hadice, koncovky a adaptéry jsou uloženy z důvodu 

vašeho pohodlí přímo na těle kompresoru

Standardní vybavení (R18MI-0)

vysokotlaká hadice, vysokokapacitní hadice, 
jehla na nafukování sportoních balonů, 
kovový tlačný ventil a vysokotlaká kuželová 
tryska

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

ONE+ Inflátory a kompresory

R18I-0
18V Akumulátorový inflátor

 • Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik 
a velkých nafukovacích předmětů

 • Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při 
zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné 
nafukování

 • Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro 
složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů

 • Praktický přepínač vysokého a nízkého tlaku
 • Všechny potřebné hadice, koncovky a adaptéry jsou uloženy z důvodu 

vašeho pohodlí přímo na těle kompresoru

Standardní vybavení (R18I-0)

vysokotlaká hadice, velkoobjemná hadice, 
jehla na sportovní balony, tlačný ventil a 
vysokotlaká kuželová tryska

R18PI-0
18V Akumulátorový vysokotlaký inflátor

 • Ideální na nafukování pneumatik u aut, nafukování kol a sportovní balonů, 
pneumatiku při 32PSI nafoukne za 2 minuty

 • Rychlé nafouknutí až 10.3Bar/150PSI při 16l/min
 • Snadno viditelný manometr pro rychlé čtení a jemné ovládání
 • Zahrnuje ventil s pneumatickým zámkem, jehlu na nafouknutí sportovních 

balonů, tlačný ventil presta a vysokotlakou kuželovou trysku s pohodlným 
uložením

 • 50cm hadice pro pohodlný dosah

Standardní vybavení (R18PI-0)

jehla na nafukování sportoních balonů, tlačný 
ventil a vysokotlaká kuželová tryska

R18VI-0
18V Akumulátorový vysokokapacitní inflátor

 • Ideální na nafukování bazénů, matrací a velkých člunů. Dvojitou matraci 
nafoukne za pouhých 50 vteřin

 • Rychlé nafouknutí 210l/min, až 0.034Bar/0.5PSI
 • Může být používáno jako dmychadlo, rychle vyčístí vaše pracovní místo 

uprostřed projektu
 • Zahrnuje tlakový ventil s pohodlným uložením 
 • Jednoduše obraťte nastávec trysky, abyste mohli používat jako deflátor

Standardní vybavení (R18VI-0)

tryska, tlakový ventil

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

Napětí 18 V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. provozní tlak 10.34 | 150

Hmotnost vč. aku (kg) 1.8

Obj. č. 5133004714

EAN kód 4892210184474

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Vysokotlaká hadice [mm] 711

Vysokokapacitní hadice 
[mm] 756

Max. provozní tlak 10.34 | 150

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133001834

EAN kód 4892210122780

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Vysokotlaká hadice [mm] 508

Max. provozní tlak 10.34 | 150

Max. proud vzduchu (l/min) 16

Hmotnost vč. aku (kg) 1.1

Obj. č. 5133003931

EAN kód 4892210164674

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. provozní tlak 0.034 | 0.5

Max. proud vzduchu (l/min) 210

Hmotnost vč. aku (kg) 0.7

Obj. č. 5133003880

EAN kód 4892210162441

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. provozní tlak 8.3 / 120

Nádrž (l) 3.8

Hmotnost vč. aku (kg) 6.8

Obj. č. 5133004540

EAN kód 4892210179685
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ONE+ Čištění

R18SW3-0
NOVINKA18V Akumulátorový zametací stroj

 • Napájený akumulátorový zametač pro snadné čištění dílny, garáže nebo 
cest

 • Dva postranní kartáče a šířka 53cm zajišťují hluboké čištění i v okrajích a 
poskytují široký sběrný prostor pro minimální průchodnost

 • Průhledná 17litrová nádoba jasně ukazuje, když je potřeba ji vyprázdnit
 • Nožní vypínač pro rychlý start a omezený kontakt uživatele s potenciálně 

znečištěnými místy
 • Výškově nastavitelná řídítka a polstrovaná rukojeť pro větší pohodlí a snadné 

ovládání
 • Vertikální stojací nohy s uloženými řídítky poskytují úschovné řešení šetřící 

prostor
 • Nastavení výšky pro použití na různých typech povrchů

R18SV7-0
NOVINKA18V Bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysavač

 • Bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysavač je ideální pro vysávání prachu a 
nečistot z koberců a tvrdých podlah

 • Sací výkon 95 Air Watts a proud vzduchu 1160l/min pro silné hloubkové 
čištění

 • Hubice na podlahy pomáhá vysát nečistoty a prach z koberců
 • Režim maximálního výkonu a ekonomický režim pro maximální dobu běhu
 • Odnímatelná kartáčová lišta s drážkou umožňuje rychlé a snadné odstranění 

vlasů a chlupů
 • Součástí je držák na zeď pro snadné skladování

Standardní vybavení (R18SV7-0)

filtr, předfiltr, motorizovaná hlava,kartáč, 
nástěnnné držadlo, hubice, tyč

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

ONE+ Čištění

R18PV-0
18V Akumulátorový dílenský vysavač

 • Proudění vzduchu až 1400l/min poskytuje výkonné odsávání sutin v dílně
 • Zahrnuje univerzální adaptér pro odsávání prachu z nářadí ONE+
 • Může být používán jako fukar v dílnách, pro rychlé čištění uprostřed 

rozdělané práce
 • Trychtýř a štěrbinová hubice jsou uchovány přímo v přístroji
 • Lehká a kompaktní pro snadné uložení a přenos nářadí
 • Omyvatelný filtr HEPA 12 pro vynikající filtraci vzduchu

Standardní vybavení (R18PV-0)

trychtýř, adaptér na odvod prachu, 
štěrbinová hubice

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

Záběr čištění [cm] 53

Objem nádoby [l] 17

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 140

Hmotnost vč. aku (kg) 8.7

Obj. č. 5133004365

EAN kód 4892210170972

Napětí 18 V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. proud vzduchu (l/min) 1160

Air Watts 95

Objem nádoby (ml) 500

Hmotnost vč. aku (kg) 1.9

Obj. č. 5133004487

EAN kód 4892210179395

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Air Watts 95

Max. proud vzduchu (l/min) 1400

Tlak [kPA] 11.8

Objem nádoby [l] 11

Hmotnost vč. aku (kg) 4.5

Obj. č. 5133003786

EAN kód 4892210163332
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ONE+ Čištění

R18SW3-0
NOVINKA18V Akumulátorový zametací stroj

 • Napájený akumulátorový zametač pro snadné čištění dílny, garáže nebo 
cest

 • Dva postranní kartáče a šířka 53cm zajišťují hluboké čištění i v okrajích a 
poskytují široký sběrný prostor pro minimální průchodnost

 • Průhledná 17litrová nádoba jasně ukazuje, když je potřeba ji vyprázdnit
 • Nožní vypínač pro rychlý start a omezený kontakt uživatele s potenciálně 

znečištěnými místy
 • Výškově nastavitelná řídítka a polstrovaná rukojeť pro větší pohodlí a snadné 

ovládání
 • Vertikální stojací nohy s uloženými řídítky poskytují úschovné řešení šetřící 

prostor
 • Nastavení výšky pro použití na různých typech povrchů

R18SV7-0
NOVINKA18V Bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysavač

 • Bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysavač je ideální pro vysávání prachu a 
nečistot z koberců a tvrdých podlah

 • Sací výkon 95 Air Watts a proud vzduchu 1160l/min pro silné hloubkové 
čištění

 • Hubice na podlahy pomáhá vysát nečistoty a prach z koberců
 • Režim maximálního výkonu a ekonomický režim pro maximální dobu běhu
 • Odnímatelná kartáčová lišta s drážkou umožňuje rychlé a snadné odstranění 

vlasů a chlupů
 • Součástí je držák na zeď pro snadné skladování

Standardní vybavení (R18SV7-0)

filtr, předfiltr, motorizovaná hlava,kartáč, 
nástěnnné držadlo, hubice, tyč

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

ONE+ Čištění

R18PV-0
18V Akumulátorový dílenský vysavač

 • Proudění vzduchu až 1400l/min poskytuje výkonné odsávání sutin v dílně
 • Zahrnuje univerzální adaptér pro odsávání prachu z nářadí ONE+
 • Může být používán jako fukar v dílnách, pro rychlé čištění uprostřed 

rozdělané práce
 • Trychtýř a štěrbinová hubice jsou uchovány přímo v přístroji
 • Lehká a kompaktní pro snadné uložení a přenos nářadí
 • Omyvatelný filtr HEPA 12 pro vynikající filtraci vzduchu

Standardní vybavení (R18PV-0)

trychtýř, adaptér na odvod prachu, 
štěrbinová hubice

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

Záběr čištění [cm] 53

Objem nádoby [l] 17

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 140

Hmotnost vč. aku (kg) 8.7

Obj. č. 5133004365

EAN kód 4892210170972

Napětí 18 V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. proud vzduchu (l/min) 1160

Air Watts 95

Objem nádoby (ml) 500

Hmotnost vč. aku (kg) 1.9

Obj. č. 5133004487

EAN kód 4892210179395

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Air Watts 95

Max. proud vzduchu (l/min) 1400

Tlak [kPA] 11.8

Objem nádoby [l] 11

Hmotnost vč. aku (kg) 4.5

Obj. č. 5133003786

EAN kód 4892210163332
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ONE+ Čištění

R18HV-0
18V Akumulátorový vysavač

 • Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění domova, 
auta nebo dílny

 • Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou likvidaci 
odpadu s filtrem HEPA 11

 • Obsahuje štěrbinovou hubici s vysouvací hlavou pro čištění na těžko 
přístupných místech

 • Spínač pro jednoduché a lépe ovladatelné vysávání, které vás neunaví

Standardní vybavení (R18HV-0)

štěrbinová hubice

R18TB-0
18V Akumulátorový kompaktní fukar

 • Ideální pro úklid prachu a nečistot v dílně včetně pilin, třísek a kovových 
odštěpků

 • Kompaktní a výkonný fukar s rychlostí vzduchu až 200km/h
 • 3 rychlosti: nízká rychlost je optimalizovaná pro použití v dílně, střední 

rychlost přináší zvýšenou kontrolu a vysoká rychlost pak maximální výkon
 • Variabilní spínač otáček pro snadné okamžité ovládání
 • Vysoce kvalitní pryžová hadice umožňuje očištění povrchů od mokrých 

nečistot

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

Air Watts 20

Max. proud vzduchu (l/min) 1300

Objem nádoby (ml) 540

Hmotnost (bez aku) (Kg) 1

Obj. č. 5133003834

EAN kód 4892210162199

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Rychlost vzduchu 1 (km/h) 115

Rychlost vzduchu 2 (km/h) 150

Rychlost vzduchu 3 (km/h) 200

Průtok vzduchu 1 (m³/min) 1.8

Průtok vzduchu 2 (m³/min) 2.2

Průtok vzduchu 3 (m3/min) 2.9

Hmotnost vč. aku (kg) 1.6

Obj. č. 5133002915

EAN kód 4892210149985

ONE+ Čištění

R18DA-0
NOVINKA18V Akumulátorový čistič odpadu

 • Akumulátorový čistič odpadů, ideální pro čištění ucpaných trubek pro 
domácnost

 • Snadno čistí odtok až do průměru 50mm pomocí 16mm šnekové hlavy
 • Hnací posuv pro snadné vytažení a zasunutí
 • Kabelová svorka pomáhá držet kabel na místě 
 • Zadní vypouštěcí otvor zabraňuje hromadění vody v bubnu

R18TP-0
18V Akumulátorové čerpadlo

 • Akumulátorové čerpadlo pro různá použití přesunu vody, jako je odstanění 
vody ze zaplavených oblastí, ucpané vany či vodních nádrží

 • Rychlý tok vody až 1500 litrů za hodinu, díky němůž je čerpadlo schopné 
vyprázdnit plnou vanu za méně než 3 minuty

 • Výkoný motor může čerpat vodu až do výšky 14 metrů
 • Inteligentní elektronika chrání čerpadlo před zaseknutím a chodem na 

sucho, čímž se zlepšuje jeho životnost
 • Přesune až 1000 litrů vody s akumulátorem 5.0Ah Lithium+ RB18L50

Standardní vybavení (R18TP-0)

1x vstupní hadice, 1x rychlospojka, 1x 
připevnění sacího filtru 

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

Průměr hlavy had.vrtáku [mm] 16

Průměr spirály (mm) 6

Délka spirály (m) 7.6

Min. průměr trubice [mm] 19

Max. průměr trubice [mm] 50

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 600

Hmotnost vč. aku (kg) 3.2

Obj. č. 5133004642

EAN kód 4892210182913

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. sací zdvih (m) 2.5

Max. zdvih vody (m) 14

Průtok (l/h) 1500

Max. teplota vody (°C) 35

IPX krytí 4

Hmotnost vč. aku (kg) 1.8

Obj. č. 5133003934

EAN kód 4892210163004
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ONE+ Čištění

R18HV-0
18V Akumulátorový vysavač

 • Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění domova, 
auta nebo dílny

 • Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou likvidaci 
odpadu s filtrem HEPA 11

 • Obsahuje štěrbinovou hubici s vysouvací hlavou pro čištění na těžko 
přístupných místech

 • Spínač pro jednoduché a lépe ovladatelné vysávání, které vás neunaví

Standardní vybavení (R18HV-0)

štěrbinová hubice

R18TB-0
18V Akumulátorový kompaktní fukar

 • Ideální pro úklid prachu a nečistot v dílně včetně pilin, třísek a kovových 
odštěpků

 • Kompaktní a výkonný fukar s rychlostí vzduchu až 200km/h
 • 3 rychlosti: nízká rychlost je optimalizovaná pro použití v dílně, střední 

rychlost přináší zvýšenou kontrolu a vysoká rychlost pak maximální výkon
 • Variabilní spínač otáček pro snadné okamžité ovládání
 • Vysoce kvalitní pryžová hadice umožňuje očištění povrchů od mokrých 

nečistot

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

Air Watts 20

Max. proud vzduchu (l/min) 1300

Objem nádoby (ml) 540

Hmotnost (bez aku) (Kg) 1

Obj. č. 5133003834

EAN kód 4892210162199

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Rychlost vzduchu 1 (km/h) 115

Rychlost vzduchu 2 (km/h) 150

Rychlost vzduchu 3 (km/h) 200

Průtok vzduchu 1 (m³/min) 1.8

Průtok vzduchu 2 (m³/min) 2.2

Průtok vzduchu 3 (m3/min) 2.9

Hmotnost vč. aku (kg) 1.6

Obj. č. 5133002915

EAN kód 4892210149985

ONE+ Čištění

R18DA-0
NOVINKA18V Akumulátorový čistič odpadu

 • Akumulátorový čistič odpadů, ideální pro čištění ucpaných trubek pro 
domácnost

 • Snadno čistí odtok až do průměru 50mm pomocí 16mm šnekové hlavy
 • Hnací posuv pro snadné vytažení a zasunutí
 • Kabelová svorka pomáhá držet kabel na místě 
 • Zadní vypouštěcí otvor zabraňuje hromadění vody v bubnu

R18TP-0
18V Akumulátorové čerpadlo

 • Akumulátorové čerpadlo pro různá použití přesunu vody, jako je odstanění 
vody ze zaplavených oblastí, ucpané vany či vodních nádrží

 • Rychlý tok vody až 1500 litrů za hodinu, díky němůž je čerpadlo schopné 
vyprázdnit plnou vanu za méně než 3 minuty

 • Výkoný motor může čerpat vodu až do výšky 14 metrů
 • Inteligentní elektronika chrání čerpadlo před zaseknutím a chodem na 

sucho, čímž se zlepšuje jeho životnost
 • Přesune až 1000 litrů vody s akumulátorem 5.0Ah Lithium+ RB18L50

Standardní vybavení (R18TP-0)

1x vstupní hadice, 1x rychlospojka, 1x 
připevnění sacího filtru 

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

Průměr hlavy had.vrtáku [mm] 16

Průměr spirály (mm) 6

Délka spirály (m) 7.6

Min. průměr trubice [mm] 19

Max. průměr trubice [mm] 50

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 600

Hmotnost vč. aku (kg) 3.2

Obj. č. 5133004642

EAN kód 4892210182913

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. sací zdvih (m) 2.5

Max. zdvih vody (m) 14

Průtok (l/h) 1500

Max. teplota vody (°C) 35

IPX krytí 4

Hmotnost vč. aku (kg) 1.8

Obj. č. 5133003934

EAN kód 4892210163004
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ONE+ Životní styl

R18R-0
18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

 • Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech hlasitostech
 • Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost 

za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
 • Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
 • Dobíjecí konektor USB (1Amp) dobíjí mnoho elektronických zařízení, včetně 

chytrých telefonů
 • Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým 

telefonem
 • Kompaktní velikost zaručuje odolnost a snadné přenášení při použití doma
 • Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V 

akumulátoru ONE+™

 • Doba provozu až 24 hodin s akumulátorem Lithium+ RB18L40
Standardní vybavení (R18R-0)

2x alkalická baterie AAA

R18RH-0
18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

 • Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý zvuk v 
různých hlasitostech

 • Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost 
za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů

 • Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
 • Dobíjecí konektor USB (2Amp) dobíjí mnoho elektronických zařízení včetně 

chytrých telefonů
 • Vestavěný ekvalizér, který umožňuje seřízení basů a výšek
 • Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým 

telefonem
 • Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V 

akumulátoru ONE+™
Standardní vybavení (R18RH-0)

2x alkalická baterie AAA

R18USB-0
18V Akumulátorový USB adaptér

 • Přenosný USB adaptér pro nabíjení USB zařízení kdekoli, ideální když jste 
na cestách

 • 2.1A a 1.0A porty poskytují rychlé nabíjení pro snížení doby nabíjení vašich 
zařízení na minimum

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

ONE+ Životní styl

R18F5-0
NOVINKA18V Akumulátorový ventilátor

 • Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití v čerstvě vymalovaných 
místnostech, automobilových garážích a dílnách

 • Buben o průměru 45cm pro maximální proudění vzduchu a odolnost
 • Rotace do 220° pro přímé a cílené proudění vzduchu
 • 3 rychlostní režimu pro max. proudění vzduchu či zvýšenou dobu provozu
 • Více závěsných bodů pro různé možnosti zavěšení

R18F-0
18V Akumulátorový ventilátor

 • Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití venku či vevnitř, kompaktní a 
přenosný s vestavěnou rukojetí

 • 8 nastavitelných poloh pro nasměrování vzduchu v různých úhlech
 • Více závěsných bodů pro různé možnosti zavěšení
 • 2100 otáček za minutu pro max. proudění vzduchu nebo 1400 otáček za 

minutu pro delší a tišší provoz

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

Průměr reproduktoru (mm) 90

Výkon reproduktoru (W) 3

Hmotnost vč. aku (kg) 1.1

Obj. č. 5133002455

EAN kód 4892210135476

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Výkon reproduktoru (W) 7

Hmotnost vč. aku (kg) 2.3

Obj. č. 5133002734

EAN kód 4892210145390

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Rychlost proudění vzduchu 
[m za h] 3400/4200/4800

Průměr válce [cm] 45

Počet otáček ventilátoru 
(ot./min) 550/800/1050

Hmotnost vč. aku (kg) 7.2

Obj. č. 5133004712

EAN kód 4892210184481

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček ventilátoru 
(ot./min) 2100/1400

Hmotnost vč. aku (kg) 1.6

Obj. č. 5133002612

EAN kód 4892210140678

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Output Voltage [V] 5

Doba nabíjení 2.1A/1.0A

Hmotnost vč. aku (kg) 0.5

Obj. č. 5133004381

EAN kód 4892210154576
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ONE+ Životní styl

R18R-0
18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

 • Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech hlasitostech
 • Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost 

za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
 • Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
 • Dobíjecí konektor USB (1Amp) dobíjí mnoho elektronických zařízení, včetně 

chytrých telefonů
 • Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým 

telefonem
 • Kompaktní velikost zaručuje odolnost a snadné přenášení při použití doma
 • Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V 

akumulátoru ONE+™

 • Doba provozu až 24 hodin s akumulátorem Lithium+ RB18L40
Standardní vybavení (R18R-0)

2x alkalická baterie AAA

R18RH-0
18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

 • Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý zvuk v 
různých hlasitostech

 • Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost 
za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů

 • Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
 • Dobíjecí konektor USB (2Amp) dobíjí mnoho elektronických zařízení včetně 

chytrých telefonů
 • Vestavěný ekvalizér, který umožňuje seřízení basů a výšek
 • Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým 

telefonem
 • Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V 

akumulátoru ONE+™
Standardní vybavení (R18RH-0)

2x alkalická baterie AAA

R18USB-0
18V Akumulátorový USB adaptér

 • Přenosný USB adaptér pro nabíjení USB zařízení kdekoli, ideální když jste 
na cestách

 • 2.1A a 1.0A porty poskytují rychlé nabíjení pro snížení doby nabíjení vašich 
zařízení na minimum

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

ONE+ Životní styl

R18F5-0
NOVINKA18V Akumulátorový ventilátor

 • Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití v čerstvě vymalovaných 
místnostech, automobilových garážích a dílnách

 • Buben o průměru 45cm pro maximální proudění vzduchu a odolnost
 • Rotace do 220° pro přímé a cílené proudění vzduchu
 • 3 rychlostní režimu pro max. proudění vzduchu či zvýšenou dobu provozu
 • Více závěsných bodů pro různé možnosti zavěšení

R18F-0
18V Akumulátorový ventilátor

 • Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití venku či vevnitř, kompaktní a 
přenosný s vestavěnou rukojetí

 • 8 nastavitelných poloh pro nasměrování vzduchu v různých úhlech
 • Více závěsných bodů pro různé možnosti zavěšení
 • 2100 otáček za minutu pro max. proudění vzduchu nebo 1400 otáček za 

minutu pro delší a tišší provoz

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

Průměr reproduktoru (mm) 90

Výkon reproduktoru (W) 3

Hmotnost vč. aku (kg) 1.1

Obj. č. 5133002455

EAN kód 4892210135476

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Výkon reproduktoru (W) 7

Hmotnost vč. aku (kg) 2.3

Obj. č. 5133002734

EAN kód 4892210145390

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Rychlost proudění vzduchu 
[m za h] 3400/4200/4800

Průměr válce [cm] 45

Počet otáček ventilátoru 
(ot./min) 550/800/1050

Hmotnost vč. aku (kg) 7.2

Obj. č. 5133004712

EAN kód 4892210184481

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Počet otáček ventilátoru 
(ot./min) 2100/1400

Hmotnost vč. aku (kg) 1.6

Obj. č. 5133002612

EAN kód 4892210140678

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Output Voltage [V] 5

Doba nabíjení 2.1A/1.0A

Hmotnost vč. aku (kg) 0.5

Obj. č. 5133004381

EAN kód 4892210154576
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ONE+ Řemeslné práce

R18RT-0
18V Akumulátorová minibruska

 • Výkonná akumulátorová minibruska na broušení, leštení, rytí, tesání a 
mnoho dalších aplikací

 • Tenký perový design a regulace otáček zajišťují jemné ovládání a použití na 
nejrůznějších materiálech

 • 91.5cm dlouhý kabel pro pohodlnou práci na místě
 • Zahrnuje 33dílnou sadu příslušenství s úložnými otvory
 • Univerzální kleštinu můžete použít s příslušenstvím jakékoliv značky

Standardní vybavení (R18RT-0)

33dílná sada příslušenství: 1x klíč, 3x brusný 
kotouč, 1x vřeteno, 4x řezný kotouč,  
1x upínací trn na leštění, 4x leštící kotouč, 
1x leštící směs, 2x brusný válec, 12x brusný 
prstenec, 1x 3.2mm vrták, 1x štětec z 
uhlíkových vláken, 1x gravírovací hrot,  
1x vysokorychlostní řezačka

R18GLU-0
18V Akumulátorová lepicí pistole

 • Akumulátorová lepící pistole lze ideálně použít na širokou škálu materiálů, 
jako je papír, karton, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek či kámen

 • Dvouprstová spoušť pro dokonalejší ovládání
 • Díky tříminutovému zahřívání jste připraveni lepit téměř okamžitě
 • Kompatibilní s jakoukoli značkou univerzálního silného lepidla o průměru 

11mm
 • Umožňuje použití až 60 tyčinek lepidla na jedno nabití ve spojení s naším 

vysokokapacitním akumulátorem Lithium+ 5.0Ah RB18L50

Standardní vybavení (R18GLU-0)

3x tyčinka lepidla

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

ONE+ Povrchové úpravy

CCG1801MHG
18V Akumulátorová těsnící pistole

 • Vytváří velkou sílu pro materiály s vysokou viskozitou
 • Aretace vypínače brání neúmyslnému zapnutí 
 • Variabilní nastavení rychlosti vytlačování 
 • Snadno uvolnitelný píst pro rychlou výměnu kartuší 
 • Odolná převodovka a rám zásobníku zaručuje dlouhou životnost 
 • Palubní defektní nástroj k brzdění v případě potřeby
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 

P620
18V Akumulátorová stříkací pistole 

 • Ideální použití na vnější stěny, garážové brány a na přístavby 
 • Vybrat si můžete mezi třemi způsoby stříkání: horizontálně, vertikálně nebo 

do kruhu. Tak dosáhnete nejlepšího pokrytí při minimálním přestřiku
 • Vhodný pro použití s barvami libovolné značky
 • Vysoce univerzální stříkací systém, který lze použít na nátěry, konzervační 

přípravky na dřevo, emaily, stejně jako pro barvy na bázi oleje a vody
 • Inovativní a patentovaný systém dodávky barvy minimalizuje potřebu ředění 
 • Pohodlí akumulátorového provozu znamená lakýrnické práce bez omezení. 

Nástřik až 4m² za minutu
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 

Standardní vybavení (P620)

vertikální tryska, horizontální vějířová tryska, 
odměrka vody a viskozity, sada na čištění

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

Průměr trysky [mm] 3

Průměr lepící tyčinky [mm] 11

Hmotnost vč. aku (kg) 0.7

Obj. č. 5133002868

EAN kód 4892210149428

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. výstupní síla (kg) 225

Hmotnost vč. aku (kg) 2.1

Obj. č. 5133000192

EAN kód 4892210100962

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Objem nádoby (ml) 1000

Krytí barvou-stříkačka (m² 
/ min) 10

Průtok (l/h) 20

Hmotnost vč. aku (kg) 2.4

Obj. č. 5133000155

EAN kód 4892210110589

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr objímky (mm) 3.2

Délka kabelu [cm] 91.5

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 4000 - 35000

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133004366

EAN kód 4892210172273
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ONE+ Řemeslné práce

R18RT-0
18V Akumulátorová minibruska

 • Výkonná akumulátorová minibruska na broušení, leštení, rytí, tesání a 
mnoho dalších aplikací

 • Tenký perový design a regulace otáček zajišťují jemné ovládání a použití na 
nejrůznějších materiálech

 • 91.5cm dlouhý kabel pro pohodlnou práci na místě
 • Zahrnuje 33dílnou sadu příslušenství s úložnými otvory
 • Univerzální kleštinu můžete použít s příslušenstvím jakékoliv značky

Standardní vybavení (R18RT-0)

33dílná sada příslušenství: 1x klíč, 3x brusný 
kotouč, 1x vřeteno, 4x řezný kotouč,  
1x upínací trn na leštění, 4x leštící kotouč, 
1x leštící směs, 2x brusný válec, 12x brusný 
prstenec, 1x 3.2mm vrták, 1x štětec z 
uhlíkových vláken, 1x gravírovací hrot,  
1x vysokorychlostní řezačka

R18GLU-0
18V Akumulátorová lepicí pistole

 • Akumulátorová lepící pistole lze ideálně použít na širokou škálu materiálů, 
jako je papír, karton, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek či kámen

 • Dvouprstová spoušť pro dokonalejší ovládání
 • Díky tříminutovému zahřívání jste připraveni lepit téměř okamžitě
 • Kompatibilní s jakoukoli značkou univerzálního silného lepidla o průměru 

11mm
 • Umožňuje použití až 60 tyčinek lepidla na jedno nabití ve spojení s naším 

vysokokapacitním akumulátorem Lithium+ 5.0Ah RB18L50

Standardní vybavení (R18GLU-0)

3x tyčinka lepidla

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

ONE+ Povrchové úpravy

CCG1801MHG
18V Akumulátorová těsnící pistole

 • Vytváří velkou sílu pro materiály s vysokou viskozitou
 • Aretace vypínače brání neúmyslnému zapnutí 
 • Variabilní nastavení rychlosti vytlačování 
 • Snadno uvolnitelný píst pro rychlou výměnu kartuší 
 • Odolná převodovka a rám zásobníku zaručuje dlouhou životnost 
 • Palubní defektní nástroj k brzdění v případě potřeby
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 

P620
18V Akumulátorová stříkací pistole 

 • Ideální použití na vnější stěny, garážové brány a na přístavby 
 • Vybrat si můžete mezi třemi způsoby stříkání: horizontálně, vertikálně nebo 

do kruhu. Tak dosáhnete nejlepšího pokrytí při minimálním přestřiku
 • Vhodný pro použití s barvami libovolné značky
 • Vysoce univerzální stříkací systém, který lze použít na nátěry, konzervační 

přípravky na dřevo, emaily, stejně jako pro barvy na bázi oleje a vody
 • Inovativní a patentovaný systém dodávky barvy minimalizuje potřebu ředění 
 • Pohodlí akumulátorového provozu znamená lakýrnické práce bez omezení. 

Nástřik až 4m² za minutu
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 

Standardní vybavení (P620)

vertikální tryska, horizontální vějířová tryska, 
odměrka vody a viskozity, sada na čištění

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

Průměr trysky [mm] 3

Průměr lepící tyčinky [mm] 11

Hmotnost vč. aku (kg) 0.7

Obj. č. 5133002868

EAN kód 4892210149428

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Max. výstupní síla (kg) 225

Hmotnost vč. aku (kg) 2.1

Obj. č. 5133000192

EAN kód 4892210100962

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Objem nádoby (ml) 1000

Krytí barvou-stříkačka (m² 
/ min) 10

Průtok (l/h) 20

Hmotnost vč. aku (kg) 2.4

Obj. č. 5133000155

EAN kód 4892210110589

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Průměr objímky (mm) 3.2

Délka kabelu [cm] 91.5

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 4000 - 35000

Hmotnost vč. aku (kg) 1.7

Obj. č. 5133004366

EAN kód 4892210172273
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VÝHODY LED:
 Dlouhá životnost
 Energeticky úsporné
 Přátelské k životnímu  

prostředí

Doba chodu  
s 5.0Ah  
akumulátorem

5 h30 h 48 h2 h36 h 8 h

Dosah  
osvětlení 8M6M 3M600M20M 4M

Výběr osvětle-
ní, který  
se vám hodí

R18ALH 
Hybridní prostorové světlo

R18ALP 
Prostorové světlo

R18ALU 
Prostorové světlo

R18SPL 
Reflektor

R18T 
Svítilna

Bodové světlo Bodové světlo Prostorové světlo Prostorové světlo Prostorové světlo Prostorové světlo

R18ALF 
Sklopné prostorové světlo

Jas 1800
LUMENŮ

900
LUMENŮ

330
LUMENŮ

2300
LUMENŮ

140
LUMENŮ

850
LUMENŮ

Typ osvětlení

Klíčové 
aplikace

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALHArea Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALH

R18ALU

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALH

R18ALU

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALH

R18ALU

Prohlídka Prohlídka na větší 
vzdálenost

Péče o automobil Práce v dílně Kempování Osvětlení větších 
prostorů

NÁVOD PRO UŽIVATELE, JAKÉ ZVOLIT SPRÁVNÉ 
18V AKUMULÁTOROVÉ LED OSVĚTLENÍ...

cz.ryobitools.eu

ONE+ Osvětlení

R18ALH-0
18V Akumulátorové hybridní prostorové světlo  

 • Přepněte mezi akumulátorovým a síťovým napájením s inovativní hybridní 
technologií. Funguje s jakýmkoliv akumulátorem Lithium+ nebo síťovým 
napájením s prodlouženým kabelem

 • LED s doživotní životností a výkonem 20W vydává světelný tok až 1800 
lumenů

 • Otáčení čočky o 360° a četné možnosti zavěšení zvyšují univerzálnost světla
 • Kompaktní konstrukce a integrovaná rukojeť pro snadné přenášení a uložení

R18ALF-0
18V Akumulátorové sklopné prostorové světlo  

 • 20 vysoce výkonných LED žárovek vydávajících světlo o výkonu 850 lumenů 
k použití na vzdálenost až 4 metry

 • Může stát, viset či se jakkoliv sklopit, abyste měli obě ruce volné na práci v 
jasně osvětleném prostředí

 • 2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout 
polovinu světel, nebo všech 20 LED na plný výkon

 • CCT (Correlated Colour Temperature) na úrovni 5700K znamená, že zdroj 
vydává jasný paprsek bílého světla, který pomáhá k lepší viditelnosti 

 • CRI 80 (Color Rendering Index) znamená, že je z 80% stejně tak dobré 
jako přirozené denní světlo, čili je ideální pro všechny veškeré kutilské a 
dekorační činnost

R18ALU-0
18V Akumulátorové LED prostorové světlo

 • Ideální pro osvětlení na krátkou až střední vzdálenost 0 až 3 metry díky 
matné čočce, která omezuje oslnění

 • Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že 
už nemusíte vyměňovat žárovky

 • Nabíjecí USB port umožňuje nabíjení vašeho telefonu na cestách
 • 2 nastavení jasu svítilny zlepšují využití při práci

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

Typ žárovky LED

Lumens 1800

Hmotnost vč. aku (kg) 1.9

Obj. č. 5133002339

EAN kód 4892210117311

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Typ žárovky LED

Lumens 850

Hmotnost vč. aku (kg) 1.3

Obj. č. 5133002304

EAN kód 4892210130525

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Typ žárovky LED

Lumens 330

Hmotnost vč. aku (kg) 0.9

Obj. č. 5133003371

EAN kód 4892210152565

* 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*
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VÝHODY LED:
 Dlouhá životnost
 Energeticky úsporné
 Přátelské k životnímu  

prostředí

Doba chodu  
s 5.0Ah  
akumulátorem

5 h30 h 48 h2 h36 h 8 h

Dosah  
osvětlení 8M6M 3M600M20M 4M

Výběr osvětle-
ní, který  
se vám hodí

R18ALH 
Hybridní prostorové světlo

R18ALP 
Prostorové světlo

R18ALU 
Prostorové světlo

R18SPL 
Reflektor

R18T 
Svítilna

Bodové světlo Bodové světlo Prostorové světlo Prostorové světlo Prostorové světlo Prostorové světlo

R18ALF 
Sklopné prostorové světlo

Jas 1800
LUMENŮ

900
LUMENŮ

330
LUMENŮ

2300
LUMENŮ

140
LUMENŮ

850
LUMENŮ

Typ osvětlení

Klíčové 
aplikace

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALHArea Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

Area Light

Area Light

Area Light

Area Light

Spot Light

Spot Light

Inspection

Long Distance Inspection

Automotive

Automotive

Camping

Workshop /
Work Bench

Workshop /
Work Bench

Large Area Lighting / 
Area Lighting

Large Area Lighting / 
Area Lighting

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALU

R18ALH

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALH

R18ALU

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALH

R18ALU

R18T

R18SPL

R18ALP

R18ALF

R18ALH

R18ALU

Prohlídka Prohlídka na větší 
vzdálenost

Péče o automobil Práce v dílně Kempování Osvětlení větších 
prostorů

NÁVOD PRO UŽIVATELE, JAKÉ ZVOLIT SPRÁVNÉ 
18V AKUMULÁTOROVÉ LED OSVĚTLENÍ...

cz.ryobitools.eu

ONE+ Osvětlení

R18ALH-0
18V Akumulátorové hybridní prostorové světlo  

 • Přepněte mezi akumulátorovým a síťovým napájením s inovativní hybridní 
technologií. Funguje s jakýmkoliv akumulátorem Lithium+ nebo síťovým 
napájením s prodlouženým kabelem

 • LED s doživotní životností a výkonem 20W vydává světelný tok až 1800 
lumenů

 • Otáčení čočky o 360° a četné možnosti zavěšení zvyšují univerzálnost světla
 • Kompaktní konstrukce a integrovaná rukojeť pro snadné přenášení a uložení

R18ALF-0
18V Akumulátorové sklopné prostorové světlo  

 • 20 vysoce výkonných LED žárovek vydávajících světlo o výkonu 850 lumenů 
k použití na vzdálenost až 4 metry

 • Může stát, viset či se jakkoliv sklopit, abyste měli obě ruce volné na práci v 
jasně osvětleném prostředí

 • 2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout 
polovinu světel, nebo všech 20 LED na plný výkon

 • CCT (Correlated Colour Temperature) na úrovni 5700K znamená, že zdroj 
vydává jasný paprsek bílého světla, který pomáhá k lepší viditelnosti 

 • CRI 80 (Color Rendering Index) znamená, že je z 80% stejně tak dobré 
jako přirozené denní světlo, čili je ideální pro všechny veškeré kutilské a 
dekorační činnost

R18ALU-0
18V Akumulátorové LED prostorové světlo

 • Ideální pro osvětlení na krátkou až střední vzdálenost 0 až 3 metry díky 
matné čočce, která omezuje oslnění

 • Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že 
už nemusíte vyměňovat žárovky

 • Nabíjecí USB port umožňuje nabíjení vašeho telefonu na cestách
 • 2 nastavení jasu svítilny zlepšují využití při práci

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

Typ žárovky LED

Lumens 1800

Hmotnost vč. aku (kg) 1.9

Obj. č. 5133002339

EAN kód 4892210117311

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Typ žárovky LED

Lumens 850

Hmotnost vč. aku (kg) 1.3

Obj. č. 5133002304

EAN kód 4892210130525

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Typ žárovky LED

Lumens 330

Hmotnost vč. aku (kg) 0.9

Obj. č. 5133003371

EAN kód 4892210152565

* 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*
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ONE+ Osvětlení

R18ALP
NOVINKA18V Akumulátorové prostorové světlo

 • Kompaktní a všestranné světlo. Ideální ke kutilským projektům, pro práci na 
vašem automobilu a jako kontrolní osvětlení

 • 18 vysoce výkonných LED diod vyzařuje až 900 lumenů pro použití na 
vzdálenost až 6 metrů

 • Postavte, složte nebo pověste světlo téměř kdekoli, čímž možníte pracovat 
oběma rukama v jasně osvětleném prostředí

 • Otáčí se ve 2 osách a poskytuje flexibilní osvětlení v různých úhlech
 • Tři nastavení jasu pro přizpůsobení osvětlení tak, aby vyhovovalo danému 

úkolu
 • CCT (Correlated Colour Temperature) na úrovni 5700K znamená, že zdroj 

vydává jasný paprsek bílého světla, který pomáhá k lepší viditelnosti 

R18SPL-0
18V Akumulátorový LED Hi-Beam bodový reflektor

 • Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s 
doporučeným použitím až do 600 metrů

 • Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že 
už nemusíte vyměňovat žárovky

 • Může být použita s bateriemi Ryobi ONE+ 18V nebo s adaptérem pro 
vozidla 12V (včetně)

 • 2 nastavení jasu svítilny pro lepší využití při práci a zajišťovací spínač 
umožňující nepřetržité použití svítilny, aniž by bylo nutné držet stisknutý 
spínač

 • Chcete-li dosáhnout maximální provozní doby, používejte baterii Lithium+ s 
kapacitou 5.0Ah, která umožňuje používat svítilnu až 2 hodiny

Standardní vybavení (R18SPL-0)

12V adaptér do auta

R18T-0
18V Akumulátorová LED svítilna

 • Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s 
doporučeným použitím až do 20 metrů

 • Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že 
už nemusíte vyměňovat žárovky

 • Otočná hlava pomáhá nasměrovat světlo na požadované místo, je-li tato 
baterka použita jako pracovní svítilna

 • Multifunkční design, který umožňuje postavení na baterii nebo zavěšení na 
hřebík, šroub nebo háček

 • Chcete-li dosáhnout maximální provozní doby, používejte baterii Lithium+ s 
kapacitou 5.0Ah, která umožňuje používat baterku až 36 hodin

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

Typ žárovky LED

Lumens 2300

Hmotnost vč. aku (kg) 1

Obj. č. 5133003372

EAN kód 4892210152572

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Typ žárovky LED

Lumens 140

Hmotnost vč. aku (kg) 0.7

Obj. č. 5133003373

EAN kód 4892210152589

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Typ žárovky LED

Lumens 900

Hmotnost vč. aku (kg) 0.9

Obj. č. 5133004424

EAN kód 4892210176165
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ONE+ Osvětlení

R18ALP
NOVINKA18V Akumulátorové prostorové světlo

 • Kompaktní a všestranné světlo. Ideální ke kutilským projektům, pro práci na 
vašem automobilu a jako kontrolní osvětlení

 • 18 vysoce výkonných LED diod vyzařuje až 900 lumenů pro použití na 
vzdálenost až 6 metrů

 • Postavte, složte nebo pověste světlo téměř kdekoli, čímž možníte pracovat 
oběma rukama v jasně osvětleném prostředí

 • Otáčí se ve 2 osách a poskytuje flexibilní osvětlení v různých úhlech
 • Tři nastavení jasu pro přizpůsobení osvětlení tak, aby vyhovovalo danému 

úkolu
 • CCT (Correlated Colour Temperature) na úrovni 5700K znamená, že zdroj 

vydává jasný paprsek bílého světla, který pomáhá k lepší viditelnosti 

R18SPL-0
18V Akumulátorový LED Hi-Beam bodový reflektor

 • Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s 
doporučeným použitím až do 600 metrů

 • Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že 
už nemusíte vyměňovat žárovky

 • Může být použita s bateriemi Ryobi ONE+ 18V nebo s adaptérem pro 
vozidla 12V (včetně)

 • 2 nastavení jasu svítilny pro lepší využití při práci a zajišťovací spínač 
umožňující nepřetržité použití svítilny, aniž by bylo nutné držet stisknutý 
spínač

 • Chcete-li dosáhnout maximální provozní doby, používejte baterii Lithium+ s 
kapacitou 5.0Ah, která umožňuje používat svítilnu až 2 hodiny

Standardní vybavení (R18SPL-0)

12V adaptér do auta

R18T-0
18V Akumulátorová LED svítilna

 • Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s 
doporučeným použitím až do 20 metrů

 • Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že 
už nemusíte vyměňovat žárovky

 • Otočná hlava pomáhá nasměrovat světlo na požadované místo, je-li tato 
baterka použita jako pracovní svítilna

 • Multifunkční design, který umožňuje postavení na baterii nebo zavěšení na 
hřebík, šroub nebo háček

 • Chcete-li dosáhnout maximální provozní doby, používejte baterii Lithium+ s 
kapacitou 5.0Ah, která umožňuje používat baterku až 36 hodin

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

Typ žárovky LED

Lumens 2300

Hmotnost vč. aku (kg) 1

Obj. č. 5133003372

EAN kód 4892210152572

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Typ žárovky LED

Lumens 140

Hmotnost vč. aku (kg) 0.7

Obj. č. 5133003373

EAN kód 4892210152589

Napětí 18V

Počet dostupných 
akumulátorů 0

Včetně nabíječky Ne

Typ žárovky LED

Lumens 900

Hmotnost vč. aku (kg) 0.9

Obj. č. 5133004424

EAN kód 4892210176165
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ONE+ Akumulátory

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

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

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

ONE+ Akumulátory

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

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%)

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%)

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

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

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

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

ONE+ Akumulátory

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

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%)

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%)

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

RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

Příklepové vrtačky

R18PD7
počet navrtaných 4x32mm šroubků 455 525 500 625 760 1400 1750 2280

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 96 110 150 187 230 300 375 680

R18DD7
počet navrtaných 4x32mm šroubků 460 580 800 900 1100 1500 1900 3200

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 100 120 160 212 250 325 400 720

R18PD5
počet navrtaných 4x32mm šroubků 500 600 900 1000 1200 1680 2100 3500

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 106 135 180 225 310 360 450 1080

R18PDBL
počet navrtaných 4x32mm šroubků 350 450 600 800 950 1440 1800 2800

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 85 108 144 180 270 310 397 900

R18PD3

počet navrtaných 4x32mm šroubků 380 440 600 745 800 1240 1550 2250

počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva 145 165 220 275 400 456 570 1500

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 75 85 110 140 215 225 276 645

R18PD2
počet navrtaných 4x32mm šroubků 450 550 700 900 1100 1750 2200 3200

počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva 275 330 440 550 800 880 1100 2400

Vrtací šroubováky

R18DD5
počet navrtaných 4x32mm šroubků 500 600 900 1000 1200 1680 2100 3500

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 106 135 180 225 310 360 450 1080

R18DDBL
počet navrtaných 4x32mm šroubků 350 450 600 800 950 1440 1800 2800

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 85 108 144 180 270 310 397 900

R18DD3

počet navrtaných 4x32mm šroubků 380 440 600 745 800 1240 1550 2250

počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva 145 165 220 275 400 456 570 1500

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 75 85 110 140 215 225 276 645

R18DD2
počet navrtaných 4x32mm šroubků 450 550 700 900 1100 1750 2200 3200

počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva 275 330 440 550 800 880 1100 2400

SDS kombo kladivo R18SDS počet navrtaných otvorů 6x40mm do betonu 30 40 50 55 90 120 150 310

Pravoúhlá vrtačka RAD1801M počet navrtaných 4x32mm šroubků 150 188 250 320 420 560 700 1260

Rázové šroubováky

R18IDBL

počet utáhnutých 4x65mm šroubů

143 186 229 287 520 571 689 1700

R18QS 114 127 175 219 240 273 343 500

R18ID3 116 155 190 240 270 365 408 710

RID1801M 116 155 190 240 270 36 408 710

R18ID2 116 155 190 240 270 365 408 710

Těsnící pistole CCG1801M počet použitých kartuší 16 19 25 31 39 53 66 117

Šavlové pily

R18RS7
počet řezů v borovém dřevě 50mm 
x 100mm

63 71 99 124 213 230 282 639

R18RS 41 54 72 89 162 167 201 486

RRS1801M 20 25 31 39 66 67 92 198

Okružní pily

R18CS7 Počet metrů přeříznuté 13mm překližky 29 31 39 45 85 94 111 255

R18CS

Počet metrů přeříznuté 18mm překližky 19 22 34 37 85 90 106 320

Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm 49 70 90 115 201 211 276 613

Počet metrů přeříznuté 13mm překližky

24 27 34 41 77 88 100 231

R18CSP 17 20 26 33 62 73 91 186

RWSL1801M 17 20 26 33 62 73 91 186

Přímočaré pily

R18JS7
Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm 13 16 22 30 41 52 65 122

Počet metrů přeříznuté 13mm překližky 5 7 8 11 20 24 31 58

R18JS
Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm 11 13 17 22 38 39 49 117

Počet metrů přeříznuté 13mm překližky 4 5 6 8 13 15 19 39

Posuvná pokosová pila R18MS216 Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm 60 69 92 115 217 233 292 876

Pokosová pila EMS190DCL počet řezů v borovém dřevě 22mm x 100mm 45 52 71 89 148 151 189 444

Řezačka obkladů a dlažeb LTS180M počet nařezaných 9mm keramických dlaždic 5 6 8 11 18 20 25 47

Multifunkční nářadí
R18MT počet hlubokých řezů do borovicového 

dřeva 13mm

200 225 300 375 495 600 750 1485

R18MT3 156 190 250 310 418 504 630 1254

Hoblík R18PL počet metrů uříznutých v borovém 
dřevě

22 25 35 45 61 65 78 163

Horní frézka R18TR 5,8 6,8 9 11,2 15 18 22 43

VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ
VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ

RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

16G Hřebíkovačka R18N16G
počet nastřelených 50mm hřebíků

290 335 447 567 650 978 1223 1950

18G Hřebíkovačka R18N18G 476 534 716 894 987 1589 1982 2915

18G Sponkovačka R18S18G počet přicvaknutých 38mm sponek 443 512 682 851 956 1379 1754 2859

T50 Sponkovačka R18ST50 počet přicvaknutých 14mm sponek T50 2000 2500 3000 4000 4500 5500 6000 11000

Úhlové brusky
R18AG7

počet přeříznutých 13mm závitových tyčí
17 21 24 28 63 64 80 189

R18AG 12 15 17 21 45 46 57 135

Pásová bruska R18BS
odstraněná plocha v m2 0,55 0,6 0,85 1 1,6 1,7 2,1 4,8

počet minut strávených broušením

3 3,5 5 6 9 9,5 12 24

Excentrická bruska R18ROS 13 15 20 25 33 40 50 99

Bruska na 1/4 brusného papíru R18SS4 12 14 18 23 31 36 45 93

Vibrační bruska R18PS 35 40 55 75 88 120 150 264

Pásová bruska - pilník R18PF 11 13 18 22 29 35 44 87

Inflátory

R18I
počet nafouknutých kol při 65PSI 27 29 40 50 62 80 100 186

počet nafouknutých dvojitých matrací 7 8 10 14 18 21 27 54

R18MI
počet nafouknutých kol při 65PSI 27 29 41 52 64 84 105 192

počet nafouknutých dvojitých matrací 7 9 11 15 20 23 29 58

R18VI počet nafouknutých dvojitých matrací 11 12 16 20 30 32 40 76

R18PI počet nafouknutých kol při 65PSI 40 44 60 74 112 120 150 284

R18AC Počet pneumatik nafouknutých z 0PSI na 35PSI 3 3 4 5 6 8 11 20

Ruční vysavač R18HV

počet minut vysávání

8 9 12 15 19 25 30 57

Tyčový vysavač R18SV7 11 13 18 22 28 35 43 85

Fukar R18TB 18 21 28 35 44 56 70 132

Dílenský vysavač R18PV 4 5 7 8 11 13 16 33

Zametací stroj R18SW3 51 61 81 101 122 162 202 360

Čistič odpadů R18DA 46 67 86 108 129 172 222 400

Čerpadlo R18TP počet přesunutých litrů vody 314 355 500 560 680 750 1000 1800

Čerpadlo
R18IW7

počet odstraněných matic kol
48 58 77 96 128 154 192 383

R18IW3 30 40 50 62 88 100 125 264

Mazací pistole R18GG počet použitých kazet s mazivem 6 7 9 11 15 18 23 39

Horkovzdušná pistole R18HG počet minut užívání 5 6 7 9 14 14 18 42

Leštička R18B počet minut strávených leštěním 30 36 50 60 90 100 125 250

Minibruska R18RT
počet řezů 50 56 80 93 145 113 194 438

počet minut vyřezávání z borovicového dřeva 25 29 45 54 60 78 87 165

Páječka R18SOI počet minut strávených pájením 55 69 92 115 159 184 230 477

Lepící pistole R18GLU počet spotřebovaných lepících tyčinek 13 14 19 24 35 45 58 105

Stříkací pistole P620 plocha, pokrytá barvou v m2 44 48 68 84 110 140 176 330

Stereo R18RH
počet hodin v provozu

4 4,5 6 7,5 10 12 15 33

Rádio R18R 5 5,5 7,5 9 12 15 19 36

Ventilátor na podlahu R18F5 počet hodin v provozu 2,5 3 3,5 4,5 5,5 7 9 16,5

Ventilátor R18F počet hodin v provozu 4,5 5,5 7 9 12 14,5 18 36

USB nabíječka R18USB počet nabitých telefonů 2 2,5 3,5 4 6 6,5 8,5 18

Hybridní prostorové světlo R18ALH

počet minut v provozu

80 90 120 150 200 240 300 600

Sklopné prostorové světlo R18ALF 100 120 180 225 280 360 450 850

Bodový reflektor R18SPL 30 36 48 60 75 90 120 225

Svítilna RFL180M 98 120 180 240 270 360 420 810

Prostorové světlo R18ALP

počet minut v provozu

7,5 9 12 14 20 24 30 60

Prostorové světlo R18ALU 12 14 19 24 30 38 48 90

LED svítilna R18T 9 11 14 18 23 29 36 69
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Jeden akumulátor pasuje všude

RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

Příklepové vrtačky

R18PD7
počet navrtaných 4x32mm šroubků 455 525 500 625 760 1400 1750 2280

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 96 110 150 187 230 300 375 680

R18DD7
počet navrtaných 4x32mm šroubků 460 580 800 900 1100 1500 1900 3200

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 100 120 160 212 250 325 400 720

R18PD5
počet navrtaných 4x32mm šroubků 500 600 900 1000 1200 1680 2100 3500

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 106 135 180 225 310 360 450 1080

R18PDBL
počet navrtaných 4x32mm šroubků 350 450 600 800 950 1440 1800 2800

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 85 108 144 180 270 310 397 900

R18PD3

počet navrtaných 4x32mm šroubků 380 440 600 745 800 1240 1550 2250

počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva 145 165 220 275 400 456 570 1500

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 75 85 110 140 215 225 276 645

R18PD2
počet navrtaných 4x32mm šroubků 450 550 700 900 1100 1750 2200 3200

počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva 275 330 440 550 800 880 1100 2400

Vrtací šroubováky

R18DD5
počet navrtaných 4x32mm šroubků 500 600 900 1000 1200 1680 2100 3500

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 106 135 180 225 310 360 450 1080

R18DDBL
počet navrtaných 4x32mm šroubků 350 450 600 800 950 1440 1800 2800

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 85 108 144 180 270 310 397 900

R18DD3

počet navrtaných 4x32mm šroubků 380 440 600 745 800 1240 1550 2250

počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva 145 165 220 275 400 456 570 1500

počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva 75 85 110 140 215 225 276 645

R18DD2
počet navrtaných 4x32mm šroubků 450 550 700 900 1100 1750 2200 3200

počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva 275 330 440 550 800 880 1100 2400

SDS kombo kladivo R18SDS počet navrtaných otvorů 6x40mm do betonu 30 40 50 55 90 120 150 310

Pravoúhlá vrtačka RAD1801M počet navrtaných 4x32mm šroubků 150 188 250 320 420 560 700 1260

Rázové šroubováky

R18IDBL

počet utáhnutých 4x65mm šroubů

143 186 229 287 520 571 689 1700

R18QS 114 127 175 219 240 273 343 500

R18ID3 116 155 190 240 270 365 408 710

RID1801M 116 155 190 240 270 36 408 710

R18ID2 116 155 190 240 270 365 408 710

Těsnící pistole CCG1801M počet použitých kartuší 16 19 25 31 39 53 66 117

Šavlové pily

R18RS7
počet řezů v borovém dřevě 50mm 
x 100mm

63 71 99 124 213 230 282 639

R18RS 41 54 72 89 162 167 201 486

RRS1801M 20 25 31 39 66 67 92 198

Okružní pily

R18CS7 Počet metrů přeříznuté 13mm překližky 29 31 39 45 85 94 111 255

R18CS

Počet metrů přeříznuté 18mm překližky 19 22 34 37 85 90 106 320

Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm 49 70 90 115 201 211 276 613

Počet metrů přeříznuté 13mm překližky

24 27 34 41 77 88 100 231

R18CSP 17 20 26 33 62 73 91 186

RWSL1801M 17 20 26 33 62 73 91 186

Přímočaré pily

R18JS7
Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm 13 16 22 30 41 52 65 122

Počet metrů přeříznuté 13mm překližky 5 7 8 11 20 24 31 58

R18JS
Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm 11 13 17 22 38 39 49 117

Počet metrů přeříznuté 13mm překližky 4 5 6 8 13 15 19 39

Posuvná pokosová pila R18MS216 Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm 60 69 92 115 217 233 292 876

Pokosová pila EMS190DCL počet řezů v borovém dřevě 22mm x 100mm 45 52 71 89 148 151 189 444

Řezačka obkladů a dlažeb LTS180M počet nařezaných 9mm keramických dlaždic 5 6 8 11 18 20 25 47

Multifunkční nářadí
R18MT počet hlubokých řezů do borovicového 

dřeva 13mm

200 225 300 375 495 600 750 1485

R18MT3 156 190 250 310 418 504 630 1254

Hoblík R18PL počet metrů uříznutých v borovém 
dřevě

22 25 35 45 61 65 78 163

Horní frézka R18TR 5,8 6,8 9 11,2 15 18 22 43

VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ
VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ

RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

16G Hřebíkovačka R18N16G
počet nastřelených 50mm hřebíků

290 335 447 567 650 978 1223 1950

18G Hřebíkovačka R18N18G 476 534 716 894 987 1589 1982 2915

18G Sponkovačka R18S18G počet přicvaknutých 38mm sponek 443 512 682 851 956 1379 1754 2859

T50 Sponkovačka R18ST50 počet přicvaknutých 14mm sponek T50 2000 2500 3000 4000 4500 5500 6000 11000

Úhlové brusky
R18AG7

počet přeříznutých 13mm závitových tyčí
17 21 24 28 63 64 80 189

R18AG 12 15 17 21 45 46 57 135

Pásová bruska R18BS
odstraněná plocha v m2 0,55 0,6 0,85 1 1,6 1,7 2,1 4,8

počet minut strávených broušením

3 3,5 5 6 9 9,5 12 24

Excentrická bruska R18ROS 13 15 20 25 33 40 50 99

Bruska na 1/4 brusného papíru R18SS4 12 14 18 23 31 36 45 93

Vibrační bruska R18PS 35 40 55 75 88 120 150 264

Pásová bruska - pilník R18PF 11 13 18 22 29 35 44 87

Inflátory

R18I
počet nafouknutých kol při 65PSI 27 29 40 50 62 80 100 186

počet nafouknutých dvojitých matrací 7 8 10 14 18 21 27 54

R18MI
počet nafouknutých kol při 65PSI 27 29 41 52 64 84 105 192

počet nafouknutých dvojitých matrací 7 9 11 15 20 23 29 58

R18VI počet nafouknutých dvojitých matrací 11 12 16 20 30 32 40 76

R18PI počet nafouknutých kol při 65PSI 40 44 60 74 112 120 150 284

R18AC Počet pneumatik nafouknutých z 0PSI na 35PSI 3 3 4 5 6 8 11 20

Ruční vysavač R18HV

počet minut vysávání

8 9 12 15 19 25 30 57

Tyčový vysavač R18SV7 11 13 18 22 28 35 43 85

Fukar R18TB 18 21 28 35 44 56 70 132

Dílenský vysavač R18PV 4 5 7 8 11 13 16 33

Zametací stroj R18SW3 51 61 81 101 122 162 202 360

Čistič odpadů R18DA 46 67 86 108 129 172 222 400

Čerpadlo R18TP počet přesunutých litrů vody 314 355 500 560 680 750 1000 1800

Čerpadlo
R18IW7

počet odstraněných matic kol
48 58 77 96 128 154 192 383

R18IW3 30 40 50 62 88 100 125 264

Mazací pistole R18GG počet použitých kazet s mazivem 6 7 9 11 15 18 23 39

Horkovzdušná pistole R18HG počet minut užívání 5 6 7 9 14 14 18 42

Leštička R18B počet minut strávených leštěním 30 36 50 60 90 100 125 250

Minibruska R18RT
počet řezů 50 56 80 93 145 113 194 438

počet minut vyřezávání z borovicového dřeva 25 29 45 54 60 78 87 165

Páječka R18SOI počet minut strávených pájením 55 69 92 115 159 184 230 477

Lepící pistole R18GLU počet spotřebovaných lepících tyčinek 13 14 19 24 35 45 58 105

Stříkací pistole P620 plocha, pokrytá barvou v m2 44 48 68 84 110 140 176 330

Stereo R18RH
počet hodin v provozu

4 4,5 6 7,5 10 12 15 33

Rádio R18R 5 5,5 7,5 9 12 15 19 36

Ventilátor na podlahu R18F5 počet hodin v provozu 2,5 3 3,5 4,5 5,5 7 9 16,5

Ventilátor R18F počet hodin v provozu 4,5 5,5 7 9 12 14,5 18 36

USB nabíječka R18USB počet nabitých telefonů 2 2,5 3,5 4 6 6,5 8,5 18

Hybridní prostorové světlo R18ALH

počet minut v provozu

80 90 120 150 200 240 300 600

Sklopné prostorové světlo R18ALF 100 120 180 225 280 360 450 850

Bodový reflektor R18SPL 30 36 48 60 75 90 120 225

Svítilna RFL180M 98 120 180 240 270 360 420 810

Prostorové světlo R18ALP

počet minut v provozu

7,5 9 12 14 20 24 30 60

Prostorové světlo R18ALU 12 14 19 24 30 38 48 90

LED svítilna R18T 9 11 14 18 23 29 36 69
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ONE+ Nabíječky

RC18150
18V ONE+ rychlonabíječka

 • 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
 • Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru 

při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
 • Indikátor zobrazuje, že akumulátor dosáhl 80% kapacity a je připraven k 

použití

RC18120
18V ONE+ kompaktní nabíječka

 • 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
 • Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru 

při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
 • Indikátor zobrazuje, že akumulátor dosáhl 80% kapacity a je připraven k 

použití

RC18115
18V ONE+ kompaktní nabíječka

 • Kompaktní, rychlá nabíječka. Nabíjí rychlostí až 1.5Ah, což znamená, že 
akumulátor o kapacitě 1.5Ah lze nabít za 1 hodinu

 • Nabíječka ONE+ kompatibilní se všemi 18V lithium-iontovými akumulátory 
řady ONE+

 • Světelné indikátory zobrazují stav akumulátorů při nabíjení a údržbě
 • Funkce inteligentního sledování vyhodnocuje teplotu a napětí akumulátoru 

během nabíjení, čímž zajišťuje jeho dlouhou provozní životnost

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

ONE+ Nabíječky

RC18118C
18V ONE+ nabíječka do auta

 • 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
 • Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru 

při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
 • Ochranná elektronika vás upozorní zvukem a vypne nabíječku, je-li hladina 

autobaterie příliš nízká.

RC18627
18V ONE+ nabíječka se 6 porty

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

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

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

 • Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
 • Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru 

při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost

Přibližna doba nabijeni (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
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ONE+ Nabíječky

RC18150
18V ONE+ rychlonabíječka

 • 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
 • Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru 

při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
 • Indikátor zobrazuje, že akumulátor dosáhl 80% kapacity a je připraven k 

použití

RC18120
18V ONE+ kompaktní nabíječka

 • 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
 • Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru 

při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
 • Indikátor zobrazuje, že akumulátor dosáhl 80% kapacity a je připraven k 

použití

RC18115
18V ONE+ kompaktní nabíječka

 • Kompaktní, rychlá nabíječka. Nabíjí rychlostí až 1.5Ah, což znamená, že 
akumulátor o kapacitě 1.5Ah lze nabít za 1 hodinu

 • Nabíječka ONE+ kompatibilní se všemi 18V lithium-iontovými akumulátory 
řady ONE+

 • Světelné indikátory zobrazují stav akumulátorů při nabíjení a údržbě
 • Funkce inteligentního sledování vyhodnocuje teplotu a napětí akumulátoru 

během nabíjení, čímž zajišťuje jeho dlouhou provozní životnost

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

ONE+ Nabíječky

RC18118C
18V ONE+ nabíječka do auta

 • 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
 • Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru 

při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
 • Ochranná elektronika vás upozorní zvukem a vypne nabíječku, je-li hladina 

autobaterie příliš nízká.

RC18627
18V ONE+ nabíječka se 6 porty

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

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

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

 • Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
 • Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru 

při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost

Přibližna doba nabijeni (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.
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4V Nářadí

ERGO
4V Akumulátorový ERGO šroubovák 

 • Ideální pro šroubovací práce v domácnosti, jako je například sestavování 
nábytku

 • LED svítilna s jasným světlem umožňuje práce na místech se sníženou 
viditelností

 • Prodáván včetně 10 šroubovacích nástavců pro práce s různými typy 
šroubů

 • Moment pro šroubování až do hodnoty 5Nm
 • Rychlovýměnné šestihranné sklíčidlo zaručuje snadnou výměnu nástrojů
 • Šroubovák ERGO je dodáván v odolném pouzdru se zipem, které je ideální 

pro ukládání šroubovacích nástavců a šroubů
 • Snadné nabíjení pomocí dodávaného mikro USB kabelu
 • Zašroubuje až 80 šroubů na jedno nabití

Standardní vybavení (ERGO)

sada 10 šroubovacích bitů a nabíjecí mikro 
USB kabel

Kompatibilní příslušenství

Kompatibilní příslušenství

Název:

Název:

ERGO adaptér spojky

ERGO adaptér spojky

Obj.č.:

Obj.č.:

5133003690

5133003690

ERGO-A2
4V Sada s akumulátorovým šroubovákem ERGO

 • Ideální pro šroubovací práce v domácnosti, jako je například sestavování nábytku
 • Sada s přesahovým adaptérem ERGO OFFSET a pravoúhlým adaptérem  

ERGO RIGHT ANGLE pro práce v omezených prostorech a v nepříjemných úhlech
 • Prodáván včetně 10 šroubovacích nástavců pro práce s různými typy šroubů
 • Moment pro šroubování až do hodnoty 5Nm
 • Rychlovýměnné šestihranné sklíčidlo zaručuje snadnou výměnu nástrojů
 • LED svítilna s jasným světlem umožňuje práce na místech se sníženou  

viditelností
 • Šroubovák ERGO je dodáván v odolném pouzdru se zipem, které je  

ideální pro ukládání šroubovacích nástavců a šroubů
 • Snadné nabíjení pomocí dodávaného mikro USB kabelu
 • Zašroubuje až 80 šroubů na jedno nabití

Standardní vybavení (ERGO-A2)

sada 10 šroubovacích nástavců, přesahový 
adaptér ERGO OFFSET, pravoúhlý adaptér 
ERGO RIGHT ANGLE a nabíjecí mikro USB 
kabel

R4SDP-L13C
4V Lithium-iontový šroubovák QuickTurn

 • Otočný šroubovák ideální na všechny typy šroubování po celém domě
 • Mechanismus QUICKTURN umožňuje rychlé přepínání mezi standardním 

šroubovákem a tyčovým šroubovákem pro snadný přístup do zúžených 
prostorů

 • Dvourychlostní převodovka (200/600ot./min.) pro širokou škálu použití
 • Dvouprstová spoušť a ergonomická rukojeť GRIPZONE pro ještě větší 

pohodlí a kontrolu
 • Obsahuje 5x25mm šroubovací bity, se kterými se můžete pustit do dalšího 

kutilského projektu ještě dnes

Standardní vybavení (R4SDP-L13C)

5x 25mm šroubovací bit

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

Napětí 4V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Nabíjecí doba 180

Max. moment (Nm) 5

Upínání nářadí ¼˝ Hex

Hmotnost (kg) 0.4

Dodávaný v Plastový kufr

Obj. č. 5133003411

EAN kód 4892210154651

Napětí 4V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Max. moment (Nm) 5

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 200

Počet otáček - 2.st. (ot./min) 600

Hmotnost (bez aku) (Kg) 0.7

Obj. č. 5133002650

EAN kód 4892210143266

Napětí 4V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Nabíjecí doba 180

Max. moment (Nm) 5

Upínání nářadí ¼˝ Hex

Hmotnost (kg) 0.4

Dodávaný v Plastový kufr

Obj. č. 5133003409

EAN kód 4892210154644
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4V Nářadí

ERGO
4V Akumulátorový ERGO šroubovák 

 • Ideální pro šroubovací práce v domácnosti, jako je například sestavování 
nábytku

 • LED svítilna s jasným světlem umožňuje práce na místech se sníženou 
viditelností

 • Prodáván včetně 10 šroubovacích nástavců pro práce s různými typy 
šroubů

 • Moment pro šroubování až do hodnoty 5Nm
 • Rychlovýměnné šestihranné sklíčidlo zaručuje snadnou výměnu nástrojů
 • Šroubovák ERGO je dodáván v odolném pouzdru se zipem, které je ideální 

pro ukládání šroubovacích nástavců a šroubů
 • Snadné nabíjení pomocí dodávaného mikro USB kabelu
 • Zašroubuje až 80 šroubů na jedno nabití

Standardní vybavení (ERGO)

sada 10 šroubovacích bitů a nabíjecí mikro 
USB kabel

Kompatibilní příslušenství

Kompatibilní příslušenství

Název:

Název:

ERGO adaptér spojky

ERGO adaptér spojky

Obj.č.:

Obj.č.:

5133003690

5133003690

ERGO-A2
4V Sada s akumulátorovým šroubovákem ERGO

 • Ideální pro šroubovací práce v domácnosti, jako je například sestavování nábytku
 • Sada s přesahovým adaptérem ERGO OFFSET a pravoúhlým adaptérem  

ERGO RIGHT ANGLE pro práce v omezených prostorech a v nepříjemných úhlech
 • Prodáván včetně 10 šroubovacích nástavců pro práce s různými typy šroubů
 • Moment pro šroubování až do hodnoty 5Nm
 • Rychlovýměnné šestihranné sklíčidlo zaručuje snadnou výměnu nástrojů
 • LED svítilna s jasným světlem umožňuje práce na místech se sníženou  

viditelností
 • Šroubovák ERGO je dodáván v odolném pouzdru se zipem, které je  

ideální pro ukládání šroubovacích nástavců a šroubů
 • Snadné nabíjení pomocí dodávaného mikro USB kabelu
 • Zašroubuje až 80 šroubů na jedno nabití

Standardní vybavení (ERGO-A2)

sada 10 šroubovacích nástavců, přesahový 
adaptér ERGO OFFSET, pravoúhlý adaptér 
ERGO RIGHT ANGLE a nabíjecí mikro USB 
kabel

R4SDP-L13C
4V Lithium-iontový šroubovák QuickTurn

 • Otočný šroubovák ideální na všechny typy šroubování po celém domě
 • Mechanismus QUICKTURN umožňuje rychlé přepínání mezi standardním 

šroubovákem a tyčovým šroubovákem pro snadný přístup do zúžených 
prostorů

 • Dvourychlostní převodovka (200/600ot./min.) pro širokou škálu použití
 • Dvouprstová spoušť a ergonomická rukojeť GRIPZONE pro ještě větší 

pohodlí a kontrolu
 • Obsahuje 5x25mm šroubovací bity, se kterými se můžete pustit do dalšího 

kutilského projektu ještě dnes

Standardní vybavení (R4SDP-L13C)

5x 25mm šroubovací bit

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

Napětí 4V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Nabíjecí doba 180

Max. moment (Nm) 5

Upínání nářadí ¼˝ Hex

Hmotnost (kg) 0.4

Dodávaný v Plastový kufr

Obj. č. 5133003411

EAN kód 4892210154651

Napětí 4V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Max. moment (Nm) 5

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 200

Počet otáček - 2.st. (ot./min) 600

Hmotnost (bez aku) (Kg) 0.7

Obj. č. 5133002650

EAN kód 4892210143266

Napětí 4V

Počet dostupných 
akumulátorů 1

Nabíjecí doba 180

Max. moment (Nm) 5

Upínání nářadí ¼˝ Hex

Hmotnost (kg) 0.4

Dodávaný v Plastový kufr

Obj. č. 5133003409

EAN kód 4892210154644
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SÍŤOVÉ NÁŘADÍ
Vrtání  55 –57

Obrábění kovu  57 – 58

Řezání  59 – 61

Opracování dřeva  62 – 66

Zdobení  66

Vrtání

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

RPD1200-K
1200W Příklepová vrtačka 

 • Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod 
 • Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele 
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 
 • Kovová převodovka 
 • Kovové sklíčidlo, aretace hřídele 
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím
 • Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost 

obrobku

Standardní vybavení (RPD1200-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, 
hloubkový doraz

RPD1010-K
1010W Příklepová vrtačka 

 • Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod 
 • Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele 
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 
 • Kovová převodovka 
 • Jednoobjímkové kovové sklíčidlo, aretace hřídele 
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím
 • Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost 

obrobku

Standardní vybavení (RPD1010-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, 
hloubkový doraz

RPD800-K
800W Příklepová vrtačka 

 • Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod 
 • Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele 
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 
 • Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele 
 • Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost 

obrobku

Standardní vybavení (RPD800-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, 
hloubkový doraz

Příkon 1200W

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0-1200

Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0-3200

Počet příklepů - 1.st. 0-19200

Počet příklepů - 2.st. 0-51200

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 25/50

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 8/16

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 18/22

Hmotnost (kg) 3.2

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002067

EAN kód 4892210126788

Příkon 1010W

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0-1200

Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0-3200

Počet příklepů - 1.st. 0-19200

Počet příklepů - 2.st. 0-51200

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 25/50

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 8/13

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 16/20

Hmotnost (kg) 3.05

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002058

EAN kód 4892210126764

Příkon 800W

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0-3000

Max. počet úderů (ú./min) 0-51000

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 34

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 16

Hmotnost (kg) 1.8

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002018

EAN kód 4892210125910
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SÍŤOVÉ NÁŘADÍ
Vrtání  55 –57

Obrábění kovu  57 – 58

Řezání  59 – 61

Opracování dřeva  62 – 66

Zdobení  66

Vrtání

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

RPD1200-K
1200W Příklepová vrtačka 

 • Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod 
 • Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele 
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 
 • Kovová převodovka 
 • Kovové sklíčidlo, aretace hřídele 
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím
 • Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost 

obrobku

Standardní vybavení (RPD1200-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, 
hloubkový doraz

RPD1010-K
1010W Příklepová vrtačka 

 • Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod 
 • Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele 
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 
 • Kovová převodovka 
 • Jednoobjímkové kovové sklíčidlo, aretace hřídele 
 • 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým 

materiálům a aplikacím
 • Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost 

obrobku

Standardní vybavení (RPD1010-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, 
hloubkový doraz

RPD800-K
800W Příklepová vrtačka 

 • Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod 
 • Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele 
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 
 • Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele 
 • Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost 

obrobku

Standardní vybavení (RPD800-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, 
hloubkový doraz

Příkon 1200W

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0-1200

Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0-3200

Počet příklepů - 1.st. 0-19200

Počet příklepů - 2.st. 0-51200

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 25/50

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 8/16

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 18/22

Hmotnost (kg) 3.2

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002067

EAN kód 4892210126788

Příkon 1010W

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0-1200

Počet otáček - 2.st. (ot./min) 0-3200

Počet příklepů - 1.st. 0-19200

Počet příklepů - 2.st. 0-51200

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 25/50

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 8/13

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 16/20

Hmotnost (kg) 3.05

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002058

EAN kód 4892210126764

Příkon 800W

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0-3000

Max. počet úderů (ú./min) 0-51000

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 34

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 16

Hmotnost (kg) 1.8

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002018

EAN kód 4892210125910
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Vrtání

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

Vrtání / Obrábění kovu

RPD680-K
680W Příklepová vrtačka 

 • Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod 
 • Kompaktní a lehká konstrukce pro snadné vrtání 
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 
 • Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele 

Standardní vybavení (RPD680-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, 
hloubkový doraz

RPD500-G
500W Příklepová vrtačka 

 • Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod 
 • Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele 
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 

Standardní vybavení (RPD500-G)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, 
hloubkový doraz 

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

Příkon 680W

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0-3000

Max. počet úderů (ú./min) 0-51000

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 32

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 16

Hmotnost (kg) 1.7

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002016

EAN kód 4892210125934

Příkon 500W

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 3000

Počet příklepů - 1.st. 0-50000

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 25

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 13

Hmotnost (kg) 1.6

Obj. č. 5133001832

EAN kód 4892210122766

RSDS1050-K
1050W Rotační příklepová SDS+ vrtačka

 • Pneumatický kladivový mechanismus poskytuje 3.6J EPTA nárazové 
energie, ideální pro vrtání otvorů do kamenů nebo betonu

 • Výjimečně výkonný 1050W motor vyprodukuje až 950 otáček za minutu a 
4000 úderů za minutu

 • Konstrukce ve tvaru “L” dovoluje uživateli se přiblížit k obrobku a  
zajistit lepší vyvážení

 • 3 režimy pro extra univerzálnost (vrtací kladivo, rotační vrtačka, dláto)

Standardní vybavení (RSDS1050-K)

3x SDS bit (8mm, 10mm, 12mm x 150mm), 
1x špičaté dláto, 1x ploché dláto

RSDS800-K
800W SDS+ pneumatické kladivo

 • Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2.95J EPTA, 
ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu

 • 800W motor poskytuje rychlost 0–1 450ot./min. a 0–5 000 rázů za minutu, 
čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem 28mm

 • Lehká a kompaktní konstrukce s tvarem do L umožňuje uživateli, aby se 
dostal blíže k opracovávanému předmětu, a zajišťuje lepší vyvážení 

 • 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtací kladivo, vrtačka, sekáč, 
zarovnávací sekáč)

 • Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost 
obrobku

Standardní vybavení (RSDS800-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, 
hloubkový doraz, 1x 6mm bit

Příkon 1050W

Typ sklíčidla SDS+

Joule 3.6

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-950

Max. počet úderů (ú./min) 0-4000

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 26

Hmotnost (kg) 7

Obj. č. 5133004350

EAN kód 4892210170644

Příkon 800W

Typ sklíčidla rychloupínací

Joule 2.95

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-1450

Max. počet úderů (ú./min) 0-5000

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 32

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 28

Hmotnost (kg) 3.4

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002463

EAN kód 4892210136558

RAG750-115G
750W Úhlová bruska, 115mm kotouč

 • Výkonný 750W motor s převodovkou s vysokým krouticím momentem
 • Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
 • Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
 • 115mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
 • Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
 • Nová spínací elektronika brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové 

zásuvky díky výchozímu nastavení do polohy vypnuto 

Standardní vybavení (RAG750-115G)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, 
přídavná rukojeť

RAG600-115G
600W Úhlová bruska,115mm kotouč

 • Výkonný motor 600W s převodovkou s vysokým krouticím momentem  
 • Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 13 000ot./min.
 • Aretace hřídele a nastavitelný 115mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a 

příslušenství
 • Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
 • Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky 

výchozím nastavením do polohy vypnuto 

Standardní vybavení (RAG600-115G)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, 
přídavná rukojeť

Příkon 750W

Průměr kotouče (mm) 115

Průměr hřídele (mm) 22

Závit hřídele M14

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 12000

Dodávaný v Karton

Hmotnost (kg) 2.4

Obj. č. 5133002489

EAN kód 4892210137128

Příkon 600W

Průměr kotouče (mm) 115

Průměr hřídele (mm) 22

Závit hřídele M14

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 13000

Dodávaný v Karton

Hmotnost (kg) 2.0

Obj. č. 5133002487

EAN kód 4892210137104
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Vrtání

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

Vrtání / Obrábění kovu

RPD680-K
680W Příklepová vrtačka 

 • Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod 
 • Kompaktní a lehká konstrukce pro snadné vrtání 
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 
 • Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele 

Standardní vybavení (RPD680-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, 
hloubkový doraz

RPD500-G
500W Příklepová vrtačka 

 • Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod 
 • Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele 
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 

Standardní vybavení (RPD500-G)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, 
hloubkový doraz 

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

Příkon 680W

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 0-3000

Max. počet úderů (ú./min) 0-51000

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 32

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 16

Hmotnost (kg) 1.7

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002016

EAN kód 4892210125934

Příkon 500W

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Počet otáček - 1.st. (ot./min) 3000

Počet příklepů - 1.st. 0-50000

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 25

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 13

Hmotnost (kg) 1.6

Obj. č. 5133001832

EAN kód 4892210122766

RSDS1050-K
1050W Rotační příklepová SDS+ vrtačka

 • Pneumatický kladivový mechanismus poskytuje 3.6J EPTA nárazové 
energie, ideální pro vrtání otvorů do kamenů nebo betonu

 • Výjimečně výkonný 1050W motor vyprodukuje až 950 otáček za minutu a 
4000 úderů za minutu

 • Konstrukce ve tvaru “L” dovoluje uživateli se přiblížit k obrobku a  
zajistit lepší vyvážení

 • 3 režimy pro extra univerzálnost (vrtací kladivo, rotační vrtačka, dláto)

Standardní vybavení (RSDS1050-K)

3x SDS bit (8mm, 10mm, 12mm x 150mm), 
1x špičaté dláto, 1x ploché dláto

RSDS800-K
800W SDS+ pneumatické kladivo

 • Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2.95J EPTA, 
ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu

 • 800W motor poskytuje rychlost 0–1 450ot./min. a 0–5 000 rázů za minutu, 
čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem 28mm

 • Lehká a kompaktní konstrukce s tvarem do L umožňuje uživateli, aby se 
dostal blíže k opracovávanému předmětu, a zajišťuje lepší vyvážení 

 • 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtací kladivo, vrtačka, sekáč, 
zarovnávací sekáč)

 • Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost 
obrobku

Standardní vybavení (RSDS800-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°, 
hloubkový doraz, 1x 6mm bit

Příkon 1050W

Typ sklíčidla SDS+

Joule 3.6

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-950

Max. počet úderů (ú./min) 0-4000

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 26

Hmotnost (kg) 7

Obj. č. 5133004350

EAN kód 4892210170644

Příkon 800W

Typ sklíčidla rychloupínací

Joule 2.95

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-1450

Max. počet úderů (ú./min) 0-5000

Max. průměr vrtání  do dřeva 
(mm) 32

Max. průměr vrtání  do oceli 
(mm) 13

Max. průměr vrtání do zdiva 
(mm) 28

Hmotnost (kg) 3.4

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002463

EAN kód 4892210136558

RAG750-115G
750W Úhlová bruska, 115mm kotouč

 • Výkonný 750W motor s převodovkou s vysokým krouticím momentem
 • Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
 • Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
 • 115mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
 • Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
 • Nová spínací elektronika brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové 

zásuvky díky výchozímu nastavení do polohy vypnuto 

Standardní vybavení (RAG750-115G)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, 
přídavná rukojeť

RAG600-115G
600W Úhlová bruska,115mm kotouč

 • Výkonný motor 600W s převodovkou s vysokým krouticím momentem  
 • Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 13 000ot./min.
 • Aretace hřídele a nastavitelný 115mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a 

příslušenství
 • Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
 • Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky 

výchozím nastavením do polohy vypnuto 

Standardní vybavení (RAG600-115G)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, 
přídavná rukojeť

Příkon 750W

Průměr kotouče (mm) 115

Průměr hřídele (mm) 22

Závit hřídele M14

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 12000

Dodávaný v Karton

Hmotnost (kg) 2.4

Obj. č. 5133002489

EAN kód 4892210137128

Příkon 600W

Průměr kotouče (mm) 115

Průměr hřídele (mm) 22

Závit hřídele M14

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 13000

Dodávaný v Karton

Hmotnost (kg) 2.0

Obj. č. 5133002487

EAN kód 4892210137104
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Obrábění kovu

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

Řezání

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

RAG950-125S
950W Úhlová bruska, 125mm kotouč

 • Výkonný motor 950W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
 • Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
 • Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
 • 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
 • Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
 • Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky 

výchozím nastavením do polohy vypnuto

Standardní vybavení (RAG950-125S)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, 
přídavná rukojeť

RAG800-125G
800W Úhlová bruska, 125mm kotouč

 • Výkonný motor 800W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
 • Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
 • Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
 • 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
 • Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
 • Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky 

výchozím nastavením do polohy vypnuto 

Standardní vybavení (RAG800-125G)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, 
přídavná rukojeť

Příkon 950W

Průměr kotouče (mm) 125

Průměr hřídele (mm) 22

Závit hřídele M14

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 12000

Dodávaný v Taška

Hmotnost (kg) 2.5

Obj. č. 5133002495

EAN kód 4892210137180

Příkon 800W

Průměr kotouče (mm) 125

Průměr hřídele (mm) 22

Závit hřídele M14

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 12000

Hmotnost (kg) 2.4

Obj. č. 5133002491

EAN kód 4892210137142

EAG2000RS
2000W Úhlová bruska, 230mm kotouč

 • Velký spínač s pogumováním
 • 180° vícesměrná otočná rukojeť pro lepší komfort a ovládání
 • Beznástrojová upínání pro rychlou a snadnou výměnu kotouče 
 • 2 pozice upevnění přídavného madla, uložení klíče uvnitř
 • Aretace hřídele pro snadnou výměnu pilového kotouče

Standardní vybavení (EAG2000RS)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, 
přídavná rukojeť

Příkon 2000W

Průměr kotouče (mm) 230

Průměr hřídele (mm) 22

Závit hřídele M14
Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 6000

Dodávaný v Kufr

Hmotnost (kg) 6.0

Obj. č. 5133000550

EAN kód 4892210111807

RJS1050-K
680W Přímočará pila 

 • Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro 
odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS

 • Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE, 
4stupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST 

 • Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL
 • Bezpečný zámek nože SURELOCK s barevným kódováním signalizuje jeho 

správné upevnění 
 • Přesný nůž FLUSHCUT umožňuje řezání až k vodicí zatahovací liště 
 • Vodicí zatahovací lišta zvyšuje přesnost práce 

Standardní vybavení (RJS1050-K)

1x pilový plátek na dřevo, 1x přesný nůž, 1x 
odvod prachu

RJS850-K
600W Přímočará pila 

 • Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro 
odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS

 • Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE, 
čtyřstupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST

 • Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL
 • Bezpečný zámek nože SURELOCK s barevným kódováním signalizuje jeho 

správné upevnění 

Standardní vybavení (RJS850-K)

1x pilový plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč, 
1x odvod prachu

Příkon 680W

Délka zdvihu (mm) 23

Počet zdvihů bez zatížení 
(zd./min) 500-3100

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 105

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 12

Hmotnost (kg) 2.2

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002219

EAN kód 4892210128379

Příkon 600W

Délka zdvihu (mm) 23

Počet zdvihů bez zatížení 
(zd./min) 500-3100

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 85

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 9

Hmotnost (kg) 2.0

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002217

EAN kód 4892210128348

RJS750-G
500W Přímočará pila 

 • Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu a pro odstranění dřevěného 
prachu AIRFORWARDS

 • Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE a 
podpoře vedení LINEASSIST

 • Zámek nože Quick Lock ovladatelný jedním prstem umožňuje snadnou 
výměnu plátků

 • Nejkompaktnější a nejpohodlnější přímočará pila s ergonomickou rukojetí a 
odpojitelným připojením podtlaku

Standardní vybavení (RJS750-G)

1x pilový plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč, 
1x odvod prachu

Příkon 500W

Délka zdvihu (mm) 19

Počet zdvihů bez zatížení 
(zd./min) 0-3000

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 75

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 6

Hmotnost (kg) 1.8

Obj. č. 5133002215

EAN kód 4892210128317



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

58 59

Obrábění kovu

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

Řezání

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

RAG950-125S
950W Úhlová bruska, 125mm kotouč

 • Výkonný motor 950W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
 • Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
 • Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
 • 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
 • Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
 • Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky 

výchozím nastavením do polohy vypnuto

Standardní vybavení (RAG950-125S)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, 
přídavná rukojeť

RAG800-125G
800W Úhlová bruska, 125mm kotouč

 • Výkonný motor 800W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
 • Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
 • Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
 • 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
 • Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
 • Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky 

výchozím nastavením do polohy vypnuto 

Standardní vybavení (RAG800-125G)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, 
přídavná rukojeť

Příkon 950W

Průměr kotouče (mm) 125

Průměr hřídele (mm) 22

Závit hřídele M14

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 12000

Dodávaný v Taška

Hmotnost (kg) 2.5

Obj. č. 5133002495

EAN kód 4892210137180

Příkon 800W

Průměr kotouče (mm) 125

Průměr hřídele (mm) 22

Závit hřídele M14

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 12000

Hmotnost (kg) 2.4

Obj. č. 5133002491

EAN kód 4892210137142

EAG2000RS
2000W Úhlová bruska, 230mm kotouč

 • Velký spínač s pogumováním
 • 180° vícesměrná otočná rukojeť pro lepší komfort a ovládání
 • Beznástrojová upínání pro rychlou a snadnou výměnu kotouče 
 • 2 pozice upevnění přídavného madla, uložení klíče uvnitř
 • Aretace hřídele pro snadnou výměnu pilového kotouče

Standardní vybavení (EAG2000RS)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, 
přídavná rukojeť

Příkon 2000W

Průměr kotouče (mm) 230

Průměr hřídele (mm) 22

Závit hřídele M14
Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 6000

Dodávaný v Kufr

Hmotnost (kg) 6.0

Obj. č. 5133000550

EAN kód 4892210111807

RJS1050-K
680W Přímočará pila 

 • Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro 
odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS

 • Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE, 
4stupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST 

 • Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL
 • Bezpečný zámek nože SURELOCK s barevným kódováním signalizuje jeho 

správné upevnění 
 • Přesný nůž FLUSHCUT umožňuje řezání až k vodicí zatahovací liště 
 • Vodicí zatahovací lišta zvyšuje přesnost práce 

Standardní vybavení (RJS1050-K)

1x pilový plátek na dřevo, 1x přesný nůž, 1x 
odvod prachu

RJS850-K
600W Přímočará pila 

 • Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro 
odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS

 • Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE, 
čtyřstupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST

 • Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL
 • Bezpečný zámek nože SURELOCK s barevným kódováním signalizuje jeho 

správné upevnění 

Standardní vybavení (RJS850-K)

1x pilový plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč, 
1x odvod prachu

Příkon 680W

Délka zdvihu (mm) 23

Počet zdvihů bez zatížení 
(zd./min) 500-3100

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 105

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 12

Hmotnost (kg) 2.2

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002219

EAN kód 4892210128379

Příkon 600W

Délka zdvihu (mm) 23

Počet zdvihů bez zatížení 
(zd./min) 500-3100

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 85

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 9

Hmotnost (kg) 2.0

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002217

EAN kód 4892210128348

RJS750-G
500W Přímočará pila 

 • Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu a pro odstranění dřevěného 
prachu AIRFORWARDS

 • Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE a 
podpoře vedení LINEASSIST

 • Zámek nože Quick Lock ovladatelný jedním prstem umožňuje snadnou 
výměnu plátků

 • Nejkompaktnější a nejpohodlnější přímočará pila s ergonomickou rukojetí a 
odpojitelným připojením podtlaku

Standardní vybavení (RJS750-G)

1x pilový plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč, 
1x odvod prachu

Příkon 500W

Délka zdvihu (mm) 19

Počet zdvihů bez zatížení 
(zd./min) 0-3000

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 75

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 6

Hmotnost (kg) 1.8

Obj. č. 5133002215

EAN kód 4892210128317
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Řezání

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

Řezání

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

RJS720-G
500W Přímočará pila 

 • Dobrá viditelnost řezné linie díky štíhlému designu a odsávání prachu 
 • Vlastnosti, jako je například nová plochá pila, pomocná linka, schopnost 

zarovnávání řezu, zvyšují přesnost řezu
 • 500W motor s 0–3 000 zdvihy za minutu nabízí kapacitu až 72mm ve dřevě 

a 6mm v kovu, a ve výkonnosti tak nejsou nutné žádné kompromisy

Standardní vybavení (RJS720-G)

1x pilový plátek na dřevo, 1x odvod prachu, 
1x šestihranný klíč

RRS1200-K
1200W Šavlová pila 

 • Výkonný motor 1200W zajišťuje řeznou výkonnost 0–3 000ot./min., což je 
jedna z nejlepších hodnot na trhu. Ideální na demolice!

 • 30mm zdvih využívá více zubů pilového plátku
 • Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového plátku bez použití nářadí
 • Nastavitelná patka prodlužuje životnost pilového plátku
 • Antivibrační rukojeť zajišťuje, že vysoký výkon negativně neovlivňuje pocit 

uživatele.
 • Nalisovaná kabelová spona brání tomu, aby se kabel dostal do cesty  

řezné čepeli

Standardní vybavení (RRS1200-K)

1× plátek na dřevo, 1× šestihranný klíč

Příkon 500W

Délka zdvihu (mm) 19

Počet zdvihů bez zatížení 
(zd./min) 0-3000

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 72

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 6

Hmotnost (kg) 1.8

Obj. č. 5133002223

EAN kód 4892210129239

Příkon 1200W

Délka zdvihu (mm) 30

Počet zdvihů bez zatížení 
(zd./min) 0-3000

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 200

Max. kapacita řezání - hliník 
(mm) 20

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 20

Hmotnost (kg) 5.25

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002472

EAN kód 4892210136954

RCS1600-K
1600W Okružní pila

 • Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu 
zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu

 • Výkonný 1600W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání většiny 
trámů a deskových materiálů

 • Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°
 • Až o 30% kompaktnější a o 20% lehčí konstrukce pro pohodlné opakované 

řezání
 • Integrovaný laserový paprsek pro ještě vyšší přesnost

Standardní vybavení (RCS1600-K)

1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní vodítko, 
klíč

Příkon 1600W

Průměr kotouče (mm) 190

Průměr hřídele (mm) 16

Max. hloubka řezání při 
90° (mm) 66

Kapacita úkosu (°) 45

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 5000

Dodávaný v Kufr

Hmotnost (kg) 3.7

Obj. č. 5133002779

EAN kód 4892210145758

RCS1400-G
1400W Okružní pila

 • Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 20 zuby s břity ze slinutého karbidu 
zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu

 • Výkonný 1400W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání většiny 
trámů a deskových materiálů

 • Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°
 • Až o 30% kompaktnější a o 20% lehčí konstrukce pro pohodlné opakované 

řezání

Standardní vybavení (RCS1400-G)

1x TCT kotouč s 20 zuby, paralelní vodítko, 
klíč

EWS1150RS
1150W Okružní pila , 55mm kotouč

 • Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° úkosové řezy
 • Automatická aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče 
 • Nastavitelnost hloubky pro přesné řezy 
 • Uložení klíčů na nářadí 
 • Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod 

napětím 

Standardní vybavení (EWS1150RS)

TCT kotouč s 12 zuby, paralelní vodítko

Příkon 1150W

Průměr kotouče (mm) 170

Průměr hřídele (mm) 20

Max. hloubka řezání při 90° 
(mm) 55

Max. hloubka řezání při 45° 
(mm) 38

Kapacita úkosu (°) 45°

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 5600

Hmotnost (kg) 4.7

Obj. č. 5133000552

EAN kód 4892210111487

Příkon 1400W

Průměr kotouče (mm) 190

Průměr hřídele (mm) 16

Max. hloubka řezání při 
90° (mm) 66

Kapacita úkosu (°) 45

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 5000

Hmotnost (kg) 3.3

Obj. č. 5133002778

EAN kód 4892210145741
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Řezání

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

Řezání

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

RJS720-G
500W Přímočará pila 

 • Dobrá viditelnost řezné linie díky štíhlému designu a odsávání prachu 
 • Vlastnosti, jako je například nová plochá pila, pomocná linka, schopnost 

zarovnávání řezu, zvyšují přesnost řezu
 • 500W motor s 0–3 000 zdvihy za minutu nabízí kapacitu až 72mm ve dřevě 

a 6mm v kovu, a ve výkonnosti tak nejsou nutné žádné kompromisy

Standardní vybavení (RJS720-G)

1x pilový plátek na dřevo, 1x odvod prachu, 
1x šestihranný klíč

RRS1200-K
1200W Šavlová pila 

 • Výkonný motor 1200W zajišťuje řeznou výkonnost 0–3 000ot./min., což je 
jedna z nejlepších hodnot na trhu. Ideální na demolice!

 • 30mm zdvih využívá více zubů pilového plátku
 • Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového plátku bez použití nářadí
 • Nastavitelná patka prodlužuje životnost pilového plátku
 • Antivibrační rukojeť zajišťuje, že vysoký výkon negativně neovlivňuje pocit 

uživatele.
 • Nalisovaná kabelová spona brání tomu, aby se kabel dostal do cesty  

řezné čepeli

Standardní vybavení (RRS1200-K)

1× plátek na dřevo, 1× šestihranný klíč

Příkon 500W

Délka zdvihu (mm) 19

Počet zdvihů bez zatížení 
(zd./min) 0-3000

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 72

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 6

Hmotnost (kg) 1.8

Obj. č. 5133002223

EAN kód 4892210129239

Příkon 1200W

Délka zdvihu (mm) 30

Počet zdvihů bez zatížení 
(zd./min) 0-3000

Max. kapacita řezání - dřevo 
(mm) 200

Max. kapacita řezání - hliník 
(mm) 20

Max. kapacita řezání - ocel 
(mm) 20

Hmotnost (kg) 5.25

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133002472

EAN kód 4892210136954

RCS1600-K
1600W Okružní pila

 • Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu 
zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu

 • Výkonný 1600W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání většiny 
trámů a deskových materiálů

 • Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°
 • Až o 30% kompaktnější a o 20% lehčí konstrukce pro pohodlné opakované 

řezání
 • Integrovaný laserový paprsek pro ještě vyšší přesnost

Standardní vybavení (RCS1600-K)

1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní vodítko, 
klíč

Příkon 1600W

Průměr kotouče (mm) 190

Průměr hřídele (mm) 16

Max. hloubka řezání při 
90° (mm) 66

Kapacita úkosu (°) 45

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 5000

Dodávaný v Kufr

Hmotnost (kg) 3.7

Obj. č. 5133002779

EAN kód 4892210145758

RCS1400-G
1400W Okružní pila

 • Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 20 zuby s břity ze slinutého karbidu 
zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu

 • Výkonný 1400W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání většiny 
trámů a deskových materiálů

 • Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°
 • Až o 30% kompaktnější a o 20% lehčí konstrukce pro pohodlné opakované 

řezání

Standardní vybavení (RCS1400-G)

1x TCT kotouč s 20 zuby, paralelní vodítko, 
klíč

EWS1150RS
1150W Okružní pila , 55mm kotouč

 • Nastavitelná základní deska pro 0°- 45° úkosové řezy
 • Automatická aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče 
 • Nastavitelnost hloubky pro přesné řezy 
 • Uložení klíčů na nářadí 
 • Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod 

napětím 

Standardní vybavení (EWS1150RS)

TCT kotouč s 12 zuby, paralelní vodítko

Příkon 1150W

Průměr kotouče (mm) 170

Průměr hřídele (mm) 20

Max. hloubka řezání při 90° 
(mm) 55

Max. hloubka řezání při 45° 
(mm) 38

Kapacita úkosu (°) 45°

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 5600

Hmotnost (kg) 4.7

Obj. č. 5133000552

EAN kód 4892210111487

Příkon 1400W

Průměr kotouče (mm) 190

Průměr hřídele (mm) 16

Max. hloubka řezání při 
90° (mm) 66

Kapacita úkosu (°) 45

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 5000

Hmotnost (kg) 3.3

Obj. č. 5133002778

EAN kód 4892210145741
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Opracování dřeva
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Opracování dřeva

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

RPS100-S
100W Multibruska

 • Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto 
nebo odstraňování nátěrů

 • Kompaktní 100W motor pro maximální výkonnost
 • Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa
 • Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů
 • Rychlé připevnění brusného listu
 • DustTech™ systém pro efektivní odsávání prachu

Standardní vybavení (RPS100-S)

5x rohový brusný papír, 5x prstový brusný 
papír

RPS80-G
80W Multibruska

 • Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto 
nebo odstraňování nátěrů

 • Kompaktní 80W motor pro maximální výkonnost
 • Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa
 • Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů
 • Rychlé připevnění brusného listu
 • DustTech™ systém pro efektivní odsávání prachu

Standardní vybavení (RPS80-G)

3x rohový brusný papír, 3x prstový brusný 
papír

Příkon 100W

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 1.6

Oscilační frekvence (1/min) 24000

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 12000

Rozměr brusné desky (mm) 99x149

Dodávaný v Taška

Hmotnost (kg) 1.1

Obj. č. 5133002902

EAN kód 4892210150783

Příkon 80W

Oscilační frekvence (1/min) 24000

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 1.6

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 12000

Rozměr brusné desky (mm) 99x149

Dodávaný v krabica

Hmotnost (kg) 1.0

Obj. č. 5133002905

EAN kód 4892210150813

RMS180-S
180W Multibruska

 • Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto 
nebo odstraňování nátěrů

 • Bruska 3v1 na různorodé aplikace (delta bruska, 1/3 vibrační bruska a 
bruska s tzv. prstem)

 • Výkonný 180W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí
 • Proměnlivé otáčky (6 000-12 000ot./min.) pro optimální finální úpravu 

povrchu
 • Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
 • Rychlé připevnění brusného listu

Standardní vybavení (RMS180-S)

5x rohový brusný papír, 5x třetinový brusný 
papír, 5x prstový brusný papír

RMS170-G
170W Multibruska

 • Rychlé připevňování brusných listů pomocí suchých zipů
 • Bruska 3v1 na rozlišné aplikace (s rohovým, třívrstvým a prstovým brusným 

papírem)
 • Výkonný 180W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí
 • Proměnné otáčky (6 000-12 000ot./min.) umožňují dosahování optimální 

konečné kvality povrchu
 • Odsavač prachu s cyklónovým účinkem zajišťuje účinné odvádění a sběr 

prachu
 • Rychlé připevňování brusných listů pomocí suchých zipů

Standardní vybavení (RMS170-G)

2x rohový brusný papír, 2x třetinový brusný 
papír, 2x prstový brusný papír

RSS280-S
280W Bruska na třetinu listu brusného papíru

 • Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné 
dokončovací práce a odstraňování nátěrů

 • Motor s výkonem 280W a odolná konstrukce zaručují maximální výkon
 • Pravoúhlá základna na 1/3 listu brusného papíru je ideální pro broušení 

v blízkosti okrajů a na větších plochách
 • Brusný papír se upevňuje pomocí suchého zipu nebo pomocí ručních 

příchytek, což zvyšuje univerzálnost
 • Odsávací systém s cyklónovým účinkem zaručuje účinné odvádění 

prachu
 • Malé vibrace zaručují komfortní broušení

Standardní vybavení (RSS280-S)

listy brusného papíru s hrubostí 10x60, 
10x100 a 10x150

Příkon 180W

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 2.0

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 6000-12000

Rozměr brusné desky (mm) 100x176

Dodávaný v Taška

Hmotnost (kg) 2.0

Obj. č. 5133002907

EAN kód 4892210150837

Příkon 170W

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 2.0

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 6000-12000

Rozměr brusné desky (mm) 100x176

Dodávaný v krabice

Hmotnost (kg) 1.6

Obj. č. 5133002911

EAN kód 4892210150875

Příkon 280W

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 2.0

Oscilační frekvence (1/min) 0-26000

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-13000

Rozměr brusné desky (mm) 93X185

Dodávaný v Taška

Hmotnost (kg) 2.3

Obj. č. 5133003502

EAN kód 4892210148780
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Opracování dřeva

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

RPS100-S
100W Multibruska

 • Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto 
nebo odstraňování nátěrů

 • Kompaktní 100W motor pro maximální výkonnost
 • Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa
 • Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů
 • Rychlé připevnění brusného listu
 • DustTech™ systém pro efektivní odsávání prachu

Standardní vybavení (RPS100-S)

5x rohový brusný papír, 5x prstový brusný 
papír

RPS80-G
80W Multibruska

 • Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto 
nebo odstraňování nátěrů

 • Kompaktní 80W motor pro maximální výkonnost
 • Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa
 • Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů
 • Rychlé připevnění brusného listu
 • DustTech™ systém pro efektivní odsávání prachu

Standardní vybavení (RPS80-G)

3x rohový brusný papír, 3x prstový brusný 
papír

Příkon 100W

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 1.6

Oscilační frekvence (1/min) 24000

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 12000

Rozměr brusné desky (mm) 99x149

Dodávaný v Taška

Hmotnost (kg) 1.1

Obj. č. 5133002902

EAN kód 4892210150783

Příkon 80W

Oscilační frekvence (1/min) 24000

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 1.6

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 12000

Rozměr brusné desky (mm) 99x149

Dodávaný v krabica

Hmotnost (kg) 1.0

Obj. č. 5133002905

EAN kód 4892210150813

RMS180-S
180W Multibruska

 • Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto 
nebo odstraňování nátěrů

 • Bruska 3v1 na různorodé aplikace (delta bruska, 1/3 vibrační bruska a 
bruska s tzv. prstem)

 • Výkonný 180W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí
 • Proměnlivé otáčky (6 000-12 000ot./min.) pro optimální finální úpravu 

povrchu
 • Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
 • Rychlé připevnění brusného listu

Standardní vybavení (RMS180-S)

5x rohový brusný papír, 5x třetinový brusný 
papír, 5x prstový brusný papír

RMS170-G
170W Multibruska

 • Rychlé připevňování brusných listů pomocí suchých zipů
 • Bruska 3v1 na rozlišné aplikace (s rohovým, třívrstvým a prstovým brusným 

papírem)
 • Výkonný 180W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí
 • Proměnné otáčky (6 000-12 000ot./min.) umožňují dosahování optimální 

konečné kvality povrchu
 • Odsavač prachu s cyklónovým účinkem zajišťuje účinné odvádění a sběr 

prachu
 • Rychlé připevňování brusných listů pomocí suchých zipů

Standardní vybavení (RMS170-G)

2x rohový brusný papír, 2x třetinový brusný 
papír, 2x prstový brusný papír

RSS280-S
280W Bruska na třetinu listu brusného papíru

 • Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné 
dokončovací práce a odstraňování nátěrů

 • Motor s výkonem 280W a odolná konstrukce zaručují maximální výkon
 • Pravoúhlá základna na 1/3 listu brusného papíru je ideální pro broušení 

v blízkosti okrajů a na větších plochách
 • Brusný papír se upevňuje pomocí suchého zipu nebo pomocí ručních 

příchytek, což zvyšuje univerzálnost
 • Odsávací systém s cyklónovým účinkem zaručuje účinné odvádění 

prachu
 • Malé vibrace zaručují komfortní broušení

Standardní vybavení (RSS280-S)

listy brusného papíru s hrubostí 10x60, 
10x100 a 10x150

Příkon 180W

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 2.0

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 6000-12000

Rozměr brusné desky (mm) 100x176

Dodávaný v Taška

Hmotnost (kg) 2.0

Obj. č. 5133002907

EAN kód 4892210150837

Příkon 170W

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 2.0

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 6000-12000

Rozměr brusné desky (mm) 100x176

Dodávaný v krabice

Hmotnost (kg) 1.6

Obj. č. 5133002911

EAN kód 4892210150875

Příkon 280W

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 2.0

Oscilační frekvence (1/min) 0-26000

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 0-13000

Rozměr brusné desky (mm) 93X185

Dodávaný v Taška

Hmotnost (kg) 2.3

Obj. č. 5133003502

EAN kód 4892210148780
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RSS200-G
200W Bruska na třetinu listu brusného papíru

 • Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné 
dokončovací práce a odstraňování nátěrů

 • Motor s výkonem 200W a odolná konstrukce zaručují maximální 
výkon

 • Pravoúhlá základna na 1/3 listu brusného papíru je ideální pro 
broušení v blízkosti okrajů a na větších plochách

 • Brusný papír se upevňuje pomocí suchého zipu nebo pomocí 
ručních příchytek, což zvyšuje univerzálnost

 • Odsávací systém s cyklónovým účinkem zaručuje účinné odvádění 
prachu

 • Malé vibrace zaručují komfortní broušení

Standardní vybavení (RSS200-G)

listy brusného papíru s hrubostí 2x60, 1x100 
a 1x150

ROS300A
300W Excentrická bruska + 20x brusný papír

 • Excentrická bruska představuje dokonalou kombinaci rychlého úběru 
materiálu a jemnou finální úpravu povrchu

 • Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto 
nebo odstraňování nátěrů

 • Výkonný 300W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí
 • Variabilní rychlost (7 000-12 000ot./min.) umožňuje dosahování optimální 

konečné kvality povrchu
 • Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým zipem 
 • Odsavač prachu s cyklónovým účinkem zajišťuje účinné odvádění a sběr 

prachu
 • Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod napětím 

Standardní vybavení (ROS300A)

20x rychloupínací list brusného papíru

EBS800V
800W Pásová bruska 

 • Ideální pro náročné brousící práce na velkých plochách, např. při pokládce 
podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu

 • Délka pásu 76mm, výkon 750W pro rychlé broušení  
 • Variabilní elektronika rychlosti 150-320m/min na broušení různých materiálů 
 • Rychlá výměna brusného pásu bez nářadí 
 • Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
 • Madlo se dá nastavit do 4 pozic 
 • Automatické držení stopy pro udržení brusného pásu uprostřed, úsporu 

času a zajištění lepšího finálního vzhledu
 • GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení 
 • Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod napětím 

Standardní vybavení (EBS800V)

1x brusný papír (hrubost 60/100/120), 
brusný rám, 2x G-svorky 

Příkon 200W

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 2.0

Oscilační frekvence (1/min) 24000

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 12000

Rozměr brusné desky (mm) 93x185

Hmotnost (kg) 1.9

Obj. č. 5133003500

EAN kód 4892210148766

Příkon 300W

Oscilační frekvence (1/min) 14000-24000

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 2.4

Rozměr brusné desky (mm) 125

Dodávaný v Taška

Hmotnost (kg) 1.7

Obj. č. 5133001142

EAN kód 4892210118325

Příkon 800W

Rychlost pásu (m/min) 150-320

Šířka pásu  (mm) 76

Rozměr brusné desky (mm) 76 x 150

Hmotnost (kg) 3.3

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133001146

EAN kód 4892210118301

RMT200-S
200W Multifunkční nářadí 

 • Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro řezání a broušení 
 • Rychlá výměna příslušenství - jednoduchý přechod mezi funkcí broušení a 

řezání 
 • Variabilní rychlost pro maximální kontrolu v celé řadě aplikací
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 

Standardní vybavení (RMT200-S)

1x zanořovací kotouč, 1x kotouč do dřeva/
kovu, 1x brusná deska, 6x brusný papír, 
šestihranný klíč, univerzální adaptér pro 
příslušenství

EHT150V
150W Přímá bruska se 115ks příslušenství 

 • Výkonný 150W motor 
 • Variabilní nastavení rychlosti pro optimální výkon během každé aplikace 
 • Aretace hřídele pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství 
 • Livetool Indicator™ - modré světlo svítí, pokud je nářadí pod napětím 

Standardní vybavení (EHT150V)

115ks sada příslušenství, ohebná hřídel a 
svorka

RRT1600-K
1600W Horní frézka

 • Výkonná 1600W frézka vám usnadní opracování dřeva a je ideálním 
pomocníkem na výrobu skříněk

 • Hloubka zanoření 0–55mm s jemným výškovým nastavením pro přesnou 
kontrolu a opakovatelné řezy

 • Pozvolné spuštění a regulace otáček během použití poskytují uživateli 
maximální kontrolu při použití nářadí

 • Průhledný štít umožňuje pokaždé uživateli bezpečně sledovat čáru řezu
 • 5 nejčastějších fréz, které umožní uživateli začít s běžným frézováním

Standardní vybavení (RRT1600-K)

1x 6mm válcová fréza, 1x 6mm V-drážková 
fréza, 1x rybinovací fréza, 1x zaoblovací 
fréza, 1x fazetovací fréza, 1x paralelní 
vodítko, šablonové vodítko, přípojka pro 
odvod pilin, 1x 6mm kleština, 1x 8mm 
kleština, 1x klíč.

Příkon 200W

Oscilační frekvence (1/min) 10000-20000

Oscilační úhel 3°

Hmotnost (kg) 1.6

Dodávaný v Taška

Obj. č. 5133001818

EAN kód 4892210122629

Příkon 150W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 10000-35000

Průměr objímky (mm) 3.2 mm & 1.6 mm

Dodávaný v Kufr

Hmotnost (kg) 0.6

Obj. č. 5133000754

EAN kód 4892210114723

Příkon 1600W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 10000 - 26000

Průměr objímky (mm) 6,8

Kapacita ponoření (mm) 0-55

Hmotnost (kg) 7.6

Obj. č. 5133002606

EAN kód 4892210133632
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RSS200-G
200W Bruska na třetinu listu brusného papíru

 • Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné 
dokončovací práce a odstraňování nátěrů

 • Motor s výkonem 200W a odolná konstrukce zaručují maximální 
výkon

 • Pravoúhlá základna na 1/3 listu brusného papíru je ideální pro 
broušení v blízkosti okrajů a na větších plochách

 • Brusný papír se upevňuje pomocí suchého zipu nebo pomocí 
ručních příchytek, což zvyšuje univerzálnost

 • Odsávací systém s cyklónovým účinkem zaručuje účinné odvádění 
prachu

 • Malé vibrace zaručují komfortní broušení

Standardní vybavení (RSS200-G)

listy brusného papíru s hrubostí 2x60, 1x100 
a 1x150

ROS300A
300W Excentrická bruska + 20x brusný papír

 • Excentrická bruska představuje dokonalou kombinaci rychlého úběru 
materiálu a jemnou finální úpravu povrchu

 • Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto 
nebo odstraňování nátěrů

 • Výkonný 300W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí
 • Variabilní rychlost (7 000-12 000ot./min.) umožňuje dosahování optimální 

konečné kvality povrchu
 • Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým zipem 
 • Odsavač prachu s cyklónovým účinkem zajišťuje účinné odvádění a sběr 

prachu
 • Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod napětím 

Standardní vybavení (ROS300A)

20x rychloupínací list brusného papíru

EBS800V
800W Pásová bruska 

 • Ideální pro náročné brousící práce na velkých plochách, např. při pokládce 
podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu

 • Délka pásu 76mm, výkon 750W pro rychlé broušení  
 • Variabilní elektronika rychlosti 150-320m/min na broušení různých materiálů 
 • Rychlá výměna brusného pásu bez nářadí 
 • Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
 • Madlo se dá nastavit do 4 pozic 
 • Automatické držení stopy pro udržení brusného pásu uprostřed, úsporu 

času a zajištění lepšího finálního vzhledu
 • GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení 
 • Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod napětím 

Standardní vybavení (EBS800V)

1x brusný papír (hrubost 60/100/120), 
brusný rám, 2x G-svorky 

Příkon 200W

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 2.0

Oscilační frekvence (1/min) 24000

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 12000

Rozměr brusné desky (mm) 93x185

Hmotnost (kg) 1.9

Obj. č. 5133003500

EAN kód 4892210148766

Příkon 300W

Oscilační frekvence (1/min) 14000-24000

Průměr oscilačního pohybu 
(mm) 2.4

Rozměr brusné desky (mm) 125

Dodávaný v Taška

Hmotnost (kg) 1.7

Obj. č. 5133001142

EAN kód 4892210118325

Příkon 800W

Rychlost pásu (m/min) 150-320

Šířka pásu  (mm) 76

Rozměr brusné desky (mm) 76 x 150

Hmotnost (kg) 3.3

Dodávaný v Kufr

Obj. č. 5133001146

EAN kód 4892210118301

RMT200-S
200W Multifunkční nářadí 

 • Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro řezání a broušení 
 • Rychlá výměna příslušenství - jednoduchý přechod mezi funkcí broušení a 

řezání 
 • Variabilní rychlost pro maximální kontrolu v celé řadě aplikací
 • GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení 

Standardní vybavení (RMT200-S)

1x zanořovací kotouč, 1x kotouč do dřeva/
kovu, 1x brusná deska, 6x brusný papír, 
šestihranný klíč, univerzální adaptér pro 
příslušenství

EHT150V
150W Přímá bruska se 115ks příslušenství 

 • Výkonný 150W motor 
 • Variabilní nastavení rychlosti pro optimální výkon během každé aplikace 
 • Aretace hřídele pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství 
 • Livetool Indicator™ - modré světlo svítí, pokud je nářadí pod napětím 

Standardní vybavení (EHT150V)

115ks sada příslušenství, ohebná hřídel a 
svorka

RRT1600-K
1600W Horní frézka

 • Výkonná 1600W frézka vám usnadní opracování dřeva a je ideálním 
pomocníkem na výrobu skříněk

 • Hloubka zanoření 0–55mm s jemným výškovým nastavením pro přesnou 
kontrolu a opakovatelné řezy

 • Pozvolné spuštění a regulace otáček během použití poskytují uživateli 
maximální kontrolu při použití nářadí

 • Průhledný štít umožňuje pokaždé uživateli bezpečně sledovat čáru řezu
 • 5 nejčastějších fréz, které umožní uživateli začít s běžným frézováním

Standardní vybavení (RRT1600-K)

1x 6mm válcová fréza, 1x 6mm V-drážková 
fréza, 1x rybinovací fréza, 1x zaoblovací 
fréza, 1x fazetovací fréza, 1x paralelní 
vodítko, šablonové vodítko, přípojka pro 
odvod pilin, 1x 6mm kleština, 1x 8mm 
kleština, 1x klíč.

Příkon 200W

Oscilační frekvence (1/min) 10000-20000

Oscilační úhel 3°

Hmotnost (kg) 1.6

Dodávaný v Taška

Obj. č. 5133001818

EAN kód 4892210122629

Příkon 150W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 10000-35000

Průměr objímky (mm) 3.2 mm & 1.6 mm

Dodávaný v Kufr

Hmotnost (kg) 0.6

Obj. č. 5133000754

EAN kód 4892210114723

Příkon 1600W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 10000 - 26000

Průměr objímky (mm) 6,8

Kapacita ponoření (mm) 0-55

Hmotnost (kg) 7.6

Obj. č. 5133002606

EAN kód 4892210133632
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EPN7582NHG
750W Hoblík 

 • Ideální na zarovnání a vyhlazení drsného povrchu dřeva
 • 3 fazety (0.5; 1; 1.5mm) v základní desce pro vyšší přesnost 
 • Oboustranné vodítko pro přesné hoblování
 • Pogumovaný spínač odsávání prachu pro levou či pravou přípojku
 • Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání 
 • DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní 

odsávání prachu 
 • Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod 

napětím

Standardní vybavení (EPN7582NHG)

2x TCT kotouč, prachový sáček, okrajové 
vodítko, klíč

EPN6082CHG
600W Hoblík 

 • 0.5mm fazeta v přední části zlepšuje přesnost práce 
 • Odvod třísek doleva nebo doprava 
 • Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání 
 • Opěrka, aby se obrobek nepoškodil, když se hoblík nepoužívá 
 • DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro 

efektivní odsávání prachu 
 • Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod 

napětím 

Standardní vybavení (EPN6082CHG)

2x TCT kotouč, prachový sáček, okrajové 
vodítko, klíč

Příkon 750W

Hloubka hoblování (mm) 2

Šířka hoblování (mm) 82

Hloubkový doraz na 
polodrážku (mm) 0-12

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 16000

Dodávaný v Kufr

Hmotnost (kg) 3.2

Obj. č. 5133000352

EAN kód 4892210111111

Příkon 600W

Hloubka hoblování (mm) 1.5

Šířka hoblování (mm) 82

Hloubkový doraz na 
polodrážku (mm) 0-8

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 16000

Hmotnost (kg) 3.1

Obj. č. 5133000350

EAN kód 4892210111098

EHG2000
2000W Horkovzdušná pistole 

 • Všestranná horkovzdušná pistole produkuje paprsek velmi horkého 
vzduchu, který rozpouští lepidla a usnadňuje tak odstranění barvy či laku 
nebo pomáhá usušit mokrou barvu

 • Odstranitelný přední tepelný štít pro snadnou výměnu příslušenství
 • 2 nastavení na průtok vzduchu  
 • Nastavení teploty na 60°C/600°C 
 • Snímač na ochranu proti přehřátí 
 • Praktický háček na zavěšení

Standardní vybavení (EHG2000)

2x tryska

Příkon 2000W

Max. proud 
vzduchu (l/min) 250/500

Hmotnost (kg) 0.7

Obj. č. 5133001137

EAN kód 4892210118165

STOLNÍ NÁŘADÍ
Pokosové pily  68 – 69

Stolní pily   69 – 70

Řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb  70

Pásová pila  70

Lupínková pila  71

Brusky  71

Pásová a kotoučová bruska  72

Sloupová vrtačka  72

Protahovačka  72

Stojany  73
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EPN7582NHG
750W Hoblík 

 • Ideální na zarovnání a vyhlazení drsného povrchu dřeva
 • 3 fazety (0.5; 1; 1.5mm) v základní desce pro vyšší přesnost 
 • Oboustranné vodítko pro přesné hoblování
 • Pogumovaný spínač odsávání prachu pro levou či pravou přípojku
 • Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání 
 • DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní 

odsávání prachu 
 • Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod 

napětím

Standardní vybavení (EPN7582NHG)

2x TCT kotouč, prachový sáček, okrajové 
vodítko, klíč

EPN6082CHG
600W Hoblík 

 • 0.5mm fazeta v přední části zlepšuje přesnost práce 
 • Odvod třísek doleva nebo doprava 
 • Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání 
 • Opěrka, aby se obrobek nepoškodil, když se hoblík nepoužívá 
 • DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro 

efektivní odsávání prachu 
 • Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod 

napětím 

Standardní vybavení (EPN6082CHG)

2x TCT kotouč, prachový sáček, okrajové 
vodítko, klíč

Příkon 750W

Hloubka hoblování (mm) 2

Šířka hoblování (mm) 82

Hloubkový doraz na 
polodrážku (mm) 0-12

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 16000

Dodávaný v Kufr

Hmotnost (kg) 3.2

Obj. č. 5133000352

EAN kód 4892210111111

Příkon 600W

Hloubka hoblování (mm) 1.5

Šířka hoblování (mm) 82

Hloubkový doraz na 
polodrážku (mm) 0-8

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 16000

Hmotnost (kg) 3.1

Obj. č. 5133000350

EAN kód 4892210111098

EHG2000
2000W Horkovzdušná pistole 

 • Všestranná horkovzdušná pistole produkuje paprsek velmi horkého 
vzduchu, který rozpouští lepidla a usnadňuje tak odstranění barvy či laku 
nebo pomáhá usušit mokrou barvu

 • Odstranitelný přední tepelný štít pro snadnou výměnu příslušenství
 • 2 nastavení na průtok vzduchu  
 • Nastavení teploty na 60°C/600°C 
 • Snímač na ochranu proti přehřátí 
 • Praktický háček na zavěšení

Standardní vybavení (EHG2000)

2x tryska

Příkon 2000W

Max. proud 
vzduchu (l/min) 250/500

Hmotnost (kg) 0.7

Obj. č. 5133001137

EAN kód 4892210118165

STOLNÍ NÁŘADÍ
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Stolní nářadí

EMS305RG
2200W Pokosová pila, 305mm kotouč

 • Ideální pro různé práce se dřevem včetně řezání pracovních desek, prken, 
obkladů a tenkých materiálů

 • Základna z hliníkové slitiny zaručuje maximální přesnost a odolnost
 • Kotouč se 48 zuby z karbidu wolframu poskytuje hladký a čistý povrch řezu
 • Ve vybavení pily jsou 2 LED svítilny zaručující maximální osvětlení pracovní 

plochy
 • Poskytuje maximální kapacitu příčného řezu 110x300mm v úhlu 90°

Standardní vybavení (EMS305RG)

TCT kotouč se 48 zuby, 2x prodloužení, 
svorka, prachový sáček, klíč

EMS254L
2000W Pokosová pila, 254mm kotouč

 • Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem 
 • 2x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie 
 • Konstrukce umožňuje pracovat až těsně u zdi 
 • Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu 
 • Výkonný 2000W motor s 4500ot./min. 
 • Extra široké podpůrná madla 
 • Kapacita pokosu: 50° doleva a doprava 

Standardní vybavení (EMS254L)

TCT kotouč s 24 zuby, 2x prodloužení, 
svorka, prachový sáček, klíč

RTMS1800-G
1800W Stolní pokosová pila, 254mm kotouč

 • Laserová tehnologie Exactline™ vede uživatele k zvýšené přesnosti
 • 1800W motor a TCT kotouč se 48 zuby s břity ze slinutého karbidu pro 

výkonné řezání
 • Stůl z hliníkového odlitku, který poskytuje dokonale rovný povrch pro řez a 

laserové navádění 
 • Lehká a kompaktní pro snadné ukládání a přepravu 
 • Ergonomicky řešené držadlo, které zaručuje komfortní opakované řezy 
 • Měkký start pro přidanou ochranu
 • Ochrana proti přetížení pro dosažení lepší životnosti 

Standardní vybavení (RTMS1800-G)

TCT kotouč se 48 zuby, svorka, prachový 
sáček, klíč

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

Příkon 1800W

Průměr kotouče (mm) 254

Typ nože TCT kotouč (48 
zubů)

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 4800

Max. kap. řezání pokosu 0°/ 
úkosu 45° (mm) 48mm x 130mm

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 0° [mm] 70mm x 85mm

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 45° (mm) 48mm x 83mm 

Hmotnost (kg) 26.8

Obj. č. 5133002152

EAN kód 4892210128225

Příkon 2200W

Průměr kotouče (mm) 305

Typ nože TCT

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 5000

Max. kap. řezání pokosu 0°/ 
úkosu 45° (mm) 70mm x 300mm 

Max. kap. řezání pokosu 45° / 
úkosu 0° [mm] 110mm x 210mm

Max. kap. řezání pokosu 45° / 
úkosu 45° (mm) 70mm x 210mm

Hmotnost (kg) 20.7

Obj. č. 5133002861

EAN kód 4892210149619

Příkon 2000W

Průměr kotouče (mm) 254

Typ nože 48-z. TCT

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 4500

Max. kap. řezání pokosu 
0°/ úkosu 45° (mm) 58mm x 300mm 

Max. kap. řezání pokosu 
45° / úkosu 0° [mm] 90mm x 200mm

Max. kap. řezání pokosu 
45° / úkosu 45° (mm) 58mm x 200mm

Hmotnost (kg) 16.2

Obj. č. 5133001202

EAN kód 4892210119148

Stolní nářadí

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

EMS216L
1500W Pokosová pila, 216mm řezný kotouč

 • Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem  
 • 2x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie 
 • Konstrukce umožňuje uživateli pracovat až těsně u zdi 
 • Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu 
 • Vylepšený 1500W motor pro maximální výkon
 • Extra široké podpůrná madla 
 • Ergonomická GripZone pro pohodlné a rychlé řezání

Standardní vybavení (EMS216L)
TCT kotouč se 48 zuby, 2x prodloužení, 
svorka, prachový sáček, klíč

RTS1800EF-G
1800W Stolní pila se stojanem s kolečky, 254mm kotouč

 • Výkonný 1800W motor pro snadné řezání 
 • Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání 
 • Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480mm 
 • Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání 
 • Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo 

obojího najednou
 • Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost 
 • Měkký start pro kontrolu a bezpečnost 
 • Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60° 
 • Vestavěný prostor pro nářadí k uložení dodatečného příslušenství 
 • Luxusní skládací stojan s kolečky pro snadné uložení a přepravu

Standardní vybavení (RTS1800EF-G)

TCT kotouč se 48 zuby, luxusní skládací 
stojan s kolečky

RTS1800ES-G
1800W Stolní pila se stojanem, 254mm kotouč 

 • Výkonný 1800W motor pro snadné řezání 
 • Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání 
 • Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480mm 
 • Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání 
 • Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo 

obojího najednou
 • Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost 
 • Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60° 
 • Vestavěný prostor pro nářadí k uložení dodatečného příslušenství 
 • Nastavitelný a složitelný stojan pro snadný převoz a uložení 

Standardní vybavení (RTS1800ES-G)

TCT kotouč se 48 zuby, skládací stojan

Příkon 1800W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 4500

Průměr kotouče (mm) 254

Typ nože TCT kotouč  
(48 zubů)

Průměr hřídele (mm) 30

Max. hloubka řezání při 
45° (mm) 55

Max. hloubka řezání při 
90° (mm) 80

Rozměr stolu s 
prodloužením (mm) 560x870

Hmotnost (kg) 26.8

Obj. č. 5133002025

EAN kód 4892210125996

Příkon 1800W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 4800

Průměr kotouče (mm) 254

Typ nože TCT kotouč  
(48 zubů)

Průměr hřídele (mm) 30

Max. hloubka řezání při 
45° (mm) 55

Max. hloubka řezání při 
90° (mm) 80

Rozměr stolu s 
prodloužením (mm) 560x870

Hmotnost (kg) 24.3

Obj. č. 5133002023

EAN kód 4892210126023

Příkon 1500W

Průměr kotouče (mm) 216

Typ nože 48-z. TCT

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 5000

Max. kap. řezání pokosu 0°/ 
úkosu 45° (mm) 48mm x 270mm

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 0° [mm] 70mm x 185mm

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 45° (mm) 48mm x 185mm

Hmotnost (kg) 13

Obj. č. 5133001197

EAN kód 4892210119384
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Stolní nářadí

EMS305RG
2200W Pokosová pila, 305mm kotouč

 • Ideální pro různé práce se dřevem včetně řezání pracovních desek, prken, 
obkladů a tenkých materiálů

 • Základna z hliníkové slitiny zaručuje maximální přesnost a odolnost
 • Kotouč se 48 zuby z karbidu wolframu poskytuje hladký a čistý povrch řezu
 • Ve vybavení pily jsou 2 LED svítilny zaručující maximální osvětlení pracovní 

plochy
 • Poskytuje maximální kapacitu příčného řezu 110x300mm v úhlu 90°

Standardní vybavení (EMS305RG)

TCT kotouč se 48 zuby, 2x prodloužení, 
svorka, prachový sáček, klíč

EMS254L
2000W Pokosová pila, 254mm kotouč

 • Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem 
 • 2x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie 
 • Konstrukce umožňuje pracovat až těsně u zdi 
 • Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu 
 • Výkonný 2000W motor s 4500ot./min. 
 • Extra široké podpůrná madla 
 • Kapacita pokosu: 50° doleva a doprava 

Standardní vybavení (EMS254L)

TCT kotouč s 24 zuby, 2x prodloužení, 
svorka, prachový sáček, klíč

RTMS1800-G
1800W Stolní pokosová pila, 254mm kotouč

 • Laserová tehnologie Exactline™ vede uživatele k zvýšené přesnosti
 • 1800W motor a TCT kotouč se 48 zuby s břity ze slinutého karbidu pro 

výkonné řezání
 • Stůl z hliníkového odlitku, který poskytuje dokonale rovný povrch pro řez a 

laserové navádění 
 • Lehká a kompaktní pro snadné ukládání a přepravu 
 • Ergonomicky řešené držadlo, které zaručuje komfortní opakované řezy 
 • Měkký start pro přidanou ochranu
 • Ochrana proti přetížení pro dosažení lepší životnosti 

Standardní vybavení (RTMS1800-G)

TCT kotouč se 48 zuby, svorka, prachový 
sáček, klíč

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

Příkon 1800W

Průměr kotouče (mm) 254

Typ nože TCT kotouč (48 
zubů)

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 4800

Max. kap. řezání pokosu 0°/ 
úkosu 45° (mm) 48mm x 130mm

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 0° [mm] 70mm x 85mm

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 45° (mm) 48mm x 83mm 

Hmotnost (kg) 26.8

Obj. č. 5133002152

EAN kód 4892210128225

Příkon 2200W

Průměr kotouče (mm) 305

Typ nože TCT

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 5000

Max. kap. řezání pokosu 0°/ 
úkosu 45° (mm) 70mm x 300mm 

Max. kap. řezání pokosu 45° / 
úkosu 0° [mm] 110mm x 210mm

Max. kap. řezání pokosu 45° / 
úkosu 45° (mm) 70mm x 210mm

Hmotnost (kg) 20.7

Obj. č. 5133002861

EAN kód 4892210149619

Příkon 2000W

Průměr kotouče (mm) 254

Typ nože 48-z. TCT

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 4500

Max. kap. řezání pokosu 
0°/ úkosu 45° (mm) 58mm x 300mm 

Max. kap. řezání pokosu 
45° / úkosu 0° [mm] 90mm x 200mm

Max. kap. řezání pokosu 
45° / úkosu 45° (mm) 58mm x 200mm

Hmotnost (kg) 16.2

Obj. č. 5133001202

EAN kód 4892210119148

Stolní nářadí

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

EMS216L
1500W Pokosová pila, 216mm řezný kotouč

 • Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem  
 • 2x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie 
 • Konstrukce umožňuje uživateli pracovat až těsně u zdi 
 • Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu 
 • Vylepšený 1500W motor pro maximální výkon
 • Extra široké podpůrná madla 
 • Ergonomická GripZone pro pohodlné a rychlé řezání

Standardní vybavení (EMS216L)
TCT kotouč se 48 zuby, 2x prodloužení, 
svorka, prachový sáček, klíč

RTS1800EF-G
1800W Stolní pila se stojanem s kolečky, 254mm kotouč

 • Výkonný 1800W motor pro snadné řezání 
 • Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání 
 • Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480mm 
 • Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání 
 • Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo 

obojího najednou
 • Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost 
 • Měkký start pro kontrolu a bezpečnost 
 • Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60° 
 • Vestavěný prostor pro nářadí k uložení dodatečného příslušenství 
 • Luxusní skládací stojan s kolečky pro snadné uložení a přepravu

Standardní vybavení (RTS1800EF-G)

TCT kotouč se 48 zuby, luxusní skládací 
stojan s kolečky

RTS1800ES-G
1800W Stolní pila se stojanem, 254mm kotouč 

 • Výkonný 1800W motor pro snadné řezání 
 • Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání 
 • Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480mm 
 • Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání 
 • Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo 

obojího najednou
 • Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost 
 • Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60° 
 • Vestavěný prostor pro nářadí k uložení dodatečného příslušenství 
 • Nastavitelný a složitelný stojan pro snadný převoz a uložení 

Standardní vybavení (RTS1800ES-G)

TCT kotouč se 48 zuby, skládací stojan

Příkon 1800W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 4500

Průměr kotouče (mm) 254

Typ nože TCT kotouč  
(48 zubů)

Průměr hřídele (mm) 30

Max. hloubka řezání při 
45° (mm) 55

Max. hloubka řezání při 
90° (mm) 80

Rozměr stolu s 
prodloužením (mm) 560x870

Hmotnost (kg) 26.8

Obj. č. 5133002025

EAN kód 4892210125996

Příkon 1800W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 4800

Průměr kotouče (mm) 254

Typ nože TCT kotouč  
(48 zubů)

Průměr hřídele (mm) 30

Max. hloubka řezání při 
45° (mm) 55

Max. hloubka řezání při 
90° (mm) 80

Rozměr stolu s 
prodloužením (mm) 560x870

Hmotnost (kg) 24.3

Obj. č. 5133002023

EAN kód 4892210126023

Příkon 1500W

Průměr kotouče (mm) 216

Typ nože 48-z. TCT

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 5000

Max. kap. řezání pokosu 0°/ 
úkosu 45° (mm) 48mm x 270mm

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 0° [mm] 70mm x 185mm

Max. kap. řezání pokosu 45° 
/ úkosu 45° (mm) 48mm x 185mm

Hmotnost (kg) 13

Obj. č. 5133001197

EAN kód 4892210119384
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Stolní nářadí

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

Stolní nářadí

RTS1800-G
1800W Stolní pila, 254mm kotouč 

 • Výkonný 1800W motor pro snadné řezání 
 • Stůl z hliníkového odlitku a přední a zadní blokovací strany pro přesné řezání
 • Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo 

obojího najednou
 • Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost 
 • Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60° 

Standardní vybavení (RTS1800-G)

TCT kotouč se 48 zuby

WS721S
500W Řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb, 178mm kotouč

 • Stůl z nerezové oceli pro zvýšenou životnost. Ideální pro řezání různých 
materiálů včetně malířských pláten, plechů, balení (PVC), ostnatého drátu, 
kartonu, linolea, koberců, hrubé látky a kůže

 • Pokosové řezání od 0° do 45° 
 • Upevňovací štěrbina na přední a zadní straně stolu 
 • Stojan se skládacími nohami je kombinací pevné plochy na práci a mobility 
 • 17.8cm diamantový řezný kotouč pro přesné řezání, chrání před oštípnutím
 • Vestavěný podnos na vodu pro řezání bez prachu 
 • Zástrčka jističe pro přidanou bezpečnost při mokrém řezání

Standardní vybavení (WS721S)

diamantový pilový kotouč, stojan, pokosová 
vodící lišta, paralelní vodítko

RBS904
350W Pásová pila

 • Určena pro různé práce se dřevem
 • Disponuje kontrolním sledovacím průhledem a ozubeným systémem s 

pastorkem pro podpěru pilového pásu
 • Poskytuje průchozí kapacitu 230mm a kapacitu řezu 80mm (výška), což 

umožňuje řešení nejrozmanitějších aplikací
 • Přesné hliníkové vnitřní kotouče pilového pásu minimalizují vibrace

Standardní vybavení (RBS904)

podpěra prodloužení, tlačná tyč, šestihranné 
klíče, pilový pás a ukazatel pokosu

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

Příkon 1800W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 4500

Průměr kotouče (mm) 254

Typ nože 48-z. TCT

Průměr hřídele (mm) 30

Max. hloubka řezání při 45° 
(mm) 55

Max. hloubka řezání při 90° 
(mm) 80

Rozměr stolu s prodloužením 
(mm) 560x590

Hmotnost (kg) 17.8

Obj. č. 5133002021

EAN kód 4892210126276

Příkon 350W

Rychlost pásu (m/min) 40 

Max. hloubka řezání (mm) 80

Délka pilového plátku (mm) 1572

Šířka plátku  (mm) 3.2-9.5

Obj. č. 5133002854

EAN kód 4892210149596

Příkon 500W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 2900

Průměr kotouče (mm) 178

Průměr hřídele (mm) 25.4

Max. hloubka řezání (mm) 32

Kapacita úkosu (°) 45

Hmotnost (kg) 15.7

Obj. č. 5133002020

EAN kód 4892210126214

RSW1240G
125W Lupínková pila

 • Pila disponuje maximální kapacitou řezu 405mm a umožňuje snadnou 
výměnu pilového listu bez použití jiného nářadí

 • Stůl z hliníkové slitiny se naklápí v rozsahu od 0° do 45°
 • Konstrukce s plynulou regulací otáček nabízí flexibilitu pro provádění 

různých aplikací
 • Integrovaný ventilátor pro odfuk prachu udržuje čistou plochu řezu a 

zaručuje maximální viditelnost
 • Litinová základna zmenšuje vibrace, což zaručuje přesnější řez
 • Upínací svorka pilového listu ovládaná bez použití jiného nářadí 

umožňuje upnutí pilových listů s obvyklým tvarem upínací části i s 
upínací částí s kolíky

Standardní vybavení (RSW1240G)

kotouč, imbusový klíč, adaptér

RBG6G
250W Stolní dvoukotoučová bruska

 • Navrženo pro broušení a ostření nejtvrdších kovů do požadovaného tvaru, 
pro udržování ostrosti nástrojů a příslušenství a pro zajištění připravenosti 
nářadí k použití

 • Základna z hliníkové slitiny omezuje vibrace a zvyšuje stabilitu

Standardní vybavení (RBG6G)

brusný kotouč s hrubostí 36/60, 2x ochranný 
kryt, 2x pracovní podpěra

RBGL650G
370W Bruska

 • Určena pro řešení různých pracovních aplikací včetně broušení, tvarování, 
broušení a ostření

 • Zabudovaná pracovní svítilna zaručuje vynikající viditelnost při aplikacích
 • Včetně misky na chladivo, která pomáhá chladit materiály po broušení

Standardní vybavení (RBGL650G)

brusný kotouč s hrubostí 36, brusný pás, 
ochranný kryt, 2x pracovní podpěra

Příkon 125W

Max. hloubka řezání (mm) 52

Průměr kotouče (mm) 127

Počet otáček (ot./min) 550-1700

Úhel kapacita (°) 0-45

Délka zdvihu (mm) 20

Obj. č. 5133002860

EAN kód 4892210149602

Příkon 250W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 2850

Průměr kotouče (mm) 150x20

Průměr hřídele (mm) 12.7

Wheel grit 36 / 60 

Obj. č. 5133002856

EAN kód 4892210149633

Příkon 370W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 2850

Rozměr brusného pásu 
(mm) 50 x 686

Průměr kotouče (mm) 150 x 20

Wheel grit 36

Obj. č. 5133002857

EAN kód 4892210149640
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Stolní nářadí

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

Stolní nářadí

RTS1800-G
1800W Stolní pila, 254mm kotouč 

 • Výkonný 1800W motor pro snadné řezání 
 • Stůl z hliníkového odlitku a přední a zadní blokovací strany pro přesné řezání
 • Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo 

obojího najednou
 • Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost 
 • Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60° 

Standardní vybavení (RTS1800-G)

TCT kotouč se 48 zuby

WS721S
500W Řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb, 178mm kotouč

 • Stůl z nerezové oceli pro zvýšenou životnost. Ideální pro řezání různých 
materiálů včetně malířských pláten, plechů, balení (PVC), ostnatého drátu, 
kartonu, linolea, koberců, hrubé látky a kůže

 • Pokosové řezání od 0° do 45° 
 • Upevňovací štěrbina na přední a zadní straně stolu 
 • Stojan se skládacími nohami je kombinací pevné plochy na práci a mobility 
 • 17.8cm diamantový řezný kotouč pro přesné řezání, chrání před oštípnutím
 • Vestavěný podnos na vodu pro řezání bez prachu 
 • Zástrčka jističe pro přidanou bezpečnost při mokrém řezání

Standardní vybavení (WS721S)

diamantový pilový kotouč, stojan, pokosová 
vodící lišta, paralelní vodítko

RBS904
350W Pásová pila

 • Určena pro různé práce se dřevem
 • Disponuje kontrolním sledovacím průhledem a ozubeným systémem s 

pastorkem pro podpěru pilového pásu
 • Poskytuje průchozí kapacitu 230mm a kapacitu řezu 80mm (výška), což 

umožňuje řešení nejrozmanitějších aplikací
 • Přesné hliníkové vnitřní kotouče pilového pásu minimalizují vibrace

Standardní vybavení (RBS904)

podpěra prodloužení, tlačná tyč, šestihranné 
klíče, pilový pás a ukazatel pokosu

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

Příkon 1800W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 4500

Průměr kotouče (mm) 254

Typ nože 48-z. TCT

Průměr hřídele (mm) 30

Max. hloubka řezání při 45° 
(mm) 55

Max. hloubka řezání při 90° 
(mm) 80

Rozměr stolu s prodloužením 
(mm) 560x590

Hmotnost (kg) 17.8

Obj. č. 5133002021

EAN kód 4892210126276

Příkon 350W

Rychlost pásu (m/min) 40 

Max. hloubka řezání (mm) 80

Délka pilového plátku (mm) 1572

Šířka plátku  (mm) 3.2-9.5

Obj. č. 5133002854

EAN kód 4892210149596

Příkon 500W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 2900

Průměr kotouče (mm) 178

Průměr hřídele (mm) 25.4

Max. hloubka řezání (mm) 32

Kapacita úkosu (°) 45

Hmotnost (kg) 15.7

Obj. č. 5133002020

EAN kód 4892210126214

RSW1240G
125W Lupínková pila

 • Pila disponuje maximální kapacitou řezu 405mm a umožňuje snadnou 
výměnu pilového listu bez použití jiného nářadí

 • Stůl z hliníkové slitiny se naklápí v rozsahu od 0° do 45°
 • Konstrukce s plynulou regulací otáček nabízí flexibilitu pro provádění 

různých aplikací
 • Integrovaný ventilátor pro odfuk prachu udržuje čistou plochu řezu a 

zaručuje maximální viditelnost
 • Litinová základna zmenšuje vibrace, což zaručuje přesnější řez
 • Upínací svorka pilového listu ovládaná bez použití jiného nářadí 

umožňuje upnutí pilových listů s obvyklým tvarem upínací části i s 
upínací částí s kolíky

Standardní vybavení (RSW1240G)

kotouč, imbusový klíč, adaptér

RBG6G
250W Stolní dvoukotoučová bruska

 • Navrženo pro broušení a ostření nejtvrdších kovů do požadovaného tvaru, 
pro udržování ostrosti nástrojů a příslušenství a pro zajištění připravenosti 
nářadí k použití

 • Základna z hliníkové slitiny omezuje vibrace a zvyšuje stabilitu

Standardní vybavení (RBG6G)

brusný kotouč s hrubostí 36/60, 2x ochranný 
kryt, 2x pracovní podpěra

RBGL650G
370W Bruska

 • Určena pro řešení různých pracovních aplikací včetně broušení, tvarování, 
broušení a ostření

 • Zabudovaná pracovní svítilna zaručuje vynikající viditelnost při aplikacích
 • Včetně misky na chladivo, která pomáhá chladit materiály po broušení

Standardní vybavení (RBGL650G)

brusný kotouč s hrubostí 36, brusný pás, 
ochranný kryt, 2x pracovní podpěra

Příkon 125W

Max. hloubka řezání (mm) 52

Průměr kotouče (mm) 127

Počet otáček (ot./min) 550-1700

Úhel kapacita (°) 0-45

Délka zdvihu (mm) 20

Obj. č. 5133002860

EAN kód 4892210149602

Příkon 250W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 2850

Průměr kotouče (mm) 150x20

Průměr hřídele (mm) 12.7

Wheel grit 36 / 60 

Obj. č. 5133002856

EAN kód 4892210149633

Příkon 370W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 2850

Rozměr brusného pásu 
(mm) 50 x 686

Průměr kotouče (mm) 150 x 20

Wheel grit 36

Obj. č. 5133002857

EAN kód 4892210149640
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Stolní nářadí

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

Stolní nářadí

RBDS4601G
375W Pásová a kotoučová bruska

 • Ideální nářadí pro všechny brusné práce v domácnosti
 • Výkonný indukční motor zaručuje dlouhotrvající spolehlivý výkon
 • Pás může být umístěn horizontálně nebo vertikálně v úhlu 0° nebo 90°
 • Zabudovaný port pro odvod prachu pro připojení vysavače
 • Litinová základna zaručuje stabilitu jednotky během použití brusky

Standardní vybavení (RBDS4601G)

stůl pro pokosové řezy, vodítko pro pokosové 
řezy, 1x brusný pás, 1x brusný kotouč

RDP102L
390W Sloupová vrtačka

 • Určena pro vrtání přesných a stejnoměrných otvorů v různých úhlech
 • Zabudované lasery poskytují přesné určení bodu vrtání
 • Litinová základna zmenšuje vibrace, což zaručuje přesnější vrtání
 • Sklopný litinový stůl lze sklápět bez použití jiného nářadí v úhlu 0° až 45°
 • Nastavitelný hloubkový doraz pro opakované vrtací práce

Standardní vybavení (RDP102L)

stojan, 13mm sklíčidlo, bezpečnostní klíč, 
šestihranný klíč

RAP1500G
1500W Protahovačka

 • Odolná protahovačka může srovnávat materiály až do šířky 318mm a výšky 
153mm s maximálním úběrem materiálu 3mm

 • Jednoduché nastavení výšky zaručuje přesné obrábění
 • Prodloužení stolu s vodícími válečky poskytuje flexibilitu a umožňuje 

provádění různých aplikací při zpracování dřeva

Standardní vybavení (RAP1500G)

posuvná tyč, gumové podstavce, šestihranný 
klíč, klíč

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

Příkon 375W

Rychlost pásu (m/min) 492

Rozměr brusného pásu 
(mm) 100 X 914

Rychlost kotouče (min) 2850

Průměr kotouče (mm) 150

Hmotnost (kg) 18.5

Obj. č. 5133002858

EAN kód 4892210149657

Příkon 1500W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 9000

Feed speed [m|min] 8

Depth per pass [mm] 3

Hmotnost (kg) 32

Obj. č. 5133002859

EAN kód 4892210149664

Příkon 390W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 510 - 2430

Spindle Stroke 50

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Typ sklíčidla rychloupínací

Throat [mm] 127

Gear Speed 5

Hmotnost (kg) 21.2

Obj. č. 5133002855

EAN kód 4892210149671

RLS01
Nastavitelný stojan 294cm

 • Vhodný pro použití s pokosovými pilami 
 • Stabilní a spolehlivý kovový stojan 
 • Obsahuje nastavitelnou plošinu pro připevnění pokosové pily v požadované 

poloze
 • Posuvná ramena (se svorkami k upnutí obrobku) 
 • Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném podkladě 
 • Skládací nohy pro snadný převoz a skladování

Standardní vybavení (RLS01)

2x upevňovací držák na pily, 2x podpora, 
podpůrný držák

RLS02
Nastavitelný stojan 216cm

 • Vhodný pro použití s pokosovými pilami 
 • Stabilní a spolehlivý kovový stojan 
 • Obsahuje nastavitelnou plošinu pro připevnění pokosové pily v požadované 

poloze
 • Posuvná ramena (se svorkami k upnutí obrobku) 
 • Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném podkladě 
 • Skládací nohy pro snadný převoz a skladování

Standardní vybavení (RLS02)

2x upevňovací držák na pily, 2x podpora, 
podpůrný držák

Rozměry (mm) 1380 - 2904

Nosnost (kg) 181kg

Hmotnost (kg) 21.9

Obj. č. 5133001200

EAN kód 4892210118363

Rozměry (mm) 1008 - 2160

Nosnost (kg) 181kg

Hmotnost (kg) 15.9

Obj. č. 5133001817

EAN kód 4892210122582
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Stolní nářadí

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

Stolní nářadí

RBDS4601G
375W Pásová a kotoučová bruska

 • Ideální nářadí pro všechny brusné práce v domácnosti
 • Výkonný indukční motor zaručuje dlouhotrvající spolehlivý výkon
 • Pás může být umístěn horizontálně nebo vertikálně v úhlu 0° nebo 90°
 • Zabudovaný port pro odvod prachu pro připojení vysavače
 • Litinová základna zaručuje stabilitu jednotky během použití brusky

Standardní vybavení (RBDS4601G)

stůl pro pokosové řezy, vodítko pro pokosové 
řezy, 1x brusný pás, 1x brusný kotouč

RDP102L
390W Sloupová vrtačka

 • Určena pro vrtání přesných a stejnoměrných otvorů v různých úhlech
 • Zabudované lasery poskytují přesné určení bodu vrtání
 • Litinová základna zmenšuje vibrace, což zaručuje přesnější vrtání
 • Sklopný litinový stůl lze sklápět bez použití jiného nářadí v úhlu 0° až 45°
 • Nastavitelný hloubkový doraz pro opakované vrtací práce

Standardní vybavení (RDP102L)

stojan, 13mm sklíčidlo, bezpečnostní klíč, 
šestihranný klíč

RAP1500G
1500W Protahovačka

 • Odolná protahovačka může srovnávat materiály až do šířky 318mm a výšky 
153mm s maximálním úběrem materiálu 3mm

 • Jednoduché nastavení výšky zaručuje přesné obrábění
 • Prodloužení stolu s vodícími válečky poskytuje flexibilitu a umožňuje 

provádění různých aplikací při zpracování dřeva

Standardní vybavení (RAP1500G)

posuvná tyč, gumové podstavce, šestihranný 
klíč, klíč

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

Příkon 375W

Rychlost pásu (m/min) 492

Rozměr brusného pásu 
(mm) 100 X 914

Rychlost kotouče (min) 2850

Průměr kotouče (mm) 150

Hmotnost (kg) 18.5

Obj. č. 5133002858

EAN kód 4892210149657

Příkon 1500W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 9000

Feed speed [m|min] 8

Depth per pass [mm] 3

Hmotnost (kg) 32

Obj. č. 5133002859

EAN kód 4892210149664

Příkon 390W

Počet otáček bez zatížení 
(ot./min) 510 - 2430

Spindle Stroke 50

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Typ sklíčidla rychloupínací

Throat [mm] 127

Gear Speed 5

Hmotnost (kg) 21.2

Obj. č. 5133002855

EAN kód 4892210149671

RLS01
Nastavitelný stojan 294cm

 • Vhodný pro použití s pokosovými pilami 
 • Stabilní a spolehlivý kovový stojan 
 • Obsahuje nastavitelnou plošinu pro připevnění pokosové pily v požadované 

poloze
 • Posuvná ramena (se svorkami k upnutí obrobku) 
 • Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném podkladě 
 • Skládací nohy pro snadný převoz a skladování

Standardní vybavení (RLS01)

2x upevňovací držák na pily, 2x podpora, 
podpůrný držák

RLS02
Nastavitelný stojan 216cm

 • Vhodný pro použití s pokosovými pilami 
 • Stabilní a spolehlivý kovový stojan 
 • Obsahuje nastavitelnou plošinu pro připevnění pokosové pily v požadované 

poloze
 • Posuvná ramena (se svorkami k upnutí obrobku) 
 • Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném podkladě 
 • Skládací nohy pro snadný převoz a skladování

Standardní vybavení (RLS02)

2x upevňovací držák na pily, 2x podpora, 
podpůrný držák

Rozměry (mm) 1380 - 2904

Nosnost (kg) 181kg

Hmotnost (kg) 21.9

Obj. č. 5133001200

EAN kód 4892210118363

Rozměry (mm) 1008 - 2160

Nosnost (kg) 181kg

Hmotnost (kg) 15.9

Obj. č. 5133001817

EAN kód 4892210122582
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Příslušenství  
elektrického nářadí

RAK13HSSRAKPISOC3 RAK05MD

Obj.č.:  
5132004523

Obj.č.:  
5132004522

Obj.č.:  
5132004520

RAK08SDS2RAKDD90 RAK18DMIXRAKDD100

Obj.č.:  
5132004669

Obj.č.:  
5132004664

Obj.č.:  
5132004666

Obj.č.:  
5132004209

RHWS-02RHWS-01RTB22INCH
22” Box na nářadí ,  
kapacita 56l

60ks sada vrtacích a 
šroubovacích bitů

3ks sada nástrčných hlavic 
pro rázové utahováky

100ks sada vrtacích a 
šroubovacích bitů

Nástěnná jednodvéřová 
skříň do garáže 
(434x282x478mm)

5ks sada vrtáků  
do zdiva

18ks sada multifunkčních 
vrtáků

Nástěnná skříň do 
garáže s otevřenou policí 
(434x282x478mm)

13ks sada  
HSS-G vrtáků

8ks sada SDS+ vrtáků 
(dvojité vrtáky drážky typu N)

5m svinovací metr
RTM5M

Obj.č.:  
5132004360

Obj.č.:  
5132004359

Obj.č.:  
5132004358

Dostupny také  
jako 19”:

Dostupný také 
jako 8m:

Obj.č.:  
5132004363 Obj.č.:

5132004362

Obj.č.:

5132004361

Pro vice přislušenstvi a informaci o nich, jdetě na:  
https://cz.ryobitools.eu/prislusenstvi

Poznámky
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Příslušenství  
elektrického nářadí

RAK13HSSRAKPISOC3 RAK05MD

Obj.č.:  
5132004523

Obj.č.:  
5132004522

Obj.č.:  
5132004520
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Obj.č.:  
5132004669

Obj.č.:  
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Obj.č.:  
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RHWS-02RHWS-01RTB22INCH
22” Box na nářadí ,  
kapacita 56l

60ks sada vrtacích a 
šroubovacích bitů

3ks sada nástrčných hlavic 
pro rázové utahováky

100ks sada vrtacích a 
šroubovacích bitů

Nástěnná jednodvéřová 
skříň do garáže 
(434x282x478mm)

5ks sada vrtáků  
do zdiva

18ks sada multifunkčních 
vrtáků

Nástěnná skříň do 
garáže s otevřenou policí 
(434x282x478mm)

13ks sada  
HSS-G vrtáků

8ks sada SDS+ vrtáků 
(dvojité vrtáky drážky typu N)

5m svinovací metr
RTM5M

Obj.č.:  
5132004360

Obj.č.:  
5132004359

Obj.č.:  
5132004358

Dostupny také  
jako 19”:

Dostupný také 
jako 8m:

Obj.č.:  
5132004363 Obj.č.:

5132004362

Obj.č.:

5132004361

Pro vice přislušenstvi a informaci o nich, jdetě na:  
https://cz.ryobitools.eu/prislusenstvi

Poznámky



  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*




