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За T&C и повече информация, моля, посетете ryobitools.eu 

* Регистрацията трябва да се извърши в рамките на 30 дни от датата на закупуване. 

   Регистрацията е необходима за удължаване на 3-годишната европейска гаранция.

Нашите инструменти са създадени за висока 
издържливост. Така е и с нашата гаранция.
Искате повече стойност във всяко едно отношение. Което Ryobi® предлага. 

И сега благодарение на своята усъвършенствана технология и иновации, Ryobi ви 

предлага първата в историята 3 годишна гаранция* за всички техни електрически 

и безжични инструменти, включително 18V ONE + система и инструменти от 36V 

диапазон.**



33За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

В Ryobi® сме изградили солидна и завидна репутация чрез 
развиване на истински знания за това, от какво точно се 
нуждаят хората от техните електроинструменти.

Акумулаторни инструменти
18V ONE + Акумулаторни електроинструменти 4 - 44

18V ONE+ Акумулаторни градински инструменти  ............................................................................................ 45 – 57

18V ONE+ Батерии и зарядни устройства  ................................................................................................................ 58 – 63

4V/12V Инструменти  ................................................................................................................................................................ 65 – 66

Инструменти на променлив ток
Пробиване ....................................................................................................................................................................................... 68 – 70

Металообработване  ................................................................................................................................................................. 71 – 73

Рязане  ................................................................................................................................................................................................. 73 – 75

Дървообработване  ................................................................................................................................................................... 76 – 80

Декориране  .................................................................................................................................................................................... 81

Работна повърхност
Работна повърхност  ................................................................................................................................................................. 82 – 88

Aксесоари
Aксесоари ......................................................................................................................................................................................... 89

Всички показани продукти отговарят на съответните европейски разпоредби

(с маркировка за одобрение на СЕ на табелата с маркировка).

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: Инструменти, закупени напр. в САЩ или чрез интернет и внесените в Европа, които не 

са одобрени от СЕ, не само нарушават законодателството на ЕС, но няма да бъдат подкрепени/обслужвани в Европа от 

Ryobi® в резултат на това. Европейските гаранции покриват само инструменти, закупени в Европейския съюз, които имат 

маркировка за одобрение на СЕ (вкл. Швейцария). Ryobi® си запазва правото да преразглежда спецификациите на продукта 

по всяко време без предупреждение.

Ние предлагаме 3-годишна европейска 

гаранция* за нашите батерии или 
електрически инструменти** с изключение 

на аксесоари и компоненти, подлежащи на 

естествено и нормално износване. Моля, вижте 

нашите гаранционни условия в ръководството 

на потребителя за допълнителна информация.

*Регистрацията трябва да се извърши в рамките на 30 дни от датата на закупуване. Регистрацията е необходима за удължаване на 3-годишната европейска гаранция. Моля, посетете нашия уебсайт www.

ryobitools.eu за подробна информация относно гаранционните условия и регистрацията за удължаване. Тази гаранция е валидна в Европейската общност, Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Турция 

и Русия. Извън тези зони, моля, свържете се с вашия оторизиран дилър на Ryobi®, за да определите дали важи друга гаранция. 

** Това не включва бензинови инструменти, които са обект на 2-годишна гаранция Ryobi® без регистрация.

НАСТОЯЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ГАРАНЦИЯ НЕ ЗАСЯГА ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА. ВСИЧКИ СТАТУТОРНИ ГАРАНЦИИ СА ПРЕДМЕТ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. 

Съдържание
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ONE+ Асортимент

ONE+ градински инструменти   

Грижа за тревата 45 - 48

Дървета и жив плет 49 - 53

Градинско оформяне 54 - 56

Специалност 56 - 57

ONE+ батерии и зарядни 
устройства   

Батерии  58 – 59

Зарядни устройства  62 – 63

ONE+ Електроинструменти   

Пробиване и закрепване 8 - 15

Рязане 16 - 21

Дървообработване 22 - 23

Шлифоване 24 - 26

Металообработване 27

Приковаване и закрепване 28 - 29

Автомобилни 30 - 31

Надуватели и компресори 32 - 33

Почистване 34 - 37

Начин на живот 38 - 39

Изработка 40

Боя и довършителни работи 41

Осветление 42 - 44

КУПЕТЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ 
НА ВАШИТЕ МЕЧТИ,

...и избягвайте да плащате за излишни 
батерии и зарядни. С всичко, от сеялки до 
радиостанции, тримери до разпръсквачи 
на семена, изборът е на едно място, за да 
умножавате своето семейство инструменти. 

когато най-много ви трябват...

Е ИНСТРУМЕНТИТЕТЕ
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ИЗБЕРЕТЕ КОМПЛЕКТ ... 
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Купете всеки комплект с включен инструмент, 

батерия и зарядно, за да започнете колекцията на 

вашето семейство от инструменти.

разширете семейството си от инструменти за 

по-малко, купувайки индивидуални, основни 

инструменти, батерии или зарядни устройства.

ИЗБЕРЕТЕ ИНСТРУМЕНТ...  

ИЛИ

ИЗБЕРЕТЕ 
Купете всеки ком

за дома и градината, 
захранвана от

инструменти

батерия
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Батерията, 
която мисли 
за себе си.

Най-простият начин да 
наблюдавате живота на 
батерията и да управлявате 
натовареността си. 

Индикатор за гориво Защитна електроника

Електрониката изключва инструмента, 
ако има много напрежение на 
батерията, или ако се нагрее прекалено 
много, предпазвайки както инструмента, 
така и батерията от повреда.

Клетки с висока мощност

Клетките с висока 
производителност минимизират 
генерирането на топлина 
и осигуряват мощност за
 по-взискателни приложения.

IntelliCell™ технология на батерията
Уникално управлява собствената си мощност за осигуряване на оптимална 

производителност и време за изпълнение на всеки инструмент и приложение ONE+™.

#RyobiToolsEU
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Микропроцесор 

постоянно следи 

и регулира двигателя, 

за да увеличи 

максималното време на 

изпълнение.

Интелигентна
производителност

Уникално управлява 

собствената си мощност за 

осигуряване на оптимално 

време за изпълнение 

на всеки инструмент 

и приложение ONE +™.

Батерията, която 
мисли за себе си

BRUSHLESS™

мотор без триене се върти до 

25 000 об./мин., за да осигури 

по-мощни инструменти.

Мощност

ПОВЕЧЕ
КОМПАКТНОСТ

ПОВЕЧЕ
МОЩНОСТ

ПОВЕЧЕ
ВРЕМЕ НА РАБОТА

7
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Мощност

Времетраене

Цена

Мощност

Времетраене

Цена

Мощност

Времетраене

Цена

Ще пробивате ли в зидария?

Както компактните, така и мощните, ударни драйвери са 
идеални за задвижване на големи винтове и фиксиращи 
елементи.

УДАРНИ ДРАЙВЕРИ

РЪКОВОДСТВО ЗА КУПУВАЧИТЕ ЗА 
ИЗБОР НА ПРАВИЛНАТА БОРМАШИНА…

Независимо дали за дърво, метал или пластмаса, драйверите на 
бормашините ви позволяват да пробивате множество материали, 
както и да забиват винтове. 

ДРАЙВЕРИ ЗА ПРОБИВАНЕ
Дърво, метал, пластмаса, тухла, строителни блокове, плочки - ударните 
бормашини ви дават силата да пробивате дупки в почти всеки материал, 
както и да се грижите за всякакво отвинтване и завинтване.

УДАРНИ БОРМАШИНИ

За какво ще използвате своята бормашина?

САМО ЗА ЗАВИНТВАНЕ ЗАВИНТВАНЕ И ПРОБИВАНЕ

Не Да

R18DD5

R18PD7

R18PDBL

R18DD3 R18PD5

R18PD3R18DD2

R18DDBL

R18ID3

R18QS

R18IDBL

R18IDP

Ще ви е необходима нашата 
ротационна бормашина SDS 
(R18SDS-0)

ПРОБИВАНЕ 
В БЕТОН?

Мощност

Времетраене

Цена

Мощност

Времетраене

Цена

Мощност

Времетраене

Цена

Мощност

Времетраене

Цена

Мощност

Времетраене

Цена

Мощност

Времетраене

Цена

Мощност

Времетраене

Цена

Мощност

Времетраене

Цена

Мощност

Времетраене

Цена
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 R18PD7-0 
 18V Акумулаторна безчеткова ударна бормашина

• Безчетковата ударна бормашина е идеална за пробиване в дърво или 

метал, за завинтване на винтове или дори за пробиване в зидария, 

благодарение на ударната функция

• Безчетковата технология Ryobi използва патентована електроника, за да 

осигури повече време на изпълнение и мощност  

• Изцяло метален 13-милиметров патронник за подобрена здравина 

и дълготрайност на захващане

•  2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на 

различни материали и приложения

• 24 настройки на въртящия момент помагат за задействане на винтовете 

безотказно

• LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

Стандартно оборудване ( R18PD7-0 )

 Приставка с двойни краища, скоба за колан

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-410 / 0-1800 

Макс. момент на въртене (Nm)  85 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Макс. пробиване в зидария (мм)  13 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Макс. пробиване в дърво (мм)  54 

Макс. ударна скорост (уд./мин.)  5330 / 23400 

Настройки на момента на въртене  24 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,1 

Номер на артикула  5133003941 

EAN код  4892210164315 

 R18DD7-0 
 18V Акумулаторна безчеткова бормашина

• Безчеткова бормашина за пробиване в дърво или метал и завинтване

• Безчетковата технология Ryobi използва патентована електроника, за да 

осигури повече време на изпълнение и мощност  

•  13 мм патронник с вграден шестостенен драйв с бързо зареждане  

•  2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на 

различни материали и приложения

• 24 настройки на въртящия момент помагат за задействане на винтовете 

безотказно

• LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

Стандартно оборудване ( R18DD7-0 )

 Приставка с двойни краища, скоба за колан

Предлага се също като

 R18DD7-220S 
Име: Продуктов код:

  5133004533  

 18V Акумулаторна безчеткова 
бормашина (2x2.0Ah) 

 R18DD7-252S 
Име: Продуктов код:

  5133004534  

 18V Акумулаторна безчеткова 
бормашина (5.0Ah + 2.0Ah) 

ONE+ Пробиване и закрепване

НОВ
Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-500 / 0-1800 

Макс. момент на въртене (Nm)  60 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Макс. пробиване в дърво (мм)  38 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Настройки на момента на въртене  24 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,6 

Номер на артикула  5133004532 

EAN код  4892210165084 

13-милиметров патронник с вградено шестнадесетично устройство за 
бързо зареждане и бърза смяна на приставките.

R18DD7

18V Акумулаторна 
безчеткова бормашина

МОЩНОСТ
БЕЗЧЕТКОВИЯТ мотор без триене доставя до 60NM момент на въртене.

ОБОРОТИ

Предлага се също като

 R18PD7-220B 
Име: Продуктов код:

  5133004295  

18V Акумулаторна безчеткова ударна 
бормашина (2x2.0Ah)

 R18PD7-252S 
Име: Продуктов код:

  5133004391  

 18V Акумулаторна безчеткова ударна 
бормашина (5.0Ah + 2.0Ah) 
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 R18PDBL-0 
 18V Акумулаторна безчеткова ударна бормашина

• Безчетковата ударна бормашина е идеална за пробиване в дърво или 

метал, за завинтване на винтове или дори за пробиване в зидария, 

благодарение на ударната функция

• Безчетковата технология Ryobi използва патентована електроника, за да 

осигури повече време на изпълнение и мощност  

• Изцяло метален 13-милиметров патронник за подобрена здравина 

и дълготрайност на захващане

•  2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на 

различни материали и приложения

•  Настройките за управление на електронния момент на въртене 

улесняват завинтването всеки път

• LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

Стандартно оборудване ( R18PDBL-0 )

Приставка с двойни краища 

Предлага се също като

 R18PDBL-225S 
Име: Продуктов код:

  5133003613  

18V Акумулаторна безчеткова ударна 
бормашина (2x2.5Ah)

 R18DDBL-0 
 18V Акумулаторна безчеткова бормашина

• Безчеткова бормашина за пробиване в дърво или метал и завинтване

• Безчетковата технология Ryobi използва патентована електроника, за да 

осигури повече време на изпълнение и мощност  

• Изцяло метален 13-милиметров патронник за подобрена здравина 

и дълготрайност на захващане

•  2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на 

различни материали и приложения

•  Настройките за управление на електронния момент на въртене 

улесняват завинтването всеки път

• LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

Стандартно оборудване ( R18DDBL-0 )

Приставка с двойни краища 

Предлага се също като

 R18DDBL-220S 
Име: Продуктов код:

  5133003435  

 18V Акумулаторна безчеткова 
бормашина (2x2.0Ah) 

 R18DDBL-225B 
Име: Продуктов код:

  5133003611  

 18V Акумулаторна безчеткова 
бормашина (2x2.5Ah) 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ Пробиване и закрепване

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-440 / 0-1700 

Макс. момент на въртене (Nm)  60 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Макс. пробиване в дърво (мм)  50 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Настройки на момента на въртене  10 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,7 

Номер на артикула  5133002437 

EAN код  4892210135629 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. момент на въртене (Nm)  60 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-440 / 0-1700 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Макс. пробиване в дърво (мм)  50 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Макс. пробиване в зидария (мм)  13 

Макс. ударна скорост (уд./мин.)  7040 / 27200 

Настройки на момента на въртене  10 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,7 

Номер на артикула  5133002438 

EAN код  4892210135636 

 R18PDBL-220S 
Име: Продуктов код:

  5133003436  

18V Акумулаторна безчеткова ударна 
бормашина (2x2.0Ah)
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Предлага се също като

Предлага се също като

 R18PD5-0 
 18V Акумулаторна безчеткова ударна бормашина

 • Безчетковата ударна бормашина е идеална за пробиване в дърво или 

метал, за завинтване на винтове или дори за пробиване в зидария, 

благодарение на ударната функция

 • Безчетковата технология Ryobi използва патентована електроника, за да 

осигури повече време на изпълнение и мощност  

 • e-Torque™ контролът автоматично завинтва и отвинтва за перфектен 

резултат

 • 13-милиметров патронник за подобрена здравина и дълготрайност на 

захващане

 •  2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на 

различни материали и приложения

 • LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

Стандартно оборудване ( R18PD5-0 )

Приставка с двойни краища 

 R18DD5-0 
 18V Акумулаторна безчеткова бормашина

 • Безчеткова бормашина за пробиване в дърво или метал и завинтване

 • Безчетковата технология Ryobi използва патентована електроника, за да 

осигури повече време на изпълнение и мощност  

 •  e-Torque контролът автоматично завинтва и отвинтва за перфектен 

резултат

 • 13-милиметров патронник за подобрена здравина и дълготрайност на 

захващане

 •  2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на 

различни материали и приложения

 • LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

Стандартно оборудване ( R18DD5-0 )

Приставка с двойни краища 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ Пробиване и закрепване

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-400 / 0-1400 

Макс. момент на въртене (Nm)  50 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Макс. пробиване в дърво (мм)  32 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Настройки на момента на въртене Автоматично

Тегло с батериен пакет (кг)  1,4 

Номер на артикула  5133003596 

EAN код  4892210156648 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-400 / 0-1400 

Макс. момент на въртене (Nm)  50 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Макс. пробиване в зидария (мм)  13 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Макс. пробиване в дърво (мм)  32 

Макс. ударна скорост (уд./мин.)  6800 / 23800 

Настройки на момента на въртене Автоматично

Тегло с батериен пакет (кг)  1,5 

Номер на артикула  5133003595 

EAN код  4892210156631 

 R18DD5-220S 
Име: Продуктов код:

  5133003733  

 18V Акумулаторна безчеткова 
бормашина

 R18PD5-220S 
Име: Продуктов код:

5133004375

18V Акумулаторна безчеткова ударна 
бормашина (2x2.0Ah)
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 R18PD3-0 
 18V Акумулаторна ударна бормашина

• Акумулаторната ударна бормашина е идеална за пробиване в дърво 

или метал, за завинтване на винтове или дори за пробиване в зидария, 

благодарение на ударната функция

• 13-милиметров патронник за подобрена здравина и дълготрайност на 

захващане

•  2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на 

различни материали и приложения

• 24 настройки на въртящия момент помагат за задействане на винтовете 

безотказно

• LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

Стандартно оборудване ( R18PD3-0 )

Приставка с двойни краища 

Предлага се също като

 R18PD3-220S 
Име: Продуктов код:

  5133003342  

18V Акумулаторна ударна бормашина 
(2x2.0Ah)

 R18PD3-242S 
Име: Продуктов код:

  5133003820

 18V Акумулаторна ударна бормашина 
(4.0Ah + 2.0Ah) 

Предлага се също като

 R18DD3-220S 
Име: Продуктов код:

  5133003348  

 18V Акумулаторна бормашина 
(2x2.0Ah) 

 R18DD3-252S 
Име: Продуктов код:

  5133003353  

 18V Акумулаторна бормашина 
(1x5.0Ah + 1x2.0Ah) 

 R18DD3-0 
 18V Акумулаторна бормашина

• Акумулаторна бормашина за пробиване в дърво или метал и завинтване

• 13-милиметров патронник за подобрена здравина и дълготрайност на 

захващане

•  2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на 

различни материали и приложения

• 24 настройки на въртящия момент помагат за задействане на винтовете 

безотказно

• LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

Стандартно оборудване ( R18DD3-0 )

Приставка с двойни краища 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-500 / 0-1800 

Макс. момент на въртене (Nm)  50 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Макс. пробиване в дърво (мм)  38 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Настройки на момента на въртене  24 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,7 

Номер на артикула  5133002889 

EAN код  4892210149152 

 R18PD2-0 
 18V Акумулаторна ударна бормашина

• Акумулаторната ударна бормашина е идеална за пробиване в дърво 

или метал, за завинтване на винтове или дори за пробиване в зидария, 

благодарение на ударната функция

•  Безключов патронник за бърза и лесна смяна на приставки

•  2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на 

различни материали и приложения

• 24 настройки на въртящия момент помагат за задействане на винтовете 

безотказно

• LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

Стандартно оборудване ( R18PD2-0 )

Приставка с двойни краища 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ Пробиване и закрепване

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-500 / 0-1800 

Макс. момент на въртене (Nm)  50 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Макс. пробиване в дърво (мм)  38 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Макс. пробиване в зидария (мм)  13 

Настройки на момента на въртене  24 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,7 

Номер на артикула  5133002888 

EAN код  4892210149145 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-400 / 0-1350 

Макс. момент на въртене (Nm)  40 

Капацитет на патронника (мм)  10 

Макс. пробиване в дърво (мм)  32 

Макс. пробиване в стомана (мм)  10 

Макс. пробиване в зидария (мм)  10 

Настройки на момента на въртене  24 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,5 

Номер на артикула  5133003815 

EAN код  4892210161468 
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 R18DD2-0 
 18V Акумулаторна бормашина

 • Акумулаторна бормашина за пробиване в дърво или метал и завинтване

 •  Безключов патронник за бърза и лесна смяна на приставки

 •  2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на 

различни материали и приложения

 • 24 настройки на въртящия момент помагат за задействане на винтовете 

безотказно

 • LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

Стандартно оборудване ( R18DD2-0 )

Приставка с двойни краища 

 RAD1801M 
 18V Акумулаторна бормашина под прав ъгъл 

 • Акумулаторна бормашина под прав ъгъл, идеална за пробиване в дърво 

и метал или завинтване в тесни пространства

 •  Безключов патронник за бърза и лесна смяна на приставки

 • LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

 •  Табла с магнитно свредло за лесно съхранение и достъп до вашите 

свредла 

Стандартно оборудване ( RAD1801M )

Приставка с двойни краища 

 R18SDS-0 
 18V Акумулаторна SDS+ въртяща се ударна бормашина 

 •   Пневматична бормашина, идеална за пробиване на дупки в камък 

и бетон

 •  SDS+ патронник за бързо пробиване и лесна смяна на приставките на 

аксесоарите

 • 4 режима за допълнителна гъвкавост (бормашина, ротационна 

бормашина, длето, подравняване на длето)

 • Функция на длетото, идеална за приложения като сваляне на леки 

плочки

 • Пневматичният ударен механизъм осигурява 1,3J ударна енергия, 

което улеснява пробиването на твърди материали като бетон

 • LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

Стандартно оборудване ( R18SDS-0 )

Няма 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ Пробиване и закрепване

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Ударни обороти (ipm)  0-5000 

Енергия на издухване (J)  1,3 

Макс. пробиване в зидария (мм)  16 

Макс. пробиване в дърво (мм)  16 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,1 

Номер на артикула  5133002305 

EAN код  4892210130211 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-1100 

Макс. момент на въртене (Nm)  15 

Капацитет на патронника (мм)  10 

Макс. пробиване в дърво (мм)  38 

Макс. пробиване в стомана (мм)  10 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,8 

Номер на артикула  5133001166 

EAN код  4892210118578 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-400 / 0-1350 

Макс. момент на въртене (Nm)  40 

Капацитет на патронника (мм)  10 

Макс. пробиване в дърво (мм)  32 

Макс. пробиване в стомана (мм)  10 

Настройки на момента на въртене  24 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,4 

Номер на артикула  5133003816 

EAN код  4892210161475 
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 R18IDBL-0 
 18V Акумулаторен ударен винтоверт

•   Безчетков ударен винтоверт, идеален з бързо затягане или сваляне на 

крепежни елементи  

• Безчетковата технология на Ryobi съчетава безчетков мотор, 

интелигентна електроника и литий+ батерийна технология, за да 

осигури до 20% повече време на изпълнение и 20% повече мощност 

в по-малък инструмент

• Мощният ударен мефанизъм  осигурява до 5x мощността на бормашина 

Ryobi®

• 3 нива на мощност за широк спектър от приложения, от монтаж на панти 

за врати до винтове за завинтване и носещи болтове

• Режим DeckDrive™, който е специфичен профил на скоростта, който 

прави по-лесно завинтването на самозавинтващи се винтове

Стандартно оборудване ( R18IDBL-0 )

 1 x ударна приставка, 1 x 3/8 инчов адаптор за гнездо 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. момент на въртене (Nm)  270 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-3000 

Ударни обороти (ipm)  0-3900 

Прием на инструмент  ¼˝ шестостен

Тегло с батериен пакет (кг)  1,5 

Номер на артикула  5133002662 

EAN код  4892210143457 

 R18ID3-0 
 18V Безжичен 3-степенен ударен винтоверт  

• Ударният винтоверт е идеален за бързо затягане и сваляне на крепежни 

елементи

• Мощният ударен мефанизъм  осигурява до 5x мощността на бормашина

• 3 нива на мощност за широк спектър от приложения, от монтаж на панти 

за врати до винтове за завинтване и носещи болтове

•  Трилъчевата светодиодна лампа осветява работната зона и елиминира 

сенките върху приставките и крепежните елементи

• Патронник с бързо зареждане 1/4” (6,35 мм)

Стандартно оборудване ( R18ID3-0 )

 1 x ударна приставка, 1 x 3/8 инчов адаптор за гнездо 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. момент на въртене (Nm)  220 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-3200 

Ударни обороти (ipm)  0-3400 

Прием на инструмент  ¼˝ шестостен

Тегло с батериен пакет (кг)  1,7 

Номер на артикула  5133002613 

EAN код  4892210140708 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ Пробиване и закрепване
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 R18ID2-0 
 18V Акумулаторен ударен винтоверт

 • Ударният винтоверт е идеален за бързо затягане и сваляне на крепежни 

елементи

 • Мощният ударен мефанизъм  осигурява до 3x мощността на бормашина

 • Патронник с бързо зареждане 1/4” (6,35 мм)

Стандартно оборудване ( R18ID2-0 )

 1 x ударна приставка, 1 x 3/8 инчов адаптор за гнездо 

 RID1801M 
 18V Акумулаторен ударен винтоверт

 • Високомощен акумулаторен ударен винтоверт, идеален за завинтване 

и разхлабване на големи болтове 

 •  Моторът осигурява 220Nm въртящ момент за лесно завинтване на дълги 

винтове и гайки

 • Безключова смяна на приставки от 6,35 мм (1/4‘’) шестостенен винтоверт

 • 3 светодиодни лампи осветяват работната ви зона, така че да можете да 

видите какво правите

 • Здрав корпус на предната предавка за защита на мотора

 •  Променлива скорост, заден ход и спирачка за пълен контрол на вашия 

инструмент

Стандартно оборудване ( RID1801M )

 1 x ударна приставка, 1 x 3/8 инчов адаптор за гнездо 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. момент на въртене (Nm)  220 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-3200 

Ударни обороти (ipm)  0-3400 

Прием на инструмент  ¼˝ шестостен

Тегло с батериен пакет (кг)  1,6 

Номер на артикула  5133001168 

EAN код  4892210118592 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ Пробиване и закрепване

НОВ

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. момент на въртене (Nm)  200 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-3200 

Ударни обороти (ipm)  0-3600 

Прием на инструмент  ¼˝ шестостен

Тегло с батериен пакет (кг)  1,7 

Номер на артикула  5133004611 

EAN код  4892210182746 
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НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ НАШИЯТ АСОРТИМЕНТ
ТРИОНИ СЕ ПРОСТИРА И ДО НУЖДИТЕ 
НА ВАШАТА ГРАНИДА.

ПРАВИ СРЯЗВАНИЯ

R18JS7 135 мм

R18JS 101 мм

R18RS7 210 мм

R18RS 200 мм

RRS1801M 180 мм

ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН
Идеален за точни, дълги прави срязвания

в дърво. Идеален за рязане на работни плотове или

листов дървен материал.

ДЪРВО МЕТАЛ ПЛАСТ-
МАСА ПЛОЧКА КАПАЦИТЕТ НА 

РЯЗАНЕ

R18CS7 60 мм

R18CS 52 мм

RWSL1801 45 мм

R18CSP 45 мм

R18MS216 70x270mm

EMS190DCL 44x114mm

R18MMS 26 мм

LTS1801 22 мм

ИЗВИТИ СРЯЗВАНИЯ

ГРУБИ СРЯЗВАНИЯ

МИТРА ТРИОН
Използва се за многократни прецизни напречни 

разрези в дърво. Идеален за рязане на первази

или рамки за снимки.

МНОГОМАТЕРИАЛЕН ТРИОН
Разрязва разнообразни материали за голямо 

многообразие, с възможност за потапяне в детайла. 

Идеален за подрязване на канали и за рязане 

в гипсокартон.

ПЛОЧКОВ ТРИОН
Създаден за рязане и оформяне на плочки, 

вграденият резервоар за вода намалява износването 

на острието за изключителни показатели. Идеален за 

оформяне на плочки, с възможност да се побере на 

работни повърхности или в уредите за баня.

ТРИОН
Способен за точни и сложно извити 

срязвания в най-различни материали. Идеален за 

рязане на извити ръбове върху детайли или дупки за

мивка или тръбопровод.

ВЪЗВРАТНО-
ПОСТЪПАТЕЛНИ ТРИОНИ
Използват се за бързо, грубо навлизане в множество 

материали, благодарение на взаимозаменяемите 

типове остриета. Идеален за задачи по събаряне на 

дървен материал и метални рамки.

РЪКОВОДСТВО ЗА КУПУВАЧИТЕ ЗА 
ИЗБОР НА ПРАВИЛНИЯТ ТРИОН…
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 R18RS7-0 
 18V Акумулаторен безчетков вързвратно-постъпателен трион

• Мощният безчетков мотор осигурява водеща 30 мм дължина на хода, 

идеална за рязане на широка гама от материали с лекота

• Орбиталната функция увеличава скоростта на рязане с до 40% 

в сравнение с липсата на орбита

•  LED работната лампа осветява линията на рязане и работната зона

• Безинструментна скоба за ножа  за бърза и лесна смяна на острието  

• Иновативният AntiVibe механизъм минимизира вибрациите и подобрява 

сцеплението по време на приложение 

• Променливата скоростна кутия осигурява върхов контрол при рязане на 

различни материали

• Заключване на предпазния ключ за предотвратяване на случайни 

стартирания

Стандартно оборудване ( R18RS7-0 )

 1 X дървено острие, 1 x шестостенен ключ  

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дължина на хода (мм)  30 

Обороти на празен ход (об./мин.)  3200 

Макс. капацитет на рязане на дърво 
(мм)

 210 

Тегло с батериен пакет (кг)  3,0 

Номер на артикула  5133003809 

EAN код  4892210158673 

 R18RS-0 
 18V Акумулаторен вързвратно-постъпателен трион

• Идеален за грубо и бързо рязане, за приложения по събаряне на 

материали като дърво, метал и пластмаса.

•  Реже по-бързо от трион с кабел, в сравнение с кабелнния Ryobi трион 

ERS80VHG

•  Anti-Vibe™ дръжката увеличава комфорта и контрола по време на рязане

• Безинструментна скоба за ножа  за бърза и лесна смяна на острието

• Регулируемият плаз позволява използването на различни секции на 

острието, удължавайки живота на острието

Стандартно оборудване ( R18RS-0 )

 1 x дървено острие, 1 x шестостенен ключ 

Мощност  18V  

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дължина на хода (мм)  28 

Обороти на празен ход (об./мин.)  2900 

Макс. капацитет на рязане на 
дърво (мм)

 200 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,8 

Номер на артикула  5133002637 

EAN код  4892210141910 

 RRS1801M 
 18V Акумулаторен вързвратно-постъпателен трион

•   Универсален трион за рязане на най-различни материали

• Безинструментна скоба за ножа  за бърза и лесна смяна на острието

• Променлива скорост и спирачка

• 22 мм дължина на хода

• Технология срещу вибрации

• Регулируемият плаз увеличава живота на острието  

Стандартно оборудване ( RRS1801M )

 1 x дървено острие, 1 x шестостенен ключ  

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дължина на хода (мм)  22 

Обороти на празен ход (об./мин.)  3100 

Макс. капацитет на рязане на 
дърво (мм)

 180 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,3 

Номер на артикула  5133001162 

EAN код  4892210118691 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ рязане с трион
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 R18CS-0 
 18V Акумулаторен циркулярен трион 

• Идеален за направа на дълги прави разфасовки, оформяне на ламарини 

по размер, рязане на кухненски плот, подови настилки или за бързо 

и точно кръстосано рязане на дървен материал.

•  Впечатляващ капацитет на рязане 52 мм при 90°, 36 мм при 45° ви 

позволява да завършвате приложения, които обикновено са запазени за 

кабелни инструменти

•  Безинструментно регулиране на дълбочина и скосяване не позволява 

бързо и лесно настройване на триона

• Въртящият се прахов отвор помага да се поддържа чиста линия на 

рязане и ви позволява да работите в среда без прах чрез свързване към 

прахосмукачка  

• Изключително тънък разрез от 165 мм острие с 24 карбидни зъба, 

осигурява превъзходни показатели и качество на рязане   

Стандартно оборудване ( R18CS-0 )

 1 x 24 TCT острие, шестостенен ключ, странична оградка 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Диаметър на острието (мм)  165 

Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)  36 

Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)  52 

Обороти на празен ход (об./мин.)  4 700 

Размер на вътрешния отвор (мм)  16 

Капацитет на наклона (°)  0-56 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,8 

Номер на артикула  5133002338 

EAN код  4892210117304 

 R18CS7-0 
 18V Акумулаторен безчетков циркулярен трион

• Мощен безчетков циркуляр, идеален за направа на дълги прави 

разфасовки, оформяне на ламарини по размер, рязане на кухненски 

плот, подови настилки или за бързо и точно кръстосано рязане на 

дървен материал

• Безчетковият мотор елиминира триенето, за да осигури силата за рязане 

и рязане на различни дървесни материали

• Интелигентната електроника постоянно регулира двигателя, за да 

увеличи максимално време на работа 

• Впечатляващ капацитет на рязане 60 мм при 90°, 42 мм при 45° ви 

позволява да завършвате приложения, които обикновено са запазени за 

кабелни триони

• Безинструментно регулиране на дълбочина и скосяване не позволява 

бързо и лесно настройване на триона

•  Въртящият се прахов отвор помага да се поддържа чиста линия на 

рязане и ви позволява да работите в среда без прах чрез свързване към 

прахосмукачка

• Изключително тънък разрез от 184 мм острие с 24 карбидни зъба, 

осигурява превъзходни показатели и качество на рязане   

Стандартно оборудване ( R18CS7-0 )

 1 x 24 TCT острие, шестостенен ключ, странична оградка  

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Диаметър на острието (мм)  184 

Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)  42 

Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)  60 

Обороти на празен ход (об./мин.)  3700 

Размер на вътрешния отвор (мм)  16 

Капацитет на наклона (°)  50 

Тегло с батериен пакет (кг)  3,2 

Номер на артикула  5133002890 

EAN код  4892210150080 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ рязане с трион
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 RWSL1801M 
 18V Акумулаторен циркулярен трион 

• Идеален за направа на дълги прави разфасовки, оформяне на ламарини 

по размер, рязане на кухненски плот, подови настилки или за бързо 

и точно кръстосано рязане на дървен материал.

•  Впечатляващ капацитет на рязане 45 мм на 90°, 32 мм на 45°

•   Безинструментно регулиране на дълбочина и скосяване не позволява 

бързо и лесно настройване на триона

•  Праховият отвор ви помага да работите в среда без прах чрез свързване 

към прахосмукачка     

• Изключително тънък разрез от 150 мм острие с 18 карбидни зъба, 

осигурява превъзходни показатели и качество на рязане   

Стандартно оборудване ( RWSL1801M )

 1 x 18 TCT острие, шестостенен ключ, странична оградка  

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Диаметър на острието (мм)  150 

Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)  32 

Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)  45 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-4 700 

Размер на вътрешния отвор (мм)  10 

Капацитет на наклона (°)  50 

Тегло с батериен пакет (кг)  3,3 

Номер на артикула  5133001164 

EAN код  4892210118554 

 R18CSP-0 
 18V Акумулаторен циркулярен трион 

• Идеален за направа на дълги прави разфасовки, оформяне на ламарини 

по размер, рязане на кухненски плот, подови настилки или за бързо 

и точно кръстосано рязане на дървен материал.

• Впечатляващ капацитет на рязане 45 мм на 90°, 32 мм на 45° ви позволява 

да завършвате приложения, обикновено запазени за шнур инструменти

•  Безинструментно регулиране на дълбочина и скосяване не позволява 

бързо и лесно настройване на триона

• Праховият отвор помага да се поддържа чиста линия на рязане 

и ви позволява да работите в среда без прах чрез свързване към 

прахосмукачка

• Тънкият разрез от 150 мм острие с 18 карбидни зъба, осигурява 

превъзходни показатели и качество на рязане   

Стандартно оборудване ( R18CSP-0 )

 1x 18 TCT острие, 1x шестостенен ключ, 1x странична оградка 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Диаметър на острието (мм)  150 

Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)  32 

Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)  45 

Обороти на празен ход (об./мин.)  4 700 

Размер на вътрешния отвор (мм)  10 

Капацитет на наклона (°)  0-56 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,7 

Номер на артикула  5133002628 

EAN код  4892210141071 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ рязане с трион
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 R18JS-0 
 18V Акумулаторен вертикален трион

•   Акумулаторен вертикален трион, идеален за рязане на сложни форми от 

дърво, пластмаса и метал

• 1 ръчен контрол на скоростта за лесно регулиране на скоростта, за 

настройка за различни приложения

• 4-степенното махално действие осигурява възможности за по-агресивно 

рязане

• Ключът за заключване на превключвателя позволява по-голям контрол 

и маневреност

• LED светлината и вентилаторът подобряват видимостта на среза

•  Безинструментна скоба за бърза и лесна смяна на острието

Стандартно оборудване ( R18JS-0 )

 1x острие за острие

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дължина на хода (мм)  25 

Брой на ударите на свободен ход 
(spm)

 1100 - 3000 

Макс. капацитет на рязане на 
дърво (мм)

 101 

Макс. режеща способност на 
стомана (мм)

 6 

Макс. режеща способност на 
алуминий (мм)

 10 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,5 

Номер на артикула  5133002158 

EAN код  4892210128010 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

Първокласна алуминиева основа за отливка за по-голяма стабилност 
и дълготрайност.

R18JS7-0
18V Безчетков вертикален трион

ТОЧНОСТ
4-степенно махално действие за подобряване на рязането.

КОНТРОЛ

 R18JS7-0 
 18V Акумулаторен безчетков вертикален трион

• Мощен безжичен вертикален трион, идеален за рязане на сложни форми 

от дърво, пластмаса и метал

• Първокласна алуминиева отливка на основата и плоча за по-голяма 

стабилност и по-голяма издръжливост

• 1 ръчен контрол на скоростта за лесно регулиране на скоростта, за 

настройка за различни приложения

• 4-степенното махално действие осигурява възможности за по-агресивно 

рязане

• Ключът за заключване на превключвателя позволява по-голям контрол 

и маневреност

• LED светлината и вентилаторът подобряват видимостта на среза

•  Безинструментна скоба за бърза и лесна смяна на острието

Стандартно оборудване ( R18JS7-0 )

 1x острие за дърво, отвор за праха 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дължина на хода (мм)  25 

Обороти на празен ход (об./мин.)  800 - 3500 

Макс. капацитет на рязане на дърво 
(мм)

 135 

Макс. режеща способност на стомана 
(мм)

 10 

Макс. режеща способност на алуминий 
(мм)

 10 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,2 

Номер на артикула  5133004223 

EAN код  4892210170521 
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 LTS180M 
 18V Акумулаторен трион за плочки 

•   Мощният 18V мотор реже керамика, гранит, мрамор и зидария

• Стоманената основа включва големи размери копчета за лесни 

настройки

•  102 мм 4˝ непрекъснато диамантено рязане на джантата предлага 

прецизно рязане и предотвратява раздробяването

• Шпиндел за лесно заключване на колелата за рязане

• Технологията за отливка GripZone™ за подобрено сцепление и намалена 

вибрация

• Съхранение на гаечен ключ

• Включено диамантено колело

•  Включена бутилка за вода

Стандартно оборудване ( LTS180M )

Шестостенен ключ, бутилка за вода 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Обороти на празен ход (об./мин.)  5000 

Размер на диска (мм)  102 

Размер на вътрешния отвор (мм)  16 

Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)  16 

Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)  22 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,6 

Номер на артикула  5133000154 

EAN код  4892210110688 

 R18MS216-0 
 18V Акумулаторен плъзгащ се митра трион  

•   Акумулаторна плъзгаща се митра реже до 70x270 мм при 90°

•  Предварително избрани ъгли на скосяване до 450 и наклон от 0 до 450

• Изключително тънък разрез от 184 мм острие с 24 карбидни зъба, 

осигурява превъзходни показатели и качество на рязане   

• Основата за маса от отличен лят алуминий осигурява идеално равна 

повърхност за рязане  

•  Вграден лазер за максимална видимост на линията на рязане 

• Направете до 315 напречни среза в дървен материал 

2 x 4 (50 мм х 100 мм) с литиева + 5.0Ah батерия RB18L50 

Стандартно оборудване ( R18MS216-0 )

 1 x 48 TCT острие, 1x cкоба, торба за прах, гаечен ключ 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Диаметър на острието (мм)  216 

Макс. капацитет на рязане 
0 скосяване/ 45 наклон [мм]

 48 x 270 

Макс. капацитет на рязане 
0 скосяване/45 наклон [мм]

 70 x 185 

Макс. капацитет на рязане 
45° скосяване/45° наклон (мм)

 48 x 185 

Тегло с батериен пакет (кг)  14,8 

Номер на артикула  5133003597 

EAN код  4892210156952 

 EMS190DCL 
 18V Акумулаторен митра трион 

• Акумулаторният митра трион реже до 38x108 мм при 90º

•  Точен лазер точно подравнява линията на рязане с острието

• Предварително изберете ъглите за скосяване при 0,15,22,5,31,6 и 45° 

и скосяване от 0-45°

• Тънко острие 24T с карбиден връх за подобрена производителност 

и по-дълго време на изпълнение

• Изключително компактен и лек за голяма преносимост

•  Направете до 189 напречни разреза (22x100 mm), комбинирани 

с литиева + 5.0Ah батерия RB18L50

Стандартно оборудване ( EMS190DCL )

 1 x 24 TCT острие, 1 x скоба, торба за прах, гаечен ключ  

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Диаметър на острието (мм)  190 

Макс. капацитет на рязане 
0 скосяване/ 45 наклон [мм]

 19 x 114 

Макс. капацитет на рязане 
0 скосяване/45 наклон [мм]

 31 x 82 

Макс. капацитет на рязане 
45° скосяване/45° наклон (мм)

 19 x 82 

Тегло с батериен пакет (кг)  7,4 

Номер на артикула  5133000932 

EAN код  4892210116895 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ рязане с трион
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 R18MT3-0 
 18V Акумулаторен комбиниран инструмент 

• Многофункционален инструмент, който реже гипсокартон, метал, дърво, 

пластмаса, композит и много други материали; тя също така шлифова 

най-фините детайли 

• Потапящо рязане във всеки материал бързо и лесно или бърз разрез, 

точно до повърхност, без да я поврежда

• Приспособления за бърза смяна за безпроблемно преминаване между 

шлифоване и рязане

• 6 колела с променлива скорост за максимално управление в редица 

приложения

•  Включеният универсален адаптер за аксесоари прави този инструмент 

съвместим с всяка марка аксесоари

• LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  
Стандартно оборудване ( R18MT3-0 )

Плъзгащ се режещ нож, режещ нож, шлифовъчна подложка,
5 шлифовъчни листа, шестостенен ключ и универсален адаптер 
за аксесоари

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Ъгъл на трептене (°)  3° 

Коефициент на трептене (opm)  10000-20000 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,22 

Номер на артикула  5133003797 

EAN код  4892210161413 

 R18MT-0 
 18V Акумулаторен комбиниран инструмент 

• Многофункционален инструмент, който реже гипсокартон, метал, дърво, 

пластмаса, композит и много други материали; тя също така шлифова 

най-фините детайли 

• Потапящо рязане във всеки материал бързо и лесно или бърз разрез, 

точно до повърхност, без да я поврежда

• 5 позиционната въртяща се глава прави още по-лесно рязането 

и шлифоването в труднодостъпните места

• Безинструментна скоба за ножа  за бърза и лесна смяна на аксесоарите   

• 6 колела с променлива скорост за максимално управление в редица 

приложения

• Включеният универсален адаптер за аксесоари прави този инструмент 

съвместим с всяка марка аксесоари
Стандартно оборудване ( R18MT-0 )

Плъзгащ се режещ нож, режещ нож, шлифовъчна подложка, 
5 шлифовъчни листа, и универсален адаптор за аксесоари 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Ъгъл на трептене (°)  3,2° 

Коефициент на трептене (opm)  10000-20000 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,4 

Номер на артикула  5133002466 

EAN код  4892210136534 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ Дървообработване
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 R18TR-0 
 18V Акумулаторен рутер за оформяне 

 • Безжичен рутер за оформяне е идеален за добавяне на профили за 

ръбове, за да се подобри всеки проект за дървообработка

 • Микро регулиране на дълбочината за прецизно и точно рязане 

 • Алуминиевата основа предлага стабилност и точност

 • LED осветява работната ви зона за по-добра видимост  

Стандартно оборудване ( R18TR-0 )

 6 мм втулка, 6,35 мм втулка, 6,35 мм прав резач, паралелен 
водач 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. капацитет на рязане (мм)  38 

Капацитет на втулката (мм)  6 мм и 6,35 мм 

Обороти на празен ход (об./мин.)  29000 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,7 

Номер на артикула  5133002917 

EAN код  4892210151483 

 R18PL-0 
 18V Акумулаторна хобелмашина

 •   Акумулаторната хобелмашина осигурява бързо отстраняване на 

излишни повърхности, идеален за оформяне на врати и други 

повърхности, като оставя гладко покритие

 • Регулируема дълбочина на рязане от 0-1,6 мм и ширина на ренде 82 мм

 • Допълнителна предна дръжка за по-голям контрол

 • Устойчива стоманена рендосаща основа с интегриран скосен канал

 • Задната монтирана стойка за защита защитава работния елемент

 •  Двоен ляв и десен изход за стърготини

 • Странична ограда за прецизно рендосване

Стандартно оборудване ( R18PL-0 )

Странична оградка, торбичка за прах, адаптер за прашен порт, 
2x реверсивни остриета

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дълбочина на рендосване (мм)  1,6 

Ширина на рендосване (мм)  82 

Дълбочина на изрязване (мм)  12,5 

Обороти на празен ход (об./мин.)  11000 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,8 

Номер на артикула  5133002921 

EAN код  4892210151520 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ Дървообработване
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РЪКОВОДСТВО ЗА КУПУВАЧИТЕ ЗА ИЗБОР 
НА ПРАВИЛНАТА ШЛАЙФМАШИНА…

ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

ОБЩО ШЛИФОВАНЕ

ФИН ДЕТАЙЛ

НЕ

НЕ

ДА

ДА

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ФИНО ШЛИФОВАНЕ БЕЗ ЗАВЪРТАНЕ? 

ШЛИФОВАТЕ ЛИ СЛОЖНИ ФОРМИ?

R18SS4

Фин детайл

Качество на покритието

Скорост на сваляне

R18PS

Фин детайл

Качество на покритието

Скорост на сваляне

R18ROS

Фин детайл

Качество на покритието

Скорост на сваляне

R18PF

Фин детайл

Качество на покритието

Скорост на сваляне

За какво ще използвате своята щлайфмашина?

R18BS

Фин детайл

Качество на покритието

Скорост на сваляне

К

Ск

Лентов шлайф

1/4 листова шлайфмашина

Виброшлайф Лентов шлайф/пила

Ексцентършлайф
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ONE+ шлайфане

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

 R18BS-0 
 18V Акумулаторен лентов шлайф 

• Мощен и бърз лентов шлайф, идеален за тежки приложения на големи 

площи

• Премахва до 700 гр. материал на час за бързо отстраняване на излишен 

материал

•  3 позиционната предна дръжка дава допълнителен контрол и гъвкавост, 

за да може този шлайф да достигне до тесни пространства

• Чанта за прах за ефективно събиране на прах, поддържане на работната 

зона чиста и подредена

• Проследяването на колан без инструменти увеличава максимално 

контрола и удобството на потребителя

• Безинструментов лост за бързо и удобно поставяне на шлифовъчен 

колан
Стандартно оборудване (  R18BS-0 )

3x шлифовъчни ленти (60/100/120 големина на песъчинките), 
1x торба за прах и 1x адаптер за прах

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дължина на лентата (мм)  457 

Ширина на лентата (мм)  76 

Скорост на лентата (м/мин.)  250 

Тегло с батериен пакет (кг)  3,1 

Номер на артикула  5133002916 

EAN код  4892210149992 

 R18ROS-0 
 18V Акумулаторен ексцентършлайф

• Идеален за леки до средно тежки приложения като фин завършек 

и отстраняване на боя

• 2,5 мм орбитално шлифоване за бързо и ефективно отстраняване на 

излишен материал

• Случайното орбитално действие осигурява завършване без завъртане

• Вградената система за изсмукване на прах осигурява чиста работна 

среда

• Бързо закрепване тип велкро за шкурка

Стандартно оборудване ( R18ROS-0 )

 3x шкурки (80/120/240 големина на песъчинките) и торбичка 
за прах

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Коефициент на орбитата [opm]  20000 

Диаметър на орбитата (мм)  2,5 

Размер на шкурката (мм)  125 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,6 

Номер на артикула  5133002471 

EAN код  4892210136855 

 R18SS4-0 
 18V Акумулаторен четвърт лист шлайф

• Идеален за леки до средни работни приложения, като фина 

довършителна обработка и отстраняване на боя

• Отстранете до 150 г материал на час

• 1.6мм орбитално шлифоване за бързо и ефективно отстраняване на 

запасите

• Чанта за прах за ефективно събиране на прах, поддържане на работната 

зона чиста и подредена

• Използва 113x106 мм шкурки тип велкро, позволяващи бързо и лесно 

поставяне на шкурки

Стандартно оборудване ( R18SS4-0 )

 3x шкурки (80/120/240 големина на песъчинките) и торбичка 
за прах

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Коефициент на орбитата [opm]  24000 

Диаметър на орбитата (мм)  1,6 

Размер на шкурката (мм)  113x106 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,6 

Номер на артикула  5133002918 

EAN код  4892210151384 
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 R18PS-0 
 18V Акумулаторен виброшлайф 

• Идеален за леки до средно тежки приложения като фин завършек 

и отстраняване на боя

• 1,8 мм орбитално шлифоване за бързо и ефективно отстраняване на 

запасите

• Компактният дизайн позволява на потребителите лесно да шлифоват 

в ъглите и тесните пространства

• Бързо закрепване тип велкро за шкурка

•  Дизайн на триъгълна подложка за шлифоване до ръба в тесни ъгли

Стандартно оборудване ( R18PS-0 )

 6x шкурки (2x60/2x120/2x240 големина на песъчинките) 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Коефициент на орбитата [opm]  22000 

Диаметър на орбитата (мм)  1,8 

Размер на шкурката (мм)  100x140 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,1 

Номер на артикула  5133002443 

EAN код  4892210133700 

 R18PF-0 
 18V Акумулаторен лентов шлайф/пила 

• Тънък шлайф/пила, идеален за шлифоване и оформяне дори 

в най-стегнатите пространства

• До 630 м/мин. с променливо регулиране на скоростта за 

висококачествено покритие в различни материали

• Проследяването на колан без инструменти увеличава максимално 

контрола и удобството на потребителя

• Безинструментов лост за бързо и удобно поставяне на шлифовъчен 

колан

• Ключът за заключване на превключвателя позволява по-голям 

контрол и маневреност

Стандартно оборудване ( R18PF-0 )

 3x шлифовъчни ленти (60/80/120 големина на песъчинките)

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дължина на лентата (мм)  457 

Ширина на лентата (мм)  13 

Скорост на лентата (м/мин.)  260-630 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,4 

Номер на артикула  5133004179 

EAN код  4892210169693 

ONE+ шлайфане

R18PF-0

18V Акумулатор 
Лентов шлайф/пила

Тънък 13 x 457 мм шлайф/пила, идеален за гъвкаво 
шлифоване в тесни пространства.

До 630 м/мин. с променлив контрол на 
скоростта, идеален за шлифоване 
и оформяне.

ТЪНЪК И ГЪВКАВ

КОНТРОЛ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН

ШЛАЙФАНЕ

ПОЛИРАНЕ
И
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 R18AG7-0 
 18V Акумулаторен безчетков ъглошлайф

•   Мощна безчеткова 125 мм шлифовъчна машина, идеална за най-различни 

срязвания и шлайфане

• Безчетковият мотор елиминира триенето, за да осигури силата за рязане, 

шлифоване или дори работа със зидария

• Интелигентната електроника постоянно регулира двигателя, за да 

увеличи максимално време на работа 

• Електронната технология против откат изключва инструмента при 

откриване на задръстване, подобрявайки безопасността на потребителя 

• 3 позиционна дръжка за по-добър контрол при шлайфане или рязане

• Безинструментен щит и гайка за диска за лесно монтиране на аксесоари

Стандартно оборудване ( R18AG7-0 )

Спомагателна дръжка, предпазител на диска, 1 х шлифовъчен 
диск

 R18AG-0 
 18V Акумулаторен ъглошлайф

• Акумулаторен 115 мм шлайф, идеален за различни приложения за рязане 

и шлифоване

• 3 позиционна дръжка за по-добър контрол при шлайфане или рязане

• Безинструментен щит и гайка за диска за лесно монтиране на аксесоари

•  Двустепенен незаключващ се превключвател за подобрена защита на 

потребителя, предотвратяващ случайно стартиране

Стандартно оборудване ( R18AG-0 )

Спомагателна дръжка, гаечен ключ, предпазител на диска, 
1 х шлифовъчен диск

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Диаметър на диска (мм)  125 

Обороти на празен ход (об./мин.)  11000 

Размер на вътрешния отвор (мм)  22 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,6 

Номер на артикула  5133002852 

EAN код  4892210149404 

Мощна безчеткова 125 мм шлифовъчна машина, идеална 
за най-различни срязвания и шлайфане.

Интелигентната електроника постоянно регулира двигателя, 
за да увеличи максимално време на работа 

МОЩНОСТ

ИНТЕЛИГЕНТЕН

18V Акумулаторен 
безчетков ъглошлайф
R18AG7-0

ОТКЛЮЧВАНЕ
НОВИ АКУМУЛАТОРНИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не

Диаметър на диска (мм)  115 

Обороти на празен ход (об./мин.)  7500 

Размер на вътрешния отвор (мм)  22 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,9 

Номер на артикула  5133001903 

EAN код  4892210123657 
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 R18N16G-0 
 18V Акумулаторен 16G пистолет за пирони 

•   AirStrike™ технологията предоставя акумулаторно удобство, като елиминира 

нуждата от шумен компресор, обемен въздушен маркуч или скъпи газови 

касети 

• Изстрелва гвоздеи от 16 габарита (1,6 мм) с дължина от 19 до 65 мм

• 2 режима на изстрелване, пълен последователен режим за прецизност 

и режим на задействане на контакта за бързо закрепване

• Технологията Grip-light включва светодиодна лампа при хващане на 

дръжката

• Инструментът с по-малка дълбочина на регулиране на задвижването 

спомага за защитата на работната повърхност и позволява правилната 

настройка на главите на пироните

• Заключването от празна стрелба предотвратява задействането на 

инструмента без заредени пирони

• Безинструментно освобождаване от задръстване за лесно изваждане на 

пирони

• Индикатор за намаляване на пироните, за да можете да видите кога е време 

за повторно зареждане

• Куката за колан се монтира отляво или отдясно за допълнително удобство

• Включва 2 подложки, които не са вградени, за да се запази работната 

повърхност без следи от инструменти

Стандартно оборудване ( R18N16G-0 )

 500 x 50 мм пирони, 2 x обувки, които не се отбелязват, 
възвратна кука за колан 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Капацитет на пироните  19-65 мм 

Капацитет на касетата с пирони  100 

Вид пирони (мм)  1,6 

Тегло с батериен пакет (кг)  3,1 

Номер на артикула  5133002222 

EAN код  4892210128898 

 R18N18G-0 
 18V Акумулаторен 18G пистолет за пирони 

•   AirStrike™ технологията предоставя акумулаторно удобство, като елиминира 

нуждата от шумен компресор, обемен въздушен маркуч или скъпи газови 

касети 

• Изстрелва 18 габарита (1,2 мм) пирони с дължина от 15 до 50 мм 

• 2 режима на изстрелване, пълен последователен режим за прецизност 

и режим на задействане на контакта за бързо закрепване

• Технологията Grip-light включва светодиодни лампи при хващане на дръжката

• Инструментът с по-малка дълбочина на регулиране на задвижването спомага 

за защитата на работната повърхност и позволява правилната настройка на 

главите на пироните

• Заключването от празна стрелба предотвратява задействането на инструмента 

без заредени пирони

• Безинструментно освобождаване от задръстване за лесно изваждане на 

пирони

• Индикатор за намаляване на пироните, за да можете да видите кога е време за 

повторно зареждане

• Куката за колан се монтира отляво или отдясно за допълнително удобство

• Включва 2 подложки, които не са вградени, за да се запази работната 

повърхност без следи от инструменти

Стандартно оборудване ( R18N18G-0 )

 500 x 32 мм пирони, 2 x обувки, които не се отбелязват, 
възвратна кука за колан 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Капацитет на пироните  15-50 мм 

Капацитет на касетата с щифтове  105 

Вид пирони (мм)  1,2 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,9 

Номер на артикула  5133002093 

EAN код  4892210128058 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ Забиване на пирони и телбоди



29За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

 R18ST50-0 
 18V Акумулаторен телбод  

• Лесен телбод за тежки работи за различни проекти от типа направи си 

сам, включително декориране на дома, тапицерията и застопоряване на 

килими

• Компактният и лек дизайн улеснява работата на подходящото място

•  Изстрелва 10 мм телбоди от 6 мм до 14 мм за широка гама приложения

•  Инструментът с по-малка дълбочина на регулиране на задвижването 

спомага за защита на работната повърхност и позволява правилната 

настройка на телбодите 

• Приспособлението за захващане на материала спомага за задържането 

на работното парче на място за лесно прикрепване

Стандартно оборудване ( R18ST50-0 )

 1x скоба за колан, 1x приспособление за захващане на 
материала, 160x 10 мм коронни телбоди 

НОВ

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Капацитет на телбода  90 

Ширина на телбодната лента (мм)  10 

Дължина на телбодната лента (мм)  6 - 14 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,8 

Номер на артикула  5133004496 

EAN код  4892210179241 

Захващането на материала спомага за задържане на детайла 
за лесно прикрепване.

Безинструментното регулиране на дълбочината позволява точна 
настройка на телбодите.

БЕЗ УСИЛИЕ

ПРЕЦИЗНО

18V Акумулаторен телбод
R18ST50

 R18S18G-0 
 18V Акумулаторен 18G телбод 

•   AirStrike™ технологията предоставя акумулаторно удобство, като елиминира 

нуждата от шумен компресор, обемен въздушен маркуч или скъпи газови 

касети 

• Изстрелва тесни коронни телбоди (5,5-6,1 мм) от 10 до 38 мм дължина

• 2 режима на изстрелване, пълен последователен режим за прецизност 

и режим на задействане на контакта за бързо закрепване

• Технологията Grip-light включва двойна светодиодна лампа при хващане на 

дръжката

• Инструментът с по-малка дълбочина на регулиране на задвижването 

спомага за защита на работната повърхност и позволява правилната 

настройка на телбодите

• Заключването от празна стрелба предотвратява задействането на 

инструмента без заредени телбоди

•  Безинструментно освобождаване от задръстване за лесно изваждане на 

телбоди

•  Индикатор за намаляване на телбодите, за да можете да видите кога е време 

за повторно зареждане

• Куката за колан се монтира отляво или отдясно за допълнително удобство

• Включва 2 подложки, които не са вградени, за да се запази работната 

повърхност без следи от инструменти

Стандартно оборудване ( R18S18G-0 )

 500 x 38 мм телбоди, 2 x обувки, които не се отбелязват, 
възвратна кука за колан 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Капацитет на касетата  100 

Капацитет на телбода

Тесни корони 
(5,5-6,1 мм) от 

10 до 38 мм 
 дължина

Тегло с батериен пакет (кг)  2,9 

Номер на артикула  5133002516 

EAN код  4892210138781 



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

30

 R18IW7-0 
 18V Акумулаторен безчетков ударен гаечен ключ

• Компактният безчетков ударен ключ осигурява 270Nm въртящ момент 

• Идеален за автомобилни приложения, като смяна на масло, запалителни 

свещи или дори поддържане на спирачни и окачващи системи

• Механизмът на удара позволява големи количества въртящ момент 

с малко реакционна обратна връзка през дръжката

• 4 настройки на въртящия момент за допълнително управление, 

включително AutoStop, настройка, оптимизирана за затягане 

и разхлабване на гайките на колелата на автомобилите

•  Трилъчевата светодиодна лампа осветява работната зона и елиминира 

сенките върху приставките и крепежните елементи

• 1/2” квадратно задвижване със заключващ щифт за лесно монтиране на 

гнездото

Стандартно оборудване ( R18IW7-0 )

 1/4” шестостенен адаптор 

 R18IW3-0 
 18V Акумулаторен 3-степенен ударен гаечен ключ

• 18V мотор с висока мощност осигурява 400Nm въртящ момент, идеален 

за бързо затягане/сваляне на тежкотоварни крепежни елементи

• Механизмът на удара позволява големи количества въртящ момент 

с малко реакционна обратна връзка през дръжката

• 3 скоростните настройки осигуряват допълнителен контрол и гъвкавост

•  Трилъчевата светодиодна лампа осветява работната зона и елиминира 

сенките върху приставките и крепежните елементи

• 1/2” квадратно задвижване със заключващ щифт за лесно монтиране на 

гнездото

Стандартно оборудване ( R18IW3-0 )
1/4˝ шестостенен адаптер 

 R18B-0 
 18V Акумулаторен буфер

• Идеален за нанасяне на лак и восък, за да поддръжка на покритието на 

автомобила

• Също така чудесен за използване на лодки, дървени мебели и подови 

настилки

• Случайното орбитално движение осигурява завършване без завъртане

•  Мощният мотор осигурява 2500 opm, поддържайки оптимална работа 

при продължителна употреба 

• Завършете работата бързо с пълен размер 254 мм буфериращ апликатор 

и боне

•  Дръжката с форма на полумесец осигурява комфорт и достъп до 

труднодостъпни пространства  

Стандартно оборудване ( R18B-0 )

1x еластично боне за довършително полиране, 1x еластично 
полировъчно боне

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Диаметър на орбитата (мм)  12,5 

Коефициент на трептене (opm)  2500 

Размер (мм)  254 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,4 

Номер на артикула  5133002465 

EAN код  4892210135483 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ Автомобили

НОВ

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. момент на въртене (Nm)  400 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-2900 

Ударни обороти (ipm)  0-3200 

Прием на инструмент  ½˝ квадрат

Тегло с батериен пакет (кг)  2 

Номер на артикула  5133002436 

EAN код  4892210132352 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. момент на въртене (Nm)  270 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-3000 

Ударни обороти (ipm)  0-3900 

Прием на инструмент  ½˝ квадрат

Тегло с батериен пакет (кг)  1,3 

Номер на артикула  5133004220 

EAN код  4892210164568 
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ONE+ Автомобили

 R18SOI-0 
 18V Акумулаторен поялник

• Акумулаторен поялник, идеално за автомобилни и занаятчийски 

приложения

• Безжични и малки по размер; идеални за работа на подходящи места

• Отнема само 50 секунди, за да загрее до 480 ° C

• Дизайн за захващане на молив за комфорт на потребителя и фин контрол

• Светодиодна лампа, която показва периоди на загряване и охлаждане

Стандартно оборудване ( R18SOI-0 )

1x накрайник за запояване, 1x накрайник за длето, 100 g макара 
на поялника

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Температурен диапазон (°C)  480° 

Тегло с батериен пакет (кг)  0,8 

Номер на артикула  5133004382 

EAN код  4892210173324 

НОВ

НОВ

 R18HG-0 
 18V Акумулаторен пистолет за горещ въздух  

• Акумулаторен термо пистолет, идеален за автомобили и задачи от типа 

направи си сам, включително тониране на прозорци на автомобили, 

термосвиваеми тръби и запояване на медни тръби

• Безжични и малки по размер; идеални за работа на подходящи места

• Отнема само 50 секунди, за да загрее до 470 0C 

• Светодиодна работна лампа за осветяване на повърхности и за по-добра 

видимост

Стандартно оборудване ( R18HG-0 )

 1x концентрационен накрайник, 1x рефлекторен накрайник

 R18GG-0 
 18V Акумулаторен пистолет за смазка

•   Акумулаторен пистолет за смазка, идеален за лесно смазване на 

превозни средства и машини 

• Доставя грес при 210 г/мин. и налягане до 10000 PSI/690 бара за бързо 

и лесно омазняване 

• Взема 400 г касети с мазнина или може да бъде напълнен до 450 г

• Съхранение на място за 76 см маркуч, предпазващ дюзата от 

замърсяване и прах

•  Ключ за изключване, за да се предотврати случайно задействане 

•  Изпускателен клапан за лесно освобождаване на хванат въздух

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дебит [г/мин.]  210 

Капацитет на смазката
 400 г касета или 

450 г насипно 

Дължина на маркуча (м)  0,76 

Макс. налягане (бара/PSI)  690|10000 

Тегло с батериен пакет (кг)  4,0 

Номер на артикула  5133004643 

EAN код  4892210183804 

Стандартно оборудване ( R18GG-0 )

Няма 

Мощност  18V  

Бр. на доставените батерии  0 

Температурен диапазон (°C)  0 - 470° 

Въздушен поток (л/мин.)  170 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,0 

Номер на артикула  5133004423 

EAN код  4892210176196 
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ONE+ Уред за надуване и компресор

НОВ

НОВ

 R18AC-0 
 18V Акумулаторен въздушен компресор 

• Акумулаторен компресор, идеален за надуване на гумите на път или за 

превръщане на пневматичните завършващи пирони в акумулаторни 

завършващи пирони.

• Надува автомобилна гума от плоска до пълна за 80 секунди

•  Заключващ регулатор за лесно управление на изходното налягане

•  Метална обвивка за въздушен маркуч за съхранение на място

• Изпускателният клапан ви позволява лесно да източвате резервоара 

след употреба

Стандартно оборудване ( R18AC-0 )

 ¼” съединител ЕС ¼” съединител Великобритания 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. налягане (бара/PSI)  8,3/120 

Капацитет на резервоара (l)  3,8 

Тегло с батериен пакет (кг)  6,8 

Номер на артикула  5133004540 

EAN код  4892210179685 

 R18MI-0 
 18V Акумулаторен многофункционален уред за надуване 

• Устройството за надуване/изпускане с двойна функция осигурява бързо 

надуване на високо налягане за гумите и голям обем за надуваемите гуми

•  Лесните за използване контроли позволяват автоматично изключване 

при всяко избрано налягане, което сте избрали, и има цифрово отчитане 

на налягането за точно надуване 

• Свържете маркуча към отделен порт за режим на обезвъздушаване - 

идеален за опаковане на въздушни легла или други надуваеми

• Удобно управление за избор на високо и ниско налягане

• Всички необходими маркучи, дюзи и адаптери се съхраняват на място за 

ваше удобство Стандартно оборудване ( R18MI-0 )

 Маркуч за високо налягане, висок обем маркуч, игла за спортна 
топка, метален клапан presta и накрайник с високо налягане

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. налягане (бара/PSI)  10,3 | 150 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,7 

Номер на артикула  5133004714 

EAN код  4892210184474 
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ONE+ Уред за надуване и компресор

 R18PI-0 
 18V Акумулаторен уред за надуване под високо налягане 

 •   Идеален за надуване на автомобилни гуми, мотоциклети или спортни 

топки, ще надуе автомобилна гума до 32 PSI само за 2 минути 

 • Бързо надуване до 10,3 бара/150 PSI при 16 л/мин. 

 • Лесен за преглед манометър за бързо отчитане и фин контрол

 • Включва клапан за гуми за заключване на палец, игла за спортна 

топка, предварителен клапан и накрайник с високо налягане с удобно 

съхранение на място

 •  50 см маркуч позволява гъвкав досег  

Стандартно оборудване ( R18PI-0 )

Игла за спортна топка, клапан presta и накрайник с високо 
налягане

 R18VI-0 
 18V Акумулаторен уред за надуване с висок обем 

 • Идеален за надуване на детски басейни, въздушни матраци и големи 

надуваеми предмети, той ще надуе двоен въздушен матрак само за 

50 секунди 

 • Бързо надуване при 210 л/мин. и до 0,034 бара/0,5 PSI 

 • Може да се използва като вентилатор за работилница за бързо 

изчистване на работното място по средата на проекта

 • Включва прищипан клапан с удобно съхранение на място

 • Просто обърнете накрайника на дюзата, за да го използвате за изпускане 

на въздуха 

Стандартно оборудване ( R18VI-0 )

Дюза, притиснат клапан

 R18I-0 
 18V Акумулаторен уред за надуване 

 • Устройството за надуване/изпускане с двойна функция осигурява бързо 

надуване на високо налягане за гумите и голям обем за надуваемите гуми

 •  Лесните за използване контроли позволяват автоматично изключване 

при всяко избрано налягане, което сте избрали, и има цифрово отчитане 

на налягането за точно надуване 

 • Свържете маркуча към отделен порт за режим на обезвъздушаване - 

идеален за опаковане на въздушни легла или други надуваеми

 •  Удобен превключвател за избор на високо и ниско налягане

 • Всички необходими маркучи, дюзи и адаптери се съхраняват на място за 

ваше удобство

Стандартно оборудване ( R18I-0 )

 Маркуч за високо налягане, висок обем маркуч, игла за спортна 
топка, клапан presta и накрайник с високо налягане 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Маркуч за високо налягане [мм]  711 

Маркуч за висок обем [мм]  756 

Макс. налягане (бара/PSI)  10,34 | 150 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,7 

Номер на артикула  5133001834 

EAN код  4892210122780 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Маркуч за високо налягане [мм]  508 

Макс. налягане (бара/PSI)  10,34 | 150 

Въздушен поток (л/мин.)  16 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,1 

Номер на артикула  5133003931 

EAN код  4892210164674 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. налягане (бара/PSI)  0,034 | 0,5 

Въздушен поток (л/мин.)  210 

Тегло с батериен пакет (кг)  0,7 

Номер на артикула  5133003880 

EAN код  4892210162441 
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ONE+ почистване

НОВ

НОВ
 R18SW3-0 
 18V акумулаторна метла за отпадъци

• Захранваща акумулаторна машина за почистване на работилница, гараж 

или пътеки с лекота 

• Двете странични четки и 53 см ширина осигуряват почистване дори при 

ръбове и осигуряват широка зона за събиране за минимални проходи  

• Прозрачният 17-литров контейнер дава видимост, когато се изисква 

изпразване

• Стъпално задействащ се превключвател за бърз старт и намален контакт 

на потребителя с потенциално замърсени части

• Регулируема по височина ръкохватка и подплатено захващане за 

комфорт и лесно управление

• Вертикалните стоящи крачета с ръкохватка за застопоряване предлагат 

решение за съхранение на място

• Регулиране на височината за използване на различни типове 

повърхности

Стандартно оборудване ( R18SW3-0 )

Няма 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Ширина на почистване [см]  53 

Капацитет на контейнера [л]  17 

Обороти на празен ход (об./мин.)  140 

Тегло с батериен пакет (кг)  8,7 

Номер на артикула  5133004365 

EAN код  4892210170972 

 R18SV7-0 
 18V Акумулаторна безчеткова вертикална прахосмукачка

• Акумулаторна безчеткова вертикална прахосмукачка, идеална за 

почистване на прах и мръсотия от килими и твърди подове

• 95 въздушни вата на засмукване и 1160 л/мин. въздушен поток за мощно 

дълбоко почистване 

•  Моторизираната приставка с четка помага за извличане на мръсотия 

и прах от килимите

• Макс. режим за мощна производителност, еко режим за максимално 

изпълнение

• Включва стенен монтаж за лесно съхранение

Стандартно оборудване ( R18SV7-0 )

 2x HEPA 13 филтър, 2 x предфилтър, пръчка, моторна глава, 
инструмент за ъгли, четка, стенен монтаж

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

Мощност  18 V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Въздушен поток (л/мин.)  1160 

Въздушни вата  95 

Капацитет на контейнера (мл)  500 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,9 

Номер на артикула  5133004487 

EAN код  4892210179395 
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 R18PV-0 
 18V Акумулаторна проектна прахосмукачка

 • До 1400 л/мин. въздушен поток осигурява мощно засмукване за 

отпадъци от работилницата

 • Включен универсален адаптер за изсмукване на прах на инструменти 

ONE+ 

 •  Може да се използва като вентилатор за работилница за бързо 

изчистване на работното място по средата на проекта

 • Хранилище на място за съхранение на фунии и ъглови аксесоари за 

инструмента

 • Лек и компактен за лесна преносимост и съхранение

Стандартно оборудване ( R18PV-0 )

 Фуния, адаптер за прахов порт, инструмент за ъгли

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Въздушни вата  95 

Въздушен поток (л/мин.)  1400 

Налягане [kPA]  11,8 

Капацитет на контейнера (мл)  11000 

Тегло с батериен пакет (кг)  4,5 

Номер на артикула  5133003786 

EAN код  4892210163332 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ почистване
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 R18HV-0 
 18V Акумулаторна ръчна прахосмукачка 

• До 1300 л/мин. въздушен поток, осигуряващ мощно засмукване, за 

почистване на дома, колата или работилницата

• Лесна за изпразване 540 мл купа за прах за бързо и чисто изхвърляне на 

отпадъците

• Включва инструмент за ъгли с разтегаема четка за почистване на 

труднодостъпни места

• Ключ за заключване за лесно вакуумиране без умора и по-добра 

маневреност  

Стандартно оборудване ( R18HV-0 )

Ъглов инструмент

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Въздушни вата  20 

Въздушен поток (л/мин.)  1300 

Капацитет на контейнера (мл)  540 

Тегло (без батерия) (кг)  1 

Номер на артикула  5133003834 

EAN код  4892210162199 

 R18TB-0 
 18V Акумулаторна компактна въздуходувка

• Идеален за почистване на прах и мръсотия в работилницата, 

включително дървени стърготини, дървени и метални стружки 

• Компактен и мощен вентилатор със скорост на въздуха до 200 км/ч

• 3 контроли на скоростта: ниска скорост, оптимизирана за приложения 

в сервиза, средната скорост дава допълнителен контрол, докато 

високата скорост осигурява максимална мощност

• Променлив скоростен превключвател за управление на движението 

и задвижване

• Висококачественият гумен маркуч позволява отстраняване на мокри 

остатъци от повърхности

Стандартно оборудване ( R18TB-0 )

Няма 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Скорост на въздушен поток 1 (км/ч)  115 

Скорост на въздушен поток 2 (км/ч)  150 

Скорост на въздушен поток 3 (км/ч)  200 

Въздушен обем 1 (м³/мин.)  1,8 

Въздушен обем 2 (м³/мин.)  2,2 

Въздушен обем 3 (м³/мин.)  2,9 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,6 

Номер на артикула  5133002915 

EAN код  4892210149985 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ почистване
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ONE+ почистване

НОВ
 R18DA-0 
 18V Акумулаторен шнек за източване

 • Акумулаторен дренажен шнек, идеален за почистване на блокирани 

тръби за бита

 • Лесно чисти дренажи с диаметър до 50 мм с главата на шнека 16 мм

 • Захранващо подаване за лесно извличане и прибиране 

 • Кабелната скоба спомага за задържането на кабела на място, като 

същевременно се справя с трудни блокажи

 • Задният отвор за изтичане предотвратява натрупването на вода 

в барабана

Стандартно оборудване ( R18DA-0 )

Няма 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Диаметър на шнековата глава [мм]  15 

Диаметър на кабела (мм)  6 

Дължина на кабела (м)  7,6 

Мин. диаметър на тръбата [мм]  19 

Maкс. диаметър на тръбата [мм]  50 

Обороти на празен ход (об./мин.)  600 

Тегло с батериен пакет (кг)  3,2

Номер на артикула  5133004642 

EAN код  4892210182913 

 R18TP-0 
 18V акумулаторна помпа за пренос на вода

 • Акумулаторна водна помпа идеална за множество приложения за 

пренос на вода, като премахване на вода от наводнени зони, блокирана 

вана или водни басейни

 • Бърз дебит от 1500 литра на час, способен да изпразни пълна вана само 

за 3 минути  

 • Мощният мотор може да изпомпва вода с височина до 14 метра

 •  Интелигентната електроника защитава помпата от задръстване и работа 

на сухо, за да подобри издръжливостта

 • Прехвърлете до 1000 л вода с литиева + 5Ah батерия RB18L50  

Стандартно оборудване ( R18TP-0 )

1 x входящ маркуч, 1 x адаптер за крана, 1 x прикачен филтър

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. засмукващо повдигане [м]  2,5 

Макс. повдигане на вода [м]  14 

Дебит (л/ч)  1500 

Макс. температура на водата [°C]  35 

IPX дебит  4 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,8 

Номер на артикула  5133003934 

EAN код  4892210163004 
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 R18RH-0 
 18V акумулаторно стерео с Bluetooth®  

• Стерео звук от два първокласни 7W високоговорителя за ясна, чиста 

музика при различна сила на звука

• Вградената Bluetooth® безжична технология за максимална гъвкавост за 

излъчване на пълен звук на повече от 10 метра 

• Дигитална настройка с възможност за запазване на 10 FM и 10 AM 

станции 

•  2 Amp USB зарядно устройство зарежда много преносими електронни 

устройства, включително смартфони  

• Вграден еквалайзер, който позволява регулиране на басите и високите 

тонове

• Вграден спомагателен вход с място за съхранение за използване на 

смартфони 

•  Индикаторът за ниска батерия съветва кога 18V ONE +™ батерия ще 

трябва да се зареди отново

Стандартно оборудване ( R18RH-0 )

 (2) AAA алкални батерии

 R18R-0 
 18V акумулаторно радио с Bluetooth®  

• Първокласният високоговорител осигурява ясна музика с чист звук на 

различна височина

• Вградената Bluetooth® безжична технология за максимална гъвкавост за 

излъчване на пълен звук на повече от 10 метра

• Дигитална настройка с възможност за запазване на 10 FM и 10 AM 

станции 

• 1 Amp USB зарядно устройство зарежда много преносими електронни 

устройства, включително смартфони 

• Вграден спомагателен вход с място за съхранение за използване на 

смартфони 

• Компактният размер е издръжлив и лесно преносим за използване 

у дома

•  Индикаторът за ниска батерия съветва кога 18V ONE +™ батерия ще 

трябва да се зареди отново

Стандартно оборудване ( R18R-0 )

 (2) AAA алкални батерии

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Диаметър на високоговорителя (мм)  90 

Изход за високоговорителя (W)  3 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,1 

Номер на артикула  5133002455 

EAN код  4892210135476 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ начин на живот

 R18USB-0 
 18V акумулаторен USB адаптер

• Преносим USB адаптер за зареждане на вашите USB устройства 

навсякъде, идеален при пътувания

•  Портовете 2.1A и 1.0A осигуряват бързо зареждане, за да се намали 

времето за зареждане на вашите устройства

Стандартно оборудване ( R18USB-0 )

Няма 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Изходен волтаж [V]  5 

Скорост на зареждане (ампера на час)  2.1A/1.0A 

Тегло с батериен пакет (кг)  0,5 

Номер на артикула  5133004381 

EAN код  4892210154576 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Изход за високоговорителя (W)  7 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,3 

Номер на артикула  5133002734 

EAN код  4892210145390 
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 R18F-0 
 18V акумулаторен вентилатор

 • Безжичен вентилатор, идеален за вътрешна или външна употреба, 

компактен и преносим с вградена дръжка за носене 

 • 8 регулируеми позиции за насочване на въздуха в множество посоки

 • Множество опции за окачване за максимална гъвкавост

 • 2100 об./мин. за максимален въздушен поток или 1400 об./мин. за 

удължено време на работа и по-тиха работа

Стандартно оборудване ( R18F-0 )

Няма 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Обороти на вентиратора (об./мин.)  2100/1400 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,6 

Номер на артикула  5133002612 

EAN код  4892210140678 

НОВ
 R18F5-0 
 18V акумулаторен подов вентилатор

 •   Безжичен вентилатор за пода, идеален за проветряване на прясно 

боядисани помещения, автомобилни гаражи и работилници

 • 45 см барабан за максимален въздушен поток и издръжливост

 • 220 градуса на въртене за директен и насочен въздушен поток

 • 3 опции за скорост предлагат максимален въздушен поток или 

увеличено време на изпълнение

 •  Множество точки за окачване за различни опции за монтаж

Стандартно оборудване ( R18F5-0 )

Няма 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Скорост на въздушния поток (м³/ч)  1400/1700/2500 

Диаметър на барабана [см]  45 

Обороти на вентиратора (об./мин.)  550/800/1050 

Тегло с батериен пакет (кг)  7,1 

Номер на артикула  5133004712 

EAN код  4892210184481 
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 R18RT-0 
 18V Акумулаторен въртящ се инструмент

• Мощен акумулаторен въртящ се инструмент за шлифоване, полиране, 

гравиране, извайване и много други приложения

• Тънкият дизайн на молива и променливото управление на скоростта 

осигурява фин контрол и използване на различни материали

• 91,5 см кабел за гъвкава работа на място

• Включва 33 пакета аксесоари с вградени слотове за съхранение

• Универсалният колектор може да се използва с всяка марка аксесоар

Стандартно оборудване ( R18RT-0 )

Кутия за съхранение, съдържаща 33 аксесоари: 1x гаечен ключ, 
3x шлифовъчни колела, 1x режещ дорник, 4x режещи дискове, 
1x полиращ дорник, 4x полиращи дискове, 1x полираща смес, 
2x шлифовъчни барабани, 12x шлифовъчни пръстени, 1x 3,2 мм 
бормашина, 1x четка от въглеродни влакна, 1x гравираща 
приставка, 1x високоскоростен резач

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Капацитет на втулката (мм)  3,2 

Дължина на кабела [см]  91,5 

Обороти на празен ход (об./мин.)  4000 - 35000 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,7 

Номер на артикула  5133004366 

EAN код  4892210172273 

 R18GLU-0 
 18V Акумулаторен пистолет за лепило

• Акумулаторен пистолет за лепило, идеален за използване с широк избор 

от материали, като хартия, картон, текстил, кожа, пластмаса, дърво, метал, 

корк или камък

•  Спусък с два пръста за подобрен контрол

• 3-минутно загряване означава, че сте готови да залепите за нула време

•  Съвместим с всяка марка универсални и високоякостни лепила 

с диаметър 11 мм

Стандартно оборудване ( R18GLU-0 )

 3 пръчки-лепило

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дупка на дюзата (мм)  3 

Диаметър на пръчката-лепило (мм)  11 

Тегло с батериен пакет (кг)  0,7 

Номер на артикула  5133002868 

EAN код  4892210149428 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

ONE+ Хоби
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ONE+ Боя и полиране

CCG1801MHG
 18V Акумулаторен пистолет за силикон

 • Произвежда висока сила за материали с висок вискозитет

 • Ключът за превключване помага за предотвратяване на случайни 

стартирания

 • Лост за регулиране на променливите обороти за контрол на потока

 • Лесен за освобождаване ръчен бутален прът за бързо презареждане

 • Устойчивите предавки и рамката на касетата спомагат за осигуряване на 

дългото използване на инструмента

 • Наличен инструмент за пробиване за счупване на печата на тръбата при 

необходимост

 • GripZone™ многопластова технология за подобрен комфорт 

с положително сцепление
Стандартно оборудване ( CCG1801M )

Няма 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. изходна сила  225 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,1 

Номер на артикула 5133000192

EAN код 4892210109200

 P620 
 18V Акумулаторен скоростен пулвелизатор

 • Идеален за боядисване на огради, външни стени, гаражни врати 

и пристройки

 •  Изберете между три модела на пръскане, хоризонтални, вертикални 

или кръгли, за да си осигурите най-добро покритие, като същевременно 

сведете до минимум свръхразпръскването

 • Подходящ за използване с всяка марка боя

 • Високо универсална система за пръскане, която може да се използва 

с лакове, консерванти за дърво, емайли, както и с бои на маслена 

и водна основа

 • Иновативната и патентована система за доставяне също минимизира 

необходимостта от разреждане

 • Акумулаторното удобство означава, че проектите за боядисване нямат 

граници. Пръскайте до 4 м2 в минута

 • GripZone™ многопластова технология за подобрен комфорт 

с положително сцепление

Стандартно оборудване ( P620 )

вертикален накрайник, хоризонтален накрайник на вентилатора, 
чаша за вискозитет и измерване, комплект за почистване

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Капацитет на контейнера (мл)  1000 

Пръскачка за боядисване (м²/мин.)  10 

Дебит (л/ч)  20 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,4 

Номер на артикула  5133000155 

EAN код  4892210110589 
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ПРЕДИМСТВА НА 
СВЕТОДИОДНАТА ЛАМПА:

 Дълъг живот
 Енергийна ефективност
 Природосъобразен

Времетраене 
(5.0Ah) 5ЧАСА30ЧАСА 48ЧАСА2ЧАСА36ЧАСА 8ЧАСА

Работен об-
хват 8M6M 3M600M20M 4M

Избор
на лампа за 
вашите нужди...

R18ALH
Хибридна зонова светлина

R18ALP
Проектна светлина

R18ALU
Зонова светлина

R18SPL
Прожектор

R18T
Фенер

R18ALF
Сгъваема зонова лампа

Яркост 1800
ЛУМЕНА

900
ЛУМЕНА

330
ЛУМЕНА

2300
ЛУМЕНА

140
ЛУМЕНА

850
ЛУМЕНА

А 
ТА

и
зе

А ЛАМПА:

вност
ен

Вид лампа

Ключови 
приключения

Spot LightSpot Light Area Light Area Light Area Light Area Light

Инспекция Проверка на дълги 
разстояния

Автомобилен Работилница/
Работна пейка

Къмпинг Осветление с голяма площ/
осветление на площ

РЪКОВОДСТВО НА КУПУВАЧА ЗА ИЗБОР НА ПРАВИЛНАТА 
18V АКУМУЛАТОРНА СВЕТОДИОДНА ЛАМПА…
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ONE+ Лампи

 R18ALH-0 
 18V Акумулаторна хибридна зонова лампа

•   Превключете между безжично и кабелно захранване с иновативната 

хибридна технология. Работи с всяка литиева+ батерия или 

електрическо захранване с удължителен кабел

•  20W пожизнена светодиодна лампа излъчва до 1800 лумена

•  360° завъртането на обектива и множеството опции за окачване добавят 

универсалност

• Компактен дизайн с интегрирана дръжка за лесно транспортиране 

и съхранение   

Стандартно оборудване ( R18ALH-0 )

Няма 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Тип крушка  LED 

Лумена  1800 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,9 

Номер на артикула  5133002339 

EAN код  4892210117311 

 R18ALF-0 
 18V Акумулаторна сгъваема зонова лампа

• 20 светодиода с висока мощност излъчват до 850 лумена за използване 

на разстояние до 4 метра

• Поставете, сгънете или окачете почти навсякъде, което ви позволява да 

работите с две ръце в ясно осветена среда   

• 2 отделни банки от светодиоди, така че можете да изберете дали да 

имате половината от светлината или всичките 20 светодиода за пълна 

мощност

•  CCT (Корелирана цветова температура) от 5 700K означава, че светлината 

излъчва ярка бяла светлина за по-добра видимост

• CRI (индекс на цветопредаване) рейтинг от 80, което означава, че 80% са 

толкова добри, колкото естествената дневна светлина, която е идеална 

за всички ваши различни проекти "Направи си сам" и "декориране"
Стандартно оборудване ( R18ALF-0 )

Няма 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Тип крушка  LED 

Лумена  850 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,3 

Номер на артикула  5133002304 

EAN код  4892210130525 

 R18ALU-0 
 18V Акумулаторна светодиодна зонова лампа

• Идеален за къси до средни разстояния 0-3M благодарение на заскрежен 

обектив, който намалява отблясъците 

• Излъчва ярка бяла светлина, а дълготрайният светодиод означава, 

че вече няма нужда да сменяте крушки 

• USB порт за зареждане ви помага да зареждате телефона си в движение

•  2 настройки за яркост за допълнително управление

Стандартно оборудване ( R18ALU-0 )

Няма 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Тип крушка  LED 

Лумена  330 

Тегло с батериен пакет (кг)  0,9 

Номер на артикула  5133003371 

EAN код  4892210152565 
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ONE+ Лампи

 R18ALP 
 18V Акумулаторна зонова проектна лампа  

• Компактна и супер универсална лампа с кръгла форма. Идеален за 

общи проекти от типа направи си сам, автомобилни работни места 

и осветление за прегледи

•  18 светодиода с висока мощност излъчват до 900 лумена за използване 

на разстояние до 6 метра

• Поставете, сгънете или окачете почти навсякъде, което ви позволява да 

работите с две ръце в ясно осветена среда

• Завърта се на 2 оси, осигурявайки гъвкаво осветление в различни ъгли

• Три настройки за яркост, за да персонализирате осветлението според 

задачата

•  CCT (Корелирана цветова температура) от 5 700K означава, че светлината 

излъчва ярка бяла светлина за по-добра видимост
Стандартно оборудване ( R18ALP )

Няма 

 R18SPL-0 
 18V Акумулаторен светодиоден прожектор с висок лъч 

•   Идеален за средно и дълго разстояние с препоръчително хвърляне до 

600 метра

• Излъчва ярка бяла светлина, а дълготрайният светодиод означава, че 

вече няма нужда да сменяте крушки 

• Може да се използва с батерии Ryobi ONE + 18V или 12V адаптер за кола 

(в комплекта)

• 2 настройки за яркост за допълнително управление и заключване при 

превключване, така че светлината да може да се използва непрекъснато, 

без да се налага да задържате спусъка.

• За най-добро изпълнение използвайте 5.0Ah литиева+ батерия, която 

осигурява до 2 часа светлина 
Стандартно оборудване ( R18SPL-0 )

 12V Автомобилен адаптер

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Тип крушка  LED 

Лумена  2300 

Тегло с батериен пакет (кг)  1 

Номер на артикула  5133003372 

EAN код  4892210152572 

 R18T-0 
 18V Безжичен светодиоден фенер

• Идеален за къси до средни разстояния с препоръчително хвърляне до 

20 метра

• Излъчва ярка бяла светлина, а дълготрайният светодиод означава, че 

вече няма нужда да сменяте крушки 

•  Въртящата се глава помага за насочване на светлината, когато 

е необходимо, когато се използва като работна светлина

• Многофункционален дизайн, който може да седи плоско на батерията 

или да виси от пирон, винт или кука

• За най-добро изпълнение използвайте 5.0Ah литиева+ батерия, която 

осигурява до 36 часа светлина 

Стандартно оборудване ( R18T-0 )

Няма 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Тип крушка  LED 

Лумена  140 

Тегло с батериен пакет (кг)  0,7 

Номер на артикула  5133003373 

EAN код  4892210152589 

НОВ

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Тип крушка  LED 

Лумена  900 

Тегло с батериен пакет (кг)  0,9 

Номер на артикула  5133004424 

EAN код  4892210176165 
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Ливада 
и градина

 RY18LMX40A-240 
 18V Акумулаторна 40 см косачка (2 x 4,0Ah) 

• Безчетков мотор за висока производителност при рязане и пакетиране  

•  Захранва се от единична батерия ONE+ с възможност за добавяне на 

втора батерия за увеличаване на мощността и удължено време на работа

•  40 см пътека за рязане с метално острие за отлично рязане и мулчиране

•  Телескопичните, ергономични дръжки осигуряват удобно косене за 

потребители от всякаква височина

• Сглобяеми дръжки и уловител на трева за лесно съхранение 

• 50 л капацитет за улавяне на трева 

Стандартно оборудване 
( RY18LMX40A-240 )

Мулчираща тапа, 50 л уловител на трева

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  2 

Капацитет на батерията (Ah)  4,0 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  120 

Размер на основата (см)  40 

Задвижващ механизъм Тласък

Възможно мулчиране Да

Тегло с батериен пакет (кг)  20,4 

Номер на артикула  5133004587 

EAN код  4892210182623 
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ONE+ Грижа за тревните зони

Предлага се също като

 RY18LMH37A-250 
Име: Продуктов код:

  5133004583  

 18V безжичен хибрид 37 см
Косачка (2 x 5,0Ah)

НОВ

НОВ

Предлага се също като

 RY18LMX37A-150 
Име: Продуктов код:

  5133004582  

 18V безжична 37см косачка
(1 x 5,0Ah) 

 RLM18X33B40 
 18V Акумулаторна косачка, 33 см основа (1x4,0Ah) 

•   33 см режеща пътека, проектирана за лесна маневреност около 

градината 

• 5 позиционно регулиране на височината на рязане с една точка от 25-65 

мм

•  Ергономичен дизайн на дръжката, с 3 позиции на височина, за да побере 

всички потребители

•  Косете право до периметъра на вашата градина с функцията за 

загребване на трева EasyEdge™

•  Сгъваеми и сменяеми дръжки със сгъваем уловител за трева за лесно 

и компактно съхранение

•  Включва мулчираща тапа, 35 л торба за улавяне на трева

Standard equipment ( RLM18X33B40 )

Мулчираща тапа, 35 л уловител

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  1 

Капацитет на батерията (Ah)  4,0 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  120 

Размер на основата (см)  33 

Задвижващ механизъм Тласък

Възможно мулчиране Да

Тегло с батериен пакет (кг)  8,4 

Номер на артикула  5133004306 

EAN код  4892210172709 

Предлага се също като

 OLM1833B 
Име: Продуктов код:

  5133004305  

 18V Акумулаторна косачка, 33 см 
основа

 RY18LMH37A-225 
 18V Акумулаторна хибридна 37 см косачка за трева (2 x 2,5Ah) 

• Производителността на 36V, захранвана от двойни 18V ONE+ литиеви+ 

батерии или електрическа енергия с кабел

• 37 см режеща пътека, проектирана за лесна маневреност около 

градината 

•  Здраво 6-позиционно, едноточково регулиране на височината на рязане 

от 25-75 мм

• Косете право до периметъра на вашата градина с функцията за 

загребване на трева EasyEdge™

•  Ергономични сгъваеми дръжки и сгъваем уловител на трева за лесно 

и компактно съхранение

Стандартно оборудване 
( RY18LMH37A-225 )
 Мулчираща тапа, 45 л уловител на трева

 RY18LMX37A-0 
 18V Акумулаторна безчеткова 37 см косачка за трева

• 37 см режеща пътека, проектирана за лесна маневреност около 

градината 

• Безчетков мотор за висока производителност при рязане и пакетиране   

•  Здраво 6-позиционно, едноточково регулиране на височината на рязане 

от 25-75 мм

• Косете право до периметъра на вашата градина с функцията за 

загребване на трева EasyEdge™

•  Ергономични сгъваеми дръжки и сгъваем уловител на трева за лесно 

и компактно съхранение

Стандартно оборудване 
( RY18LMX37A-0 )
Мулчираща тапа, 45 л уловител на трева

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

Мощност  36V 

Бр. на доставените батерии  2 

Капацитет на батерията (Ah)  2,5 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  60 

Размер на основата (см)  37 

Задвижващ механизъм Тласък

Възможно мулчиране Да

Тегло с батериен пакет (кг)  16,6 

Номер на артикула  5133004671 

EAN код  4892210185808 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Капацитет на батерията (Ah) Основен уред

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Размер на основата (см)  37 

Задвижващ механизъм Тласък

Възможно мулчиране Да

Тегло с батериен пакет (кг)  15,9 

Номер на артикула  5133004597 

EAN код  4892210182777 
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 RY18SFX35A-0 
 18V Акумулаторен безчетков 35 см скарификатор/аератор 

 • Високопродуктивен 36V безчетков мотор, задвижван от

две батерии ONE+ 18V

 • Четири работни дълбочини за изключителен контрол върху целостта на 

тревата

 • Сгъваеми дръжки за лесно съхранение

 • Налични са отделен уловител за отпадъци и аерационна макара

 • Скарифициран барабан с 24 остриета от неръждаема стомана

Стандартно оборудване ( RY18SFX35A-0 )

Няма Предлага се също като

 RY18SFX35A-240 
Име: Продуктов код:

5133004549

 18V Акумулаторен безчетков 35 см 
скарификатор/аератор (2 x 4,0Ah) 

НОВ

 OLT1833 
 18V Акумулаторен безчетков тример за трева, 28/33 см ширина на рязане  

 • 18V безчетков мотор осигурява превъзходни характеристики на рязане, 

за да завърши бързо дори и най-трудните задачи за подрязване

 • Регулируема ширина на рязане от 28 или 33 см за голяма гъвкавост при 

рязане на трева и плевели

 • Две настройки на скоростта с тригер с променлива скорост осигуряват 

оптимален контрол между мощност и време на изпълнение

 •  Ерго дръжка с меко захващане и лека конструкция за комфорт при 

продължителна употреба

Стандартно оборудване ( OLT1833 )

Шпула за подаване с удар

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Ширина на пътеката на рязане (см)  28/33 

Диаметър на кордата за рязане (мм)  2,0 

Система за подаване на корда Ударна глава 

Тегло с батериен пакет (кг)  3,7 

Номер на артикула  5133003651 

EAN код  4892210159755 

Предлага се също като

 RLT18X3350 
Име: Продуктов код:

  5133003652  

 18V Акумулаторен безчетков тример за 
трева, 28/33 см ширина на рязане (1x5,0Ah) 

Четири работни дълбочини за изключителен контрол върху 
целостта на тревата

Високопродуктивен 36V безчетков мотор, задвижван от
две батерии ONE+ 18V

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН

МОЩНОСТ

18V Акумулаторен 
Безчетков скарификатор
RY18SFX35A

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Капацитет на батерията (Ah)  - 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Размер на основата (см)  35 

Задвижващ механизъм Колан 

Тегло с батериен пакет (кг)  11 

Номер на артикула  5133004548 

EAN код  4892210182203 
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 RLT1825M13S 
 18V Акумулаторен тример за трева, 25 см ширина на рязане (1 x 1,3Ah) 

• 25 см пътека на рязане за ефективно рязане на трева и плевели

• EasyEdge™ за бързи преходи между режимите на кантиране и подрязване

•  Дизайн с две дръжки за подобрена ергономичност

• Изцяло метална стрела за издръжливост  

Стандартно оборудване ( RLT1825M13S )

Макара за автоматично подаване

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  1 

Капацитет на батерията (Ah)  1,3 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  50 

Ширина на пътеката на рязане (см)  25 

Диаметър на кордата за рязане (мм)  1,6 

Система за подаване на корда
 Автоматично 

подаване

Тегло с батериен пакет (кг)  1,7 

Номер на артикула  5133003723 

EAN код  4892210160294 

Предлага се също като

 OLT1825M 
Име: Продуктов код:

  5133002822  

 18V Акумулаторен тример за трева, 
25 см ширина на рязане 

 RLT1825M20S 
Име: Продуктов код:

  5133003731  

 18V Акумулаторен тример за трева, 
25 см ширина на рязане (1 x 2,0Ah) 

Предлага се също като

 OLT1832 
Име: Продуктов код:

  5133002813  

 18V Акумулаторен тример за трева, 
25/30 см ширина на рязане 

Предлага се също като

 RLT1831H25F 
Име: Продуктов код:

  5133003711  

 18V Хибриден тример за трева, 
25/30 см с ширина на рязане (1 x 2,5Ah) 

 RLT1831H20F 
 18V Хибриден тример за трева, 25/30 см с ширина на рязане (1 x 2,0Ah) 

• Иновативна 18V хибридна мощност позволява безжично удобство или 

неограничено време на изпълнение, за да отговаря най-добре на всички 

нужди за подрязване на тревата

• Регулируема ширина на рязане от 25 или 30 см за голяма гъвкавост при 

рязане на трева и плевели

• EasyEdge™ за бързи преходи между режимите на кантиране и подрязване

•   Телескопиращата стрела и регулируемата D-образна дръжка осигуряват 

комфорт за всяка височина на потребителя

•  Трипозиционна въртяща се шнурова глава за по-гъвкаво подрязване

Стандартно оборудване ( RLT1831H20F )

Макара за автоматично подаване

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  1 

Капацитет на батерията (Ah)  2,0 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  60 

Ширина на пътеката на рязане (см)  25/30 

Диаметър на кордата за рязане (мм)  1,6 

Система за подаване на корда
 Автоматично 

подаване

Тегло с батериен пакет (кг)  3,2 

Номер на артикула  5133003710 

EAN код  4892210160072 

ONE+ Грижа за тревните зони

 RLT183250F 
 18V Акумулаторен тример за трева, 25/30 см с ширина на рязане (1x5,0Ah) 

• Регулируема ширина на рязане от 25 или 30 см за голяма гъвкавост при 

рязане на трева и плевели

• EasyEdge™ за бързи преходи между режимите на кантиране и подрязване

•  Телескопиращата стрела и регулируемата дръжка осигуряват комфорт за 

всяка височина на потребителя

•  Трипозиционна въртяща се шнурова глава за по-гъвкаво подрязване

Стандартно оборудване ( RLT183250F )

Макара за автоматично подаване

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  1 

Капацитет на батерията (Ah)  5,0 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  150 

Ширина на пътеката на рязане (см)  25/30 

Диаметър на кордата за рязане (мм)  1,6 

Система за подаване на корда
 Автоматично 

подаване

Тегло с батериен пакет (кг)  3,0 

Номер на артикула  5133004472 

EAN код  4892210179296 
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ONE+ треви и храсти

 RBC18X20B4F 
 18V Акумулаторен резач с четка с велосипедна дръжка (1 x 4,0Ah) 

•   Високопроизводителният 18V мотор осигурява оптимална мощност за 

рязане на здрава трева и дълги плевели 

• Резачка/тример с четка 2 в 1 с ножче и глава на тримера за гъвкавост

• 20-сантиметрова закалено стоманено режещо острие TriArc™ за трудни 

работи

• Голяма пътека за рязане с тример 30 см за бързо изпълнение на задачите

•  Дизайн с дръжка на велосипед с меко захващане и с променлив контрол 

на скоростта за удължено време на работа

Стандартно оборудване ( RBC18X20B4F )

 Tri-Arc™ остие, шпула за подаване с удар, сбруя Vertebrae™ за 
удобство 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  1 

Капацитет на батерията (Ah)  4,0 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  120 

Пътека на рязане с четков резач (см)  20 

Пътека за рязане с тример за 
трева (см)

 30 

Диаметър на кордата за рязане (мм)  1,6 

Тегло с батериен пакет (кг)  5,4 

Номер на артикула  5133003713 

EAN код  4892210160102 

 OHT1855R 
 18V Акумулаторен тример за жив плет, 55 см острие 

• Моторът с висок въртящ момент осигурява мощни характеристики за 

рязане и за подрязване на живи плетове и храсти

• Отлично качество на рязане чрез прецизно 55 см лазерно рязане, 

диамантени шлифовъчни остриета

•  Способен за рязане на големи клони с 22 мм прорез и режеща функция

• Системата против засядане предотвратява случайно блокиране

•  Въртяща се задна дръжка с прегъване за лесна употреба в множество 

позиции 

• Приставката HedgeSweep™ предлага лесно отстраняване на изрезките

Стандартно оборудване ( OHT1855R )

 HedgeSweep™; приспособление, обвивка за острието

Предлага се също като

 RHT1855R40F 
Име: Продуктов код:

  5133003717  

 18V Безжичен тример за жив плет, 
острие 55 см (1 x 4,0Ah)

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Макс. капацитет на рязане (мм)  22 

Дължина на острието (см)  55  

Вид на острието
 Диамантена 

основа 

Тегло с батериен пакет (кг)  3,2 

Номер на артикула  5133002161 

EAN код  4892210821249 

 RHT1850H25HS 
 18V Хибриден тример за жив плет, 50 см острие (1 x 2,5Ah) 

• Иновативна 18V хибридна мощност позволява безжично удобство или 

неограничено време на изпълнение, за да отговаря най-добре на всички 

нужди за подрязване на жив плет

• Отлично качество на рязане чрез прецизни 50 см диамантени 

шлифовъчни остриета 

•  Способен за рязане на големи клони с 22 мм прорез и режеща функция

•  Лек и ергономичен, с многопластова задна дръжка, за удобно рязане 

през продължителни периоди

•  Съвместим с прикачен файл Hedge Sweep™ за лесно отстраняване на 

отломки

Стандартно оборудване 
( RHT1850H25HS )

 HedgeSweep™, обвивка за острието 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  1 

Капацитет на батерията (Ah)  2,5 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  75 

Макс. капацитет на рязане (мм)  22 

Дължина на острието (см)  50 

Вид на острието
 Диамантена 

основа 

Тегло с батериен пакет (кг)  3,6 

Номер на артикула  5133003660 

EAN код  4892210158017 

Предлага се също като

 OHT1850H 
Име: Продуктов код:

  5133003657  

 18V Хибриден тример за жив плет, 
50 см острие 

Предлага се също като

 OBC1820B 
Име: Продуктов код:

  5133002619  

 18V акумулаторен резач с четка 
и с велосипедна дръжка 
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ONE+ треви и храсти

 RHT184520 
 18V Безжичен тример за жив плет, острие 45 см (1 x 2,0Ah) 

•   Лек и ултра компактен тример за жив плет, перфектен за извайване на 

жив плет и поддържане на храсти

•  45-сантиметрово диамантено острие с капацитет на рязане от 18 мм

• Висококачествени ромбовидни остриета за прецизно рязане 

• Напластяване за удобство при продължителна употреба

Стандартно оборудване ( RHT184520 )

Калъ ф за острие

Предлага се също като

 OHT1845 
Име: Продуктов код:

  5133003654  

 18V Акумулаторен тример за жив 
плет, 45 см острие 

 RY18HT40A-113 
 18V Акумулаторен 40 см тример за жив плет (1 x 1,3Ah) 

• Най-лекият и компактен тример за жив плет на Ryobi за лесна и удобна 

работа

• 40 см острие и 16 мм разстояние за острието, перфектно за поддръжка 

при подрязване и оформяне

• Диамантени остриета за чисто и прецизно срязване

Стандартно оборудване 
( RY18HT40A-113 )
Калъ ф за острие

НОВ

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  1 

Капацитет на батерията (Ah)  2,0 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  80 

Дължина на острието (см)  45 

Макс. капацитет на рязане (мм)  18 

Вид на острието
 Диамантена 

основа 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,9 

Номер на артикула  5133003655 

EAN код  4892210156006 

 RHT1851R20F 
 18V Безжичен тример за жив плет, острие 55 см (1 x 2,0Ah) 

• Моторът с висок въртящ момент осигурява мощни характеристики за 

рязане и за подрязване на живи плетове и храсти

• Отлично качество на рязане чрез прецизни 50 см диамантени 

шлифовъчни остриета 

•  Способен за рязане на големи клони с 22 мм прорез и режеща функция

• Системата против засядане предотвратява случайно блокиране

•  Въртяща се задна дръжка с прегъване за лесна употреба в множество 

позиции 

• Приставката HedgeSweep™ предлага лесно отстраняване на изрезките

Стандартно оборудване ( RHT1851R20F )

 HedgeSweep™; приспособление, обвивка за остриетоПредлага се също като

 OHT1851R 
Име: Продуктов код:

  5133002682  

 18V Акумулаторен тример за жив 
плет, 50 см острие 

 RHT1851R25F 
Име: Продуктов код:

  5133003716  

 18V Безжичен тример за жив плет, 
острие 50 см (1 x 2,5Ah) 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  1 

Капацитет на батерията (Ah)  2,0 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  60 

Макс. капацитет на рязане (мм)  22 

Дължина на острието (см)  50 

Вид на острието
 Диамантена 

основа 

Тегло с батериен пакет (кг)  3,1 

Номер на артикула  5133003714 

EAN код  4892210160119 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  1 

Капацитет на батерията (Ah)  1,3 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  50 

Дължина на острието (см)  40 

Макс. капацитет на рязане (мм)  16 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,9 

Номер на артикула  5133004568 

EAN код  4892210182685 
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ONE+ треви и храсти

 OGS1822 
 18V Акумулаторни ножици за рязане на треви и храсти  

• Ножица 2 в 1 и храст за гъвкавост в градината

• Компактен, тънък и лек дизайн за комфорт на потребителя

• Бърза и лесна смяна на ножовете без инструменти за срязване и храсти

• Устойчиви закалени стоманени остриета  

Стандартно оборудване ( OGS1822 )

 Острие за рязане на трева, острие за храсти

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Острие за ножица (мм)  120 

Острие за храсти (мм)  200 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,3 

Номер на артикула  5133002830 

EAN код  4892210147837 

 RHT1850XLIS 
 18V Акумулаторен удължен тример за жив плет, острие от 50 см (1 x 1,3Ah) 

• Тримерът за жив плет с разширен обхват прави лесна работа за 

подрязване на труднодостъпни живи плетове и храсти 

• 50-сантиметрово острие с 16 мм пролука на острието за рязане през 

клони

•  4-позиционна съчленяваща глава за подрязване на всички размери на 

жив плет и храсти  

• Въртяща се задна дръжка за оптимално достигане във всички 

приложения за рязане  

•  Централен спусък за лесно използване в удължено положение

•  HedgeSweep™ машина за почистване на отпадъци за лесно отстраняване 

на отпадъците

Стандартно оборудване ( RHT1850XLIS )

 HedgeSweep™; приспособление, обвивка за острието

Предлага се също като

 OHT1850X 
Име: Продуктов код:

  5133001249  

 18V Акумулаторен удължен тример 
за жив плет, острие 50 см 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  1 

Капацитет на батерията (Ah)  1,3 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  50 

Макс. капацитет на рязане (мм)  16 

Дължина на острието (см)  50 

Вид на острието
 Диамантена 

основа 

Тегло с батериен пакет (кг)  3,6 

Номер на артикула  5133003728 

EAN код  4892210160348 

 OPT1845 
 18V Акумулаторен вертикален тример за жив плет, острие 45 cм 

• Мощният 18V мотор лесно подрязва живи плетове и клони

• 45 см диамантени остриета за чисто рязане

•  Способен за рязане на големи клони с 18 мм пролука на острието

• 115° съчленяваща режеща глава с 4 позиции за многостранно 

подрязване 

•  Подвижен удължителен вал с пълна дължина 2,9 м за задачи с удължен 

обхват

Стандартно оборудване ( OPT1845 )

 HedgeSweep™ приспособление, обвивка на острието, ремък 
за през рамо

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дължина на острието (см)  45 

Макс. капацитет на рязане (мм)  18 

Вид на острието
Диамантена 

основа  

Тегло с батериен пакет (кг)  4,6 

Номер на артикула  5133002523 

EAN код  4892210138521 
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ONE+ треви и храсти

 RPP182015S 
 18V Акумулаторна телескопична кастрачка, 20 см лента (1 x 1,5Ah) 

• 20 см и лента и верига Oregon® за ефективно кастрене и рязане

• Висока производителност на въртящия момент с 5,5 м/сек. верижна 

скорост

•  Разтегаем вал за обсег до 4 м

• 30° ъглова режеща глава за лесно подрязване и по-добър контрол

• Автоматично смазване на щанги и вериги за непрекъснато рязане  

Стандартно оборудване ( RPP182015S )

Масло за лента и верига, ремък за рамо

Мощност  18 V 

Бр. на доставените батерии  1 

Капацитет на батерията (Ah)  1,5 

Включено ли е зарядно устройство? Да

Време за зареждане (мин.)  60 

Дължина на верижната лента (см)  20 

Скорост на веригата (м/сек.)  5,5 

Тегло с батериен пакет (кг)  4,7 

Номер на артикула  5133003721 

EAN код  4892210160270 

Предлага се също като

 OPP1820 
Име: Продуктов код:

  5133001250  

 18V Акумулаторна телескопична 
кастрачка, прът 20 см 

 OCS1830 
 18V Акумулаторен безчетков верижен трион, 30 см лента 

•   Високопроизводителен първокласен безчетков мотор за изключително 

изпълнетие при рязане

•  30 см лента и верига Oregon®

• Автоматична система за смазване за удобство на потребителя 

• Безинструментно затягане на веригата за лесно регулиране

• Задна дръжка със свръхмонтаж за удобна употреба във всякакво 

положение

•  Механична и електрическа спирачна верига за безопасност

Стандартно оборудване ( OCS1830 )

Масло за лента и верига,  калъф за лентата 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дължина на верижната лента (см)  30 

Скорост на веригата (м/сек.)  10 

Безинструментно затягане на 
веригата

Да

Тегло с батериен пакет (кг)  3,6 

Номер на артикула  5133002829 

EAN код  4892210147820 



53За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

 RY18PSA-0 
 18V Акумулаторен трион за кастрене 

• Градинският трион за кастрене Ryobi 18V ONE+ прави лесна работата за 

подрязване на дървета и храсти

• Големият капацитет на рязане 80 мм е идеален за подрязване на малки 

и средни клони

• Интегрираната челюст за клони ви гарантира, че сте в пълен контрол, 

дори и при рязане на пълен обхват

•  Лекият и компактен дизайн минимизира умората, като ви помага да 

режете по-дълго

• Доставя се както с фини, така и с грубо нарязани остриета

Стандартно оборудване ( RY18PSA-0 )

 Фини и груби режещи остриета

 OLP1832BX 
 18V Акумулаторен ръчен лопер

• Акумулаторен лопер за безпроблемно подрязване, дори 

и в труднодостъпни места

• 18V мотор без усилие прерязва клони с дебелина до 32 мм

•  Висококачествените байпасни ножове осигуряват 250 Nm въртящ 

момент за бързо завършване на всяка работа за подрязване

• Меки дръжки за комфорт при продължителна употреба 

Стандартно оборудване ( OLP1832BX )

Кука за клони

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Вид на острието Обходен

Капацитет на рязане (мм)  32 

Ъгъл на рязане Нерегулируем

Дължина (м)  0,85 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,4 

Номер на артикула  5133004392 

EAN код  4892210174529 

НОВ

Компактният дизайн минимизира умората.

ЛЕК

18V Акумулаторен 
трион за кастрене
RY18PSA

Увеличава контрола, позволяващ работа с една ръка.

ЧЕЛЮСТ ЗА КЛОНИ

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дължина на острието (см)  15 

Капацитет на рязане (мм)  80 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,3 

Номер на артикула  5133004594 

EAN код  4892210183217 
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ONE+ Градинска поддръжка

 OBL1820S 
 18V Акумулаторна въздуходувка 

•   Идеален за метене на твърди повърхности, като палуби, вътрешни 

дворове и алеи

•  Дюзата с висока скорост осигурява въздушен поток от 245 км/ч. 

•  Лек дизайн с изключително безжично удобство за бърза работа при 

почистване

• Напластяване за удобство при продължителна употреба

Стандартно оборудване ( OBL1820S )

Високоскоростна дюза 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Въздушен обем (м³/мин.)  2,6 

Скорост на въздушния поток (км/ч.)  245 

Тегло с батериен пакет (кг)  2 

Номер на артикула  5133002663 

EAN код  4892210143488 

 OBL1820H 
 18V Хибридна въздуходувка 

• Иновативният 18V хибриден мотор предлага избор за безпроблемно 

превключване между безжично и кабелно захранване  

• Лек дизайн с пластове за комфорт при продължителна употреба

•  Високоскоростната дюза осигурява скорост на въздушния поток 

от 250 км/ч.

Стандартно оборудване ( OBL1820H )

Високоскоростна дюза 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Въздушен обем (м³/мин.)  2,8 

Скорост на въздушния поток (км/ч.)  250 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,1 

Номер на артикула  5133002340 

EAN код  4892210822673 
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ONE+ Градинска поддръжка

 OBL18JB 
 18V Акумулаторна турбо въздуходувка  

• Високоефективният дизайн на вентилаторите осигурява максимална 

производителност

• Променлив контрол на скоростта за максимална многофункционалност

• Вграден скрепер за отломки за изстъргване на упоритите замърсявания 

и листа

• Напластена дръжка за удобство по време на употреба  

Стандартно оборудване ( OBL18JB )

 - 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Скорост на въздушния поток (км/ч.)  160 

Въздушен обем (м³/мин.)  7,9 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,5 

Номер на артикула  5133003662 

EAN код  4892210157911 

 RY18BLXA-0 
 18V Акумулаторна турбо въздуходувка

• Високопроизводителният безчетков двигател и ефективен дизайн на 

вентилаторите осигуряват максимална производителност

• Променлив контрол на скоростта за максимална многофункционалност

•  Турбо усилване за повишена мощност на изчистване

•  Включва подвижна високоскоростна дюза за почистване на мокри листа 

и твърди отломки

• Круиз контрол за комфорт при продължителна употреба

Стандартно оборудване ( RY18BLXA-0 )

Сваляема високоскоростна дюза

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Въздушен обем (м³/мин.)  11,9 

Скорост на въздушния поток (км/ч.)  200 

Тегло с батериен пакет (кг)  2,8 

Номер на артикула  5133004536 

EAN код  4892210181428 

НОВ
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 OBV18 
 18V Акумулаторна безчеткова въздуходувка/прахосмукачка

• Високопроизводителен безчетков мотор за издухване и засмукване 

с по-голяма ефективност  

•  Турбо режимът увеличава захранването дори при най-трудните задачи

• Комбиниран вентилатор за над/под, за лесно превключване между 

режимите

•  Напластена дръжка за удобство по време на продължителна употреба 

• Променлива скорост за максимален контрол по време на градинарски 

задачи

• Идеален за твърди повърхности, като алеи, пътеки и платформи

Стандартно оборудване ( OBV18 )

Торба за листа 35 л, ремък за през рамо, стопиращи колела

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Скорост на въздушния поток (км/ч.)  201 

Въздушен обем (м³/мин.)  6,0 

Тегло с батериен пакет (кг)  4,1 

Номер на артикула  5133003661 

EAN код  4892210157904 

НОВ

ONE+ Градинско оформяне/специал-
ност

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

 RY18BPSA-0 
 18V Акумулаторен пулвелизатор тип раница

• Захранващата пръскачка премахва суматохата и умората при изпомпване 

на течност

• Подплатена раница за удобство при продължителна употреба

• 15 л резервоар за пръскане на големи количества разтвор в градината

• Твърдата метална рамка разпределя равномерно теглото на инструмента

• Заключваща функция за постоянно пръскане, без необходимост от 

задържане на спусъка

• Дюзата с плосък вентилатор и регулируемият накрайник за пръскане са 

предоставени за различни приложения

Стандартно оборудване ( RY18BPSA-0 )

Пика, плоска дюза на вентилатора, Vario дюза, ъглов конектор

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дебит (л/ч)  88 

Капацитет на резервоара (l)  15 

Тегло с батериен пакет (кг)  6,7 

Номер на артикула  5133004573 

EAN код  4892210182678 
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ONE+ Специалност

 OSS1800 
 18V Акумулаторен разпръсквач на семена  

 • Работи със сух материал, включително семена, тор, сол и фураж

 • Променлив дебит и регулируема разпределителна площ от 2,5 м до 3,5 м 

за контрол

 • Механизмът против запушване поддържа потока на материала

 •  Побира до 4 л сух материал

Стандартно оборудване ( OSS1800 )

 - 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Капацитет (л)  4 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,9 

Номер на артикула  5133003729 

EAN код  4892210160201 

 OWS1880 
 18V Акумулаторен пулвелизатор за плевел

 • Увеличава налягането с натискане на един бутон, което премахва 

умората от ръчно изпомпване за увеличаване на налягането 

 • 3,5 л резервоар с вградена измервателна чаша

 • Интегрирана конструкция за колан за работа с една ръка

 • Регулируем накрайник за разпръскване за променливо разпръскване

Стандартно оборудване ( OWS1880 )

 - 

Мощност  18V 

Бр. на доставените батерии  0 

Включено ли е зарядно устройство? Не 

Дебит (л/ч)  30 

Капацитет на резервоара (l)  3,5 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,9 

Номер на артикула  5133002676 

EAN код  4892210144447 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя
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ONE+ Батерия

 RB18L50 
 18V 5.0Ah Литиум+ батерия  

• Мощната батерия от 5.0Ah литийо+ дава повече енергия, по-дълго 

работно време и по-добра издръжливост от предишните литиеви 

технологии

•  4 степенният манометър показва оставащата мощност (100%, 75%, 50%, 

25%)

• Технологията IntelliCell™ следи и балансира отделните клетки, за да 

увеличи максимално времето на работа, живота при съхранение 

и безопасност

• Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна 

издръжливост

•  Задвижете до 1550 винта 4х32 мм с R18DD3

• Изрежете до 100 метра 13 мм шперплат с R18CS

• Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, 

батерията и приложението

Номер на артикула  5133002433 

EAN код  4892210135940 

 RB18L40 
 18V 4.0Ah Литиум+ батерия  

• Мощната батерия от 4.0Ah литийо+ дава повече енергия, по-дълго 

работно време и по-добра издръжливост от предишните литиеви 

технологии

•  4 степенният манометър показва оставащата мощност (100%, 75%, 50%, 

25%)

• Технологията IntelliCell™ следи и балансира отделните клетки, за да 

увеличи максимално времето на работа, живота при съхранение 

и безопасност

• Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна 

издръжливост

•  Задвижете до 1240 винта 4х32 мм с R18DD3

• Изрежете до 88 метра 13 мм шперплат с R18CS

• Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, 

батерията и приложението

Номер на артикула  5133001907 

EAN код  4892210124104 

 RB18L25 
 18V 2.5Ah Литиум+ батерия  

• Мощната батерия от 2.5Ah литийо+ дава повече енергия, по-дълго 

работно време и по-добра издръжливост от предишните литиеви 

технологии

•  4 степенният манометър показва оставащата мощност (100%, 75%, 50%, 

25%)

• Технологията IntelliCell™ следи и балансира отделните клетки, за да 

увеличи максимално времето на работа, живота при съхранение 

и безопасност

• Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна 

издръжливост

•  Задвижете до 745 винта 4х32 мм с R18DD3

• Изрежете до 41 метра 13 мм шперплат с R18CS

• Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, 

батерията и приложението

Номер на артикула  5133002237 

EAN код  4892210129062 

 RB18L20 
 18V 2.0Ah Литиум+ батерия 

• Мощната батерия от 2.0Ah литийо+ дава повече енергия, по-дълго 

работно време и по-добра издръжливост от предишните литиеви 

технологии

• Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна 

издръжливост

•  Задвижете до 600 винта 4х32 мм с R18DD3

• Изрежете до 34 метра 13 мм шперплат с R18CS

• Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, 

батерията и приложението

Номер на артикула  5133002737 

EAN код  4892210145093 
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ONE+ Батерия

 RB18L15 
 18V 1.5Ah Литиум+ батерия  

Номер на артикула  5133001905 

EAN код  4892210124081 

• Мощната батерия от 1.5Ah литийо+ дава повече енергия, по-дълго 

работно време и по-добра издръжливост от предишните литиеви 

технологии

•  4 степенният манометър показва оставащата мощност (100%, 75%, 50%, 

25%)

• Технологията IntelliCell™ следи и балансира отделните клетки, за да 

увеличи максимално времето на работа, живота при съхранение 

и безопасност

• Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна 

издръжливост

•  Задвижете до 440 винта 4х32 мм с R18DD3

• Изрежете до 27 метра 13 мм шперплат с R18CS

• Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, 

батерията и приложението

 RB18L13 
 18V 1.3Ah Литиева батерия

• Мощна 1.3Ah литиева батерия  

• Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна 

издръжливост

•  Задвижете до 380 винта 4х32 мм с R18DD3

• Изрежете до 24 метра 13 мм шперплат с R18CS

• Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, 

батерията и приложението

Номер на артикула  5133001904 

EAN код  4892210124074 

 RB18L30 
 18V 3.0Ah Литиум+ HIGH ENERGY батерия

• Мощната литиева батерия 3.0Ah+ HIGH ENERGY осигурява 3 пъти повече време на 

изпълнение и 20% повече мощност в сравнение с предишните литиеви технологии

• Батериите с висока мощност генерират до 25% по-малко топлина при приложения 

с голямо търсене, което увеличава максимално време на изпълнение

•  Новият високоефективен дизайн с 4 раздела улеснява потока на енергия с увеличаване 

на мощността с до 20% 

• Технологията IntelliCell™ следи и балансира отделните клетки, за да увеличи максимално 

времето на работа, живота при съхранение и безопасност

•  4 степенният манометър показва оставащата мощност (100%, 75%, 50%, 25%)

• Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна издръжливост

• Пробийте до 310 отвора 16х50 мм с R18DD5

• Изрежете до 85 метра 18 мм твърда дървесина с R18CS

• Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, батерията 

и приложението

Номер на артикула  5133002867 

EAN код  4892210149343 

 RB18L90 
 18V 9.0Ah Литиум+ HIGH ENERGY батерия  

• Мощната литиева батерия 9.0Ah+ HIGH ENERGY осигурява 3 пъти повече време на 

изпълнение и 20% повече мощност в сравнение с предишните литиеви технологии

• Батериите с висока мощност генерират до 25% по-малко топлина при приложения 

с голямо търсене, което увеличава максимално време на изпълнение

• Новият високоефективен дизайн с 4 раздела улеснява потока на енергия с увеличаване 

на мощността с до 20% 

• Технологията IntelliCell™ следи и балансира отделните клетки, за да увеличи максимално 

времето на работа, живота при съхранение и безопасност

•  4 степенният манометър показва оставащата мощност (100%, 75%, 50%, 25%)

• Труден дизайн на опаковката с вградена защита от удари за дълготрайна издръжливост

• Пробийте до 1080 отвора 16х50 мм с R18DD5

• Изрежете до 320 метра 18 мм твърда дървесина с R18CS

• Времето за изпълнение може да варира в зависимост от инструмента, батерията 

и приложението

Номер на артикула  5133002865 

EAN код  4892210149381 
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Една батерия е подходяща за всички

RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

Ударни бормашини

R18PD7
4 x 32 мм завинтени винтове 455 525 500 625 760 1400 1750 2280

16 x 50 мм дупки, пробити в дърво 96 110 150 187 230 300 375 680

R18DD7
4 x 32 мм завинтени винтове 460 580 800 900 1100 1500 1900 3200

16 x 50 мм дупки, пробити в дърво 100 120 160 212 250 325 400 720

R18PD5
4 x 32 мм завинтени винтове 500 600 900 1000 1200 1680 2100 3500

16 x 50 мм дупки, пробити в дърво 106 135 180 225 310 360 450 1080

R18PDBL
4 x 32 мм завинтени винтове 350 450 600 800 950 1440 1800 2800

16 x 50 мм дупки, пробити в дърво 85 108 144 180 270 310 397 900

R18PD3

4 x 32 мм завинтени винтове 380 440 600 745 800 1240 1550 2250

13 x 50 мм дупки, пробити в дърво 145 165 220 275 400 456 570 1500

16 x 50 мм дупки, пробити в дърво 75 85 110 140 215 225 276 645

R18PD2
4 x 32 мм завинтени винтове 450 550 700 900 1100 1750 2200 3200

10 x 50 мм дупки, пробити в дърво 275 330 440 550 800 880 1100 2400

Бормашини

R18DD5
4 x 32 мм завинтени винтове 500 600 900 1000 1200 1680 2100 3500

16 x 50 мм дупки, пробити в дърво 106 135 180 225 310 360 450 1080

R18DDBL
4 x 32 мм завинтени винтове 350 450 600 800 950 1440 1800 2800

16 x 50 мм дупки, пробити в дърво 85 108 144 180 270 310 397 900

R18DD3

4 x 32 мм завинтени винтове 380 440 600 745 800 1240 1550 2250

13 x 50 мм дупки, пробити в дърво 145 165 220 275 400 456 570 1500

16 x 50 мм дупки, пробити в дърво 75 85 110 140 215 225 276 645

R18DD2
4 x 32 мм завинтени винтове 450 550 700 900 1100 1750 2200 3200

10 x 50 мм дупки, пробити в дърво 275 330 440 550 800 880 1100 2400

SDS Ударна бормашина R18SDS 6 x 40 мм дупки, пробити в бетон 30 40 50 55 90 120 150 310

Правоъгълна бормашина RAD1801M 4 x 32 мм завинтени винтове 150 188 250 320 420 560 700 1260

Ударни драйвери

R18IDBL

Винтове за завитване 4 x 65 мм

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

Пистолет за силикон CCG1801M Използвани силиконови тръби 16 19 25 31 39 53 66 117

Възвратно-постъпателни 
триони

R18RS7

Реже в чам с размери 50 мм x 100 мм

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

Циркулярни триони

R18CS7 Метри от 13 мм слоево нарязване 29 31 39 45 85 94 111 255

R18CS

Метри от 18 мм слоево нарязване 19 22 34 37 85 90 106 320

Реже в чам с размери 50 мм x 100 мм 49 70 90 115 201 211 276 613

Метри от 13 мм слоево нарязване

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

Вертикални триони

R18JS7
Реже в чам с размери 50 мм x 100 мм 13 16 22 30 41 52 65 122

Метри от 13 мм слоево нарязване 5 7 8 11 20 24 31 58

R18JS
Реже в чам с размери 50 мм x 100 мм 11 13 17 22 38 39 49 117

Метри от 13 мм слоево нарязване 4 5 6 8 13 15 19 39

Плъзгащ се митра трион R18MS216 Реже в чам с размери 50 мм x 100 мм 60 69 92 115 217 233 292 876

Митра трион EMS190DCL Реже в чам с размери 22 мм x 100 мм 45 52 71 89 148 151 189 444

Трион за плочки LTS180M Метра срязване на 9 мм керамични плочки 5 6 8 11 18 20 25 47

Многофункционални 
инструменти

R18MT
Потапящи срязвания в 13 мм чам

200 225 300 375 495 600 750 1485

R18MT3 156 190 250 310 418 504 630 1254

Хобермашина R18PL
Нарязани метра в чам

22 25 35 45 61 65 78 163

Рутер за оформяне R18TR 5,8 6,8 9 11,2 15 18 22 43

ПРОБИВАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ
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RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

16G Пистолет за пирони R18N16G
50 мм изстрелвани патрони

290 335 447 567 650 978 1223 1950

18G Пистолет за пирони R18N18G 476 534 716 894 987 1589 1982 2915

18G Телбод R18S18G 38 мм 18G изстреляни телбоди 443 512 682 851 956 1379 1754 2859

18G Телбод R18ST50 14 мм T50 (10 мм широчина) изстреляни телбоди 2000 2500 3000 4000 4500 5500 6000 11000

Ъглошлайфове
R18AG7

13-милиметров резбован лост
17 21 24 28 63 64 80 189

R18AG 12 15 17 21 45 46 57 135

Лентов шлайф R18BS
Зона (м2) на отстранявана повърхност 0,55 0,6 0,85 1 1,6 1,7 2,1 4,8

Минути на шлифоване

3 3,5 5 6 9 9,5 12 24
Случайна орбитална шлифовъчна 
машина R18ROS 13 15 20 25 33 40 50 99

1/4 листова шлайфмашина R18SS4 12 14 18 23 31 36 45 93

Виброшлайф R18PS 35 40 55 75 88 120 150 264

Лентов шлайф/пила R18PF 11 13 18 22 29 35 44 87

Устройства за надуване

R18I
Велосипедни гуми, надути до 65psi 27 29 40 50 62 80 100 186

Надути двойни въздушни матраци 7 8 10 14 18 21 27 54

R18MI
Велосипедни гуми, надути до 65psi 27 29 41 52 64 84 105 192

Надути двойни въздушни матраци 7 9 11 15 20 23 29 58

R18VI Надути двойни въздушни матраци 11 12 16 20 30 32 40 76

R18PI Велосипедни гуми, надути до 65psi 40 44 60 74 112 120 150 284

R18AC Брой автомобилни гуми, надути от 0psi до 35psi 3 3 4 5 6 8 11 20

Ръчна прахосмукачка R18HV

Минути за почистване с прахосмукачка

8 9 12 15 19 25 30 57

Вертикална прахосмукачка R18SV7 11 13 18 22 28 35 43 85

Въздуходувка R18TB 18 21 28 35 44 56 70 132

Прахосмукачка проект R18PV 4 5 7 8 11 13 16 33

Метла за отпадъци R18SW3 51 61 81 101 122 162 202 360

Отводнителен шнек R18DA 46 67 86 108 129 172 222 400

Трансферна помпа R18TP Преместени литра вода 314 355 500 560 680 750 1000 1800

Ударни гаечни ключове
R18IW7

Брой отстранени гайки от диска
48 58 77 96 128 154 192 383

R18IW3 30 40 50 62 88 100 125 264

Пистолет за смазка R18GG Брой касети със смазка 6 7 9 11 15 18 23 39

Пистолет за горещ въздух  R18HG Минути за употреба 5 6 7 9 14 14 18 42

Буфер R18B Минути на буфериране 30 36 50 60 90 100 125 250

Въртящ се инструмент R18RT
Брой срязани пирони 50 56 80 93 145 113 194 438

Минути извайване на чам 25 29 45 54 60 78 87 165

Поялник R18SOI Минути за запояване 55 69 92 115 159 184 230 477

Пистолет за лепило R18GLU Брой пръчки лепило 13 14 19 24 35 45 58 105

Пръскачка за боя P620 Зона (м2) на покритие с боя 44 48 68 84 110 140 176 330

Стерео R18RH
Часове на възпроизвеждане

4 4,5 6 7,5 10 12 15 33

Радиo R18R 5 5,5 7,5 9 12 15 19 36

Подов вентилатор R18F5 Часове на употреба 2,5 3 3,5 4,5 5,5 7 9 16,5

Вентилатор R18F Часове на употреба 4,5 5,5 7 9 12 14,5 18 36

USB адаптер R18USB Брой на пълни зареждания на телефона 2 2,5 3,5 4 6 6,5 8,5 18

Хибридна зонова светлина R18ALH

Минути за употреба

80 90 120 150 200 240 300 600

Сгъваема зонова лампа R18ALF 100 120 180 225 280 360 450 850

Прожектор R18SPL 30 36 48 60 75 90 120 225

Фенерче RFL180M 98 120 180 240 270 360 420 810

Проектна светлина R18ALP

Часове на употреба

7,5 9 12 14 20 24 30 60

Зонова лампа R18ALU 12 14 19 24 30 38 48 90

Фенер R18T 9 11 14 18 23 29 36 69

ПИСТОЛЕТИ ЗА ПИРОНИ
МЕТАЛООБРА-

БОТВАНЕ
Ш

ЛАЙФАНЕ
УСТРОЙСТВА ЗА НАДУВАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ
АВТОМ

ОБИЛЕН
ЗАНАЯТ

НАЧИН НА Ж
ИВОТ

ЛАМ
ПИ
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ONE+ Зарядни устройства

 RC18150 
 18V ONE+ Бързо зарядно устройство

• Най-бързото ONE + зарядно досега. Зарежда се със скорост 5,0 Amp/ч, 

което означава, че можете да заредите батерия от 5,0 Ah за 1 час

• ONE+ зарядно, съвместимо с всички ONE+ 18V литиево-йонни батерии

• Индикаторът показва състоянието на зареждането и поддържането на 

батериите

• Интелигентният мониторинг на състоянието оценява напрежението 

и температурата на акумулатора, докато зареждането гарантира 

дълготрайна устойчивост 

• Индикаторът за готовност за работа показва, когато батерията 

е достигнала 80% капацитет

Номер на артикула  5133002638 

EAN код  4892210141873 

 RC18120 
 18V ONE+ Компактно зарядно устройство

• Компактно бързо зарядно устройство. Зарежда се със скорост 2,0 Amp/ч, 

което означава, че можете да заредите батерия от 2,0 Ah за 1 час

• ONE+ зарядно, съвместимо с всички ONE+ 18V литиево-йонни батерии

• Индикаторът показва състоянието на зареждането и поддържането на 

батериите

• Интелигентният мониторинг на състоянието оценява напрежението 

и температурата на акумулатора, докато зареждането гарантира 

дълготрайна устойчивост 

• Индикаторът за готовност за работа показва, когато батерията 

е достигнала 80% капацитет

Номер на артикула  5133002891 

EAN код  4892210150103 

 RC18115 
 18V ONE+ Компактно зарядно устройство

• Компактно бързо зарядно устройство. Зарежда се със скорост 1,5 Amp/ч, 

което означава, че можете да заредите батерия от 1,5 Ah за 1 час

• ONE+ зарядно, съвместимо с всички ONE+ 18V литиево-йонни батерии

• Индикаторът показва състоянието на зареждането и поддържането на 

батериите

•  Intelligent condition monitoring, evaluates the battery’s voltage and 

temperature while charging ensuring long term durability  

Номер на артикула  5133003589 

EAN код  4892210156372 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя



63

ONE+ Зарядни устройства

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

Скорост на зареждане 
(Amps/часа)

1,3 Ah 1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

 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

Приблизително време за зареждане (минути)

 RC18118C 
 18V  ONE+ Зарядно устройство за автомобил 

•   Включва се в 12V DC електрически контакт на автомобила, като ви дава 

гъвкавост за зареждане на батерии по време на шофиране или когато 

достъпът до захранване е ограничен

• ONE+ зарядно, съвместимо с всички ONE+ 18V литиеви батерии

• Индикаторът показва състоянието на зареждането и поддържането на 

батериите

• Интелигентният мониторинг на състоянието оценява напрежението 

и температурата на акумулатора, докато зареждането гарантира 

дълготрайна устойчивост 

• Защитната електроника ви предупреждава звуково и изключва 

зарядното устройство, ако акумулатора на вашия автомобил е твърде 

изтощена

Номер на артикула  5133002893 

EAN код  4892210150134 

 RC18627 
 18V ONE+ Зарядно остройство с 6 порта

• Захранване при необходимост - 6 портова зарядна станция прави 

идеален център за съхранение на всичките ви ONE + батерии   

• Зарежда се със скорост 2,7 Amp/ч, което означава, че можете да 

заредите батерия от 2,5 Ah за 1 час

• ONE+ зарядно, съвместимо с всички ONE+ 18V литиево-йонни батерии

• Индикаторът показва състоянието на зареждането и поддържането на 

батериите

• Интелигентният мониторинг на състоянието оценява напрежението 

и температурата на акумулатора, преди зареждането, което 

гарантира дълготрайна устойчивост 

Номер на артикула  5133002630 

EAN код  4892210140906 
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4V/12V

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

 ERGO-A2 
 4V Акумулаторен комплект винтоверт ERGO

• Идеален за домакински винтови приложения, като сглобяване на мебели

• Включва адаптери ERGO РАЗКЛОНИТЕЛ и ERGO ПРАВ ЪГЪЛ за работа под 

неудобни ъгли и в тесни пространства

•  Включва 10 приставки за винтоверт, за да побере много различни 

винтове

•  До 5 Nm сила на винтоверта

•  Бърза смяна на шестостенен патронник за лесна смяна на приставките

• Ярка светодиодна светлина за работа в слабо осветени зони

•  ERGO се предлага в устойчив калъф с цип, чудесен за съхранение на 

приставки и винтове

• Лесно зареждане с доставения микро USB кабел

• Отвинтете до 80 винта на зареждане

Стандартно оборудване ( ERGO-A2 )

 Комплект 10 части приставки за винтоверт, адаптер ERGO OFFSET, 
адаптер ERGO ПРАД ЪГЪЛ и микро USB кабел за зареждане

Съвместими аксесоари

Име:

Продуктов код:

 ERGO СЪЕДИНИТЕЛ

  5133003690  

Име:

Продуктов код:

 ERGO OFFSET  

  5133003691  

Име:

Продуктов код:

ERGO ПРАВ ЪГЪЛ

  5133003692  

 ERGO
 4V Акумулаторен ЕРГО винтоверт

• Идеален за домакински винтови приложения, като сглобяване на мебели

• Ярка светодиодна светлина за работа в слабо осветени зони

•  Включва 10 приставки за винтоверт, за да побере много различни 

винтове

•  До 5 Nm сила на винтоверта

•  Бърза смяна на шестостенен патронник за лесна смяна на приставките

•  ERGO се предлага в устойчив калъф с цип, чудесен за съхранение на 

приставки и винтове

• Лесно зареждане с доставения микро USB кабел

• Отвинтете до 80 винта на зареждане

Стандартно оборудване ( ERGO )

10-битов комплект винтоверт и микро USB кабел за зареждане

Съвместими аксесоари

Име:

Продуктов код:

 ERGO СЪЕДИНИТЕЛ

  5133003690  

Име:

Продуктов код:

 ERGO OFFSET  

  5133003691  

Име:

Продуктов код:

ERGO ПРАВ ЪГЪЛ

  5133003692  

 R4SDP-L13C 
4V литиево-йонен винтоверт QuickTurn  

• Въртящ се осов винтоверт, идеален за всички видове задачи за 

завинтване в дома

• Механизмът QUICKTURN позволява бърза промяна между стандартен 

драйвер към пръчков драйвер и лесен достъп до ограничени зони  

• 2-степенна скоростна кутия (200/600 оборота в минута), за да 

съответства на широк спектър от приложения  

•  Дву пръстов спусък и ергономична дръжка GRIPZONE за допълнителен 

комфорт и контрол  

• Включва приставки за отвертка 5 х 25 мм, за да започнете следващия си 

проект направи си сам днес  

Стандартно оборудване ( R4SDP-L13C )

 5 x 25 мм приставки за винтоверт 

Мощност  4V 

Бр. на доставените батерии  1 

Време за зареждане (мин.)  180 

Макс. момент на въртене (Nm)  5 

Прием на инструмент  ¼˝ шестостен

Тегло (кг)  0,4 

Доставя се в
Пластмасов 

калъф

Номер на артикула 5133003409

EAN код 4892210154637

Мощност  4V 

Бр. на доставените батерии  1 

Време за зареждане (мин.)  180 

Макс. момент на въртене (Nm)  5 

Прием на инструмент  ¼˝ шестостен

Тегло (кг)  0,4 

Доставя се в
Пластмасов 

калъф

Номер на артикула  5133003411 

EAN код  4892210154651 

Мощност  4V 

Бр. на доставените батерии  1 

Макс. момент на въртене (Nm)  5 

Обороти на празен ход 1 (об./мин.)  200 

Обороти на празен ход 2 (об./мин.)  600 

Тегло (без батерия) (кг)  0,7 

Номер на артикула  5133002650 

EAN код  4892210143266 
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4V/12V

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

 R12DD-L13S 
 12V Акумулаторна бормашина 

•   2 скоростна бормашина с лек и компактен дизайн

• 10 мм безключов патронник

•  22 настройки на въртящия момент за перфектно завинтване всеки път

• Светодиодна  работна лампа за осветяване на обработвания детайл

• манометър за посочване на нивата на мощност

Стандартно оборудване ( R12DD-L13S )

 1 x приставки за винтоверт с двоен край

 RCD12012L 
 12V Акумулаторна бормашина 

•   10 мм безключов патронник

•  22 настройки на въртящия момент за перфектно завинтване всеки път

•  Лек и компактен - идеален за използване в цялата къща

• Светодиод за осветяване на обработвания детайл

• Манометър за посочване на нивата на мощност

• Електронна променлива скорост, заден ход и прекъсване за пълен 

контрол

•  Патронникът с единична втулка улеснява смяната на аксесоари 

• Мек сензорен спусък и превключвател за предавка за удобство на 

потребителя 

• Ергономичен GripZone+ с микротекстура за положителен захват

Стандартно оборудване ( RCD12012L )

 1 x приставка с двойни краища

Мощност  12V 

Бр. на доставените батерии  2 

Време за зареждане (мин.)  60 

Макс. момент на въртене (Nm)  25 

Капацитет на патронника (мм)  10 

Макс. пробиване в дърво (мм)  25 

Макс. пробиване в стомана (мм)  10 

Тегло с батериен пакет (кг)  1,1 

Доставя се в
Чантата за 

инструменти

Номер на артикула  5133001158 

EAN код  4892210118479 

Мощност  12V 

Бр. на доставените батерии  1 

Време за зареждане (мин.)  60 

Макс. момент на въртене (Nm)  30 

Капацитет на патронника (мм)  10 

Обороти на празен ход 1 (об./мин.)  0-400 

Обороти на празен ход 2 (об./мин.)  0-1500 

Макс. пробиване в дърво (мм)  25 

Макс. пробиване в стомана (мм)  10 

Настройки на момента на въртене  22 

Тегло с батериен пакет (кг)  1 

Доставя се в
Чантата за 

инструменти

Номер на артикула  5133001800 

EAN код  4892210122537 
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Пробиване

 RPD1200-K 
 1200W Кабелна ударна бормашина

•   Променлива скорост напред и назад за пълен контрол

• Компактен и лек за лесно пробиване

• GripZone™ напластяване за положително сцепление и подобрен комфорт

• Метален корпус на трансмисията

• Метален патронник с автоматично заключване на шпиндела 

•  2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на 

различни материали и приложения

• Вградената светодиодна светлина гарантира, че вашата зона на работа 

е винаги добре осветена и ясно видима  

Стандартно оборудване ( RPD1200-K )

 360° Допълнителна дръжка, ограничител за дълбочината

 RPD1010-K 
 1010W Кабелна ударна бормашина

•   Променлива скорост напред и назад за пълен контрол

• Компактен и лек за лесно пробиване

• GripZone™ напластяване за положително сцепление и подобрен комфорт

• Метален корпус на трансмисията

• Метален патронник с автоматично заключване на шпиндела 

•  2 предавки за управление на максималната скорост, за да съответства на 

различни материали и приложения

• Вградената светодиодна светлина гарантира, че вашата зона на работа 

е винаги добре осветена и ясно видима  

Стандартно оборудване ( RPD1010-K )

 360° Допълнителна дръжка, ограничител за дълбочината

 RPD800-K 
 800W Кабелна ударна бормашина

•   Променлива скорост напред и назад за пълен контрол

• Компактен и лек за лесно пробиване

• Gripzone™ напластяване за положително сцепление и подобрен комфорт

• Патронник с единична втулка (автоматично заключване на шпиндела) 

• Вградената светодиодна светлина гарантира, че вашата зона на работа 

е винаги добре осветена и ясно видима    

Стандартно оборудване ( RPD800-K )

 360° Допълнителна дръжка, ограничител за дълбочината

Мощност  800W 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Обороти на празен ход 1 (об./мин.)  0-3 000 

Макс. ударна скорост (уд./мин.)  0-51 000 

Макс. пробиване в дърво (мм)  34 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Макс. пробиване в зидария (мм)  16 

Тегло (кг)  1,8 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Номер на артикула  5133002018 

EAN код  4892210125910 

Мощност  1010W 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Обороти на празен ход 1 (об./мин.)  0-1 200 

Обороти на празен ход 2 (об./мин.)  0-3 200 

Ударно темпо 1 предавка  0-19 200 

Ударно темпо 2 предавка  0-51 200 

Макс. пробиване в дърво (мм)  25/50 

Макс. пробиване в стомана (мм)  8/13 

Макс. пробиване в зидария (мм)  16/20 

Тегло (кг)  3,05 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Номер на артикула  5133002058 

EAN код  4892210126764 

Мощност  1200W 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Обороти на празен ход 1 (об./мин.)  0-1 200 

Обороти на празен ход 2 (об./мин.)  0-3 200 

Ударно темпо 1 предавка  0-19 200 

Ударно темпо 2 предавка  0-51 200 

Макс. пробиване в дърво (мм)  25/50 

Макс. пробиване в стомана (мм)  8/16 

Макс. пробиване в зидария (мм)  18/22 

Тегло (кг)  3,2 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Номер на артикула  5133002067 

EAN код  4892210126788 

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя
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Пробиване

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

 RPD680-K 
 680W Кабелна ударна бормашина

•   Променлива скорост напред и назад за пълен контрол

• Компактен и лек за лесно пробиване

• Gripzone™ напластяване за положително сцепление и подобрен комфорт

•  Патронник с единична втулка (автоматично заключване на шпиндела) 

Стандартно оборудване ( RPD680-K )

 360° Допълнителна дръжка, ограничител за дълбочината

 RPD500-G 
 500W Кабелна ударна бормашина

•   Променлива скорост напред и назад за пълен контрол

• Компактен и лек за лесно пробиване

•  GripZone™ напластяване за положително сцепление и подобрен комфорт

Стандартно оборудване ( RPD500-G )

 360° Допълнителна дръжка, ограничител за дълбочината

Мощност  500W 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Обороти на празен ход 1 (об./мин.)  3 000 

Ударно темпо 1 предавка  0-50 000 

Макс. пробиване в дърво (мм)  25 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Макс. пробиване в зидария (мм)  13 

Тегло (кг)  1,6 

Номер на артикула  5133001832 

EAN код  4892210122766 

Мощност  680W 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Обороти на празен ход 1 (об./мин.)  0-3 000 

Макс. ударна скорост (уд./мин.)  0-51 000 

Макс. пробиване в дърво (мм)  32 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Макс. пробиване в зидария (мм)  16 

Тегло (кг)  1,7 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Номер на артикула  5133002016 

EAN код  4892210125934 
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Пробиване

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

 RSDS1050-K 
 1050W Кабелна SDS+ въртяща се ударна бормашина 

•   Пневматичният механизъм за чук доставя 3,6J EPTA от ударна енергия, 

идеална за пробиване на дупки в камък или бетон

• 1050W мотор произвежда 0 -950RPM и 0-4000BPM, осигуряващи 

изключителни характеристики на пробиване  

•  L-образният дизайн позволява на потребителя да се доближи до 

работната част и осигурява по-добър баланс 

•  3 режима за допълнителна гъвкавост (бормашина, ротационна 

бормашина, длете)

Стандартно оборудване ( RSDS1050-K )

 x 3 SDS бургии (8 мм, 10 мм, 12 мм x 150 мм), x1 насочено 
длето, x1 плоско длето,  

 RSDS800-K 
 800W Кабелна SDS+ въртяща се ударна бормашина 

• Пневматичният механизъм за чук доставя 2,95J EPTA от ударна енергия, 

идеална за пробиване на дупки в камък или бетон

•  800W мотор произвежда 0-1,450 об./мин. и 0-5 000 об./мин., 

осигурявайки най-добрите в класа производителност на пробиване от 

28 мм в бетон 

• Компактен и лек  L-образният дизайн позволява на потребителя да се 

доближи до работната част и осигурява по-добър баланс 

• 4 режима за допълнителна гъвкавост (бормашина, ротационна 

бормашина, длето, подравняване на длето)

•  Вградената светодиодна светлина гарантира, че вашата зона на работа 

е винаги добре осветена и ясно видима      

Стандартно оборудване ( RSDS800-K )

 360° Допълнителна дръжка, ограничение на дълбочината, 
1 x 6 мм SDS+ бургия 

RSDS680-K
 680W Кабелна SDS+ въртяща се ударна бормашина 

• Пневматичният механизъм за чук доставя 2,1J EPTA от ударна енергия, 

идеална за пробиване на дупки в камък или бетон 

• 680W мотор произвежда 0-2 150 об./мин. и 0-5 000 об./мин., осигуряващи 

най-доброто качество на пробиване от 22 мм в бетон

•  SDS+ патронник за бързо пробиване и лесна смяна на приставките на 

аксесоарите

• 4 режима за допълнителна гъвкавост (бормашина, ротационна 

бормашина, длето, подравняване на длето)

• Компактен и лек, дава на потребителя максимален комфорт и контрол 

при пробиване

Standard equipment ( RSDS680-G )

 360 допълнителна дръжка, ограничение на дълбочината, 
1 x 6 мм SDS+ бургия 

Мощност  680W 

Вид на патронника  SDS+ 

Джаул  2,1 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-2 150 

Макс. ударна скорост (уд./мин.)  0-5 000 

Макс. пробиване в дърво (мм)  30 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Тегло (кг)  2,7 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Номер на артикула 5133002444

EAN код 4892210135308

Мощност  800W 

Вид на патронника  SDS+ 

Джаул  2,95 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-1 450 

Макс. ударна скорост (уд./мин.)  0-5 000 

Макс. пробиване в дърво (мм)  32 

Макс. пробиване в стомана (мм)  13 

Макс. пробиване в зидария (мм)  28 

Тегло (кг)  3,4 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Номер на артикула  5133002463 

EAN код  4892210136558 

Мощност  1050W 

Вид на патронника  SDS+ 

Джаул  3,6 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-950 

Макс. ударна скорост (уд./мин.)  0-4000 

Макс. пробиване в зидария (мм)  26 

Тегло (кг)  7 

Номер на артикула  5133004350 

EAN код  4892210170644 
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Металообработване

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

 RAG800-115G 
 800W кабелен ъглошлайф, 115 мм диск

 •   Мощен 800W мотор с висока скоростна кутия

 •  Клас водеща скорост на шлайфане от 12 000 об./мин.

 •  Шпиндел за лесно заключване на колелата и аксесоарите

 •  Безинструментен 115 мм щит за диск за бързо и лесно регулиране

 • Тънкият профил и 2-позиционната дръжка гарантират максимална 

устойчивост

 • Новият електронен превключвател предотвратява случайно стартиране 

при включване в електрическата мрежа чрез нулиране до изключено 

положение  

Стандартно оборудване ( RAG800-115G )

1 x шлифовъчно колело, гаечен ключ, щит на диска, помощна 
дръжка 

 RAG750-115G 
 750W кабелен ъглошлайф, 115 мм диск 

 •   Мощен 750W мотор с висока скоростна кутия

 •  Клас водеща скорост на шлайфане от 12 000 об./мин.

 •  Шпиндел за лесно заключване на колелата и аксесоарите

 •  Безинструментен 115 мм щит за диск за бързо и лесно регулиране

 • Тънкият профил и 2-позиционната дръжка гарантират максимална 

устойчивост

 • Новият електронен превключвател предотвратява случайно стартиране 

при включване в електрическата мрежа чрез нулиране до изключено 

положение 

Стандартно оборудване ( RAG750-115G )

 1 x шлифовъчно колело, гаечен ключ, щит на диска, помощна 
дръжка 

 RAG600-115G 
 600W кабелен ъглошлайф, 115 мм диск 

 •   600W мотор с висока скоростна кутия

 •  Клас водеща скорост на шлайфане от 13 000 об./мин.

 • Шпиндел за лесно заключване и регулиране на 115 мм на щита на диска 

и аксесоарите 

 • Тънкият профил и 2-позиционната дръжка гарантират максимална 

устойчивост

 •  Новият електронен превключвател предотвратява случайно стартиране 

при включване в електрическата мрежа чрез нулиране до изключено 

положение   

Стандартно оборудване ( RAG600-115G )

 1 x шлифовъчно колело, гаечен ключ, щит на диска, помощна 
дръжка 

Мощност  800W 

Диаметър на диска (мм)  115 

Размер на вътрешния отвор (мм)  22 

Размер на шпиндела  M14 

Обороти на празен ход (об./мин.)  12 000 

Доставя се в
рециклиран 

картон 

Тегло (кг)  2,4 

Номер на артикула  5133002518 

EAN код  4892210138811 

Мощност  750W 

Диаметър на диска (мм)  115 

Размер на вътрешния отвор (мм)  22 

Размер на шпиндела  M14 

Обороти на празен ход (об./мин.)  12 000 

Доставя се в
рециклиран 

картон 

Тегло (кг)  2,4 

Номер на артикула  5133002489 

EAN код  4892210137128 

Мощност  600W 

Диаметър на диска (мм)  115 

Размер на вътрешния отвор (мм)  22 

Размер на шпиндела  M14 

Обороти на празен ход (об./мин.)  13 000 

Доставя се в
рециклиран 

картон 

Тегло (кг)  2,0 

Номер на артикула  5133002487 

EAN код  4892210137104 
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Металообработване

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

 RAG1010-125SF 
 1010W кабелен ъглошлайф, 125 мм диск 

•   Мощен 1010W мотор с висока скоростна кутия

•  Клас водеща скорост на шлайфане от 12 000 об./мин.

•  Шпиндел за лесно заключване на колелата и аксесоарите

•   Безинструментен 125 мм щит за диск за бързо и лесно регулиране

• Тънкият профил и 2-позиционната дръжка гарантират максимална 

устойчивост

• Новият електронен превключвател предотвратява случайно стартиране 

при включване в електрическата мрежа чрез нулиране до изключено 

положение 

•  Гайката EASYFIX позволява смяна на аксесоари без инструменти  

Стандартно оборудване ( RAG1010-125SF )

 1 x шлифовъчно колело, щит на диска, помощна дръжка  

 RAG950-125S 
 950W кабелен ъглошлайф, 125 мм диск 

•   Мощен 950W мотор с висока скоростна кутия

•  Клас водеща скорост на шлайфане от 12 000 об./мин.

•  Шпиндел за лесно заключване на колелата и аксесоарите

•   Безинструментен 125 мм щит за диск за бързо и лесно регулиране

• Тънкият профил и 2-позиционната дръжка гарантират максимална 

устойчивост

• Новият електронен превключвател предотвратява случайно стартиране 

при включване в електрическата мрежа чрез нулиране до изключено 

положение  

Стандартно оборудване ( RAG950-125S )

 1 x шлифовъчно колело, гаечен ключ, щит на диска, помощна 
дръжка 

 RAG800-125G 
 800W кабелен ъглошлайф, 125 мм диск 

•   Мощен 800W мотор с висока скоростна кутия

•  Клас водеща скорост на шлайфане от 12 000 об./мин.

•  Шпиндел за лесно заключване на колелата и аксесоарите

•   Безинструментен 125 мм щит за диск за бързо и лесно регулиране

• Тънкият профил и 2-позиционната дръжка гарантират максимална 

устойчивост

• Новият електронен превключвател предотвратява случайно стартиране 

при включване в електрическата мрежа чрез нулиране до изключено 

положение 

Стандартно оборудване ( RAG800-125G )

 1 x шлифовъчно колело, гаечен ключ, щит на диска, помощна 
дръжка 

Мощност  800W 

Диаметър на диска (мм)  125 

Размер на вътрешния отвор (мм)  22 

Размер на шпиндела  M14 

Обороти на празен ход (об./мин.)  12 000 

Тегло (кг)  2,4 

Номер на артикула 5133002491

EAN код  4892210137142 

Мощност  950W 

Диаметър на диска (мм)  125 

Размер на вътрешния отвор (мм)  22 

Размер на шпиндела  M14 

Обороти на празен ход (об./мин.)  12 000 

Доставя се в
Чантата за 

инструменти

Тегло (кг)  2,5 

Номер на артикула  5133002495 

EAN код  4892210137180 

Мощност  1010W 

Диаметър на диска (мм)  125 

Размер на вътрешния отвор (мм)  22 

Размер на шпиндела  M14 

Обороти на празен ход (об./мин.)  12 000 

Доставя се в
Чантата за 

инструменти

Тегло (кг)  2,5 

Номер на артикула  5133002497 

EAN код  4892210137203 
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 EAG2000RS 
 2000W кабелен ъглошлайф, 230 мм диск

 • Пусков превключвател пълна дължина с напластяване

 • 180° многопосочна задна въртяща се дръжка за подобрен комфорт 

и контрол

 •   Безинструментен щит за диск за бързо и лесно регулиране

 •  Две позиционни спомагателни дръжки с хранилище за гаечен ключ

 • Шпиндел за лесно заключване на диска

Стандартно оборудване ( EAG2000RS )

   1 x шлифовъчно колело, гаечен ключ, щит на диска, помощна 
дръжка 

 RJS1050-K 
680W кабелен вертикален трион

 •   Най-видимата линия на рязане, доставена от тънък профил, светодиод 

и AIRFORWARDS за премахване на прах а

 • Висока точност, постигната чрез механизма PRO STROKE, 4-степенно 

махало и LINEASSIST 

 • SPEEDCONTROL палец за регулиране на скоростта

 •  SURELOCK скобата на острието с цветно кодиране прави видимо, когато 

острието е монтирано правилно

 • Острието FLUSHCUT позволява на потребителя да реже до щита

 • Прибиращата се перка помага за точност на правата линия

Стандартно оборудване ( RJS1050-K )

 1 x Острие за дърво, 1 x острие за потъващо срязване, 1 x 
отвор за прах

 RJS850-K 
 600W кабелен вертикален трион

 •   Най-видимата линия на рязане, доставена от тънък профил, светодиод 

и AIRFORWARDS за премахване на прах а

 • Висока точност, постигната чрез механизма PRO STROKE, 4-степенно 

махало и LINEASSIST 

 • SPEEDCONTROL палец за регулиране на скоростта

 •  SURELOCK скобата на острието с цветно кодиране прави видимо, когато 

острието е монтирано правилно

Стандартно оборудване ( RJS850-K )

 1 x острие за дърво, 1 x шестостенен ключ, 1 х отвор за прах  

Мощност  600W 

Дължина на хода (мм)  23 

Брой на ударите на свободен ход 
(spm)

 500-3 100 

Макс. капацитет на рязане на 
дърво (мм)

 85 

Макс. режеща способност на 
стомана (мм)

 9 

Тегло (кг)  2,0 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Номер на артикула  5133002217 

EAN код  4892210128348 

Мощност  680W 

Дължина на хода (мм)  23 

Брой на ударите на свободен ход (spm)  500-3 100 

Макс. капацитет на рязане на дърво 
(мм)

 105 

Макс. режеща способност на стомана 
(мм)

 12 

Тегло (кг)  2,2 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Номер на артикула  5133002219 

EAN код  4892210128379 

Мощност  2000W 

Диаметър на диска (мм)  230 

Размер на вътрешния отвор (мм)  22 

Размер на шпиндела  M14 

Обороти на празен ход (об./мин.)  6 000 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Тегло (кг)  6,0 

Номер на артикула  5133000550 

EAN код  4892210111807 
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 RJS750-G 
 500W кабелен вертикален трион 

•   Най-видимата линия на рязане, доставена от тънък профил 

и AIRFORWARDS за премахване на прах а

• Висока точност, постигната чрез PRO STROKE механизми и LINEASSIST

• Бързото заключване на скобата на ножа с един пръст позволява на 

потребителя лесно да сменя острието 

•  Най-компактната и удобна мозайка с ергономична дръжка и подвижен 

порт за прахосмукачка

Стандартно оборудване ( RJS750-G )

 1 x дървено острие, 1 x шестостенен ключ, 1 x отвор за прах 

 RJS720-G 
 500W кабелен вертикален трион 

• Най-видимата линия на рязане чрез компактен и тънък дизайн с предни 

издухвачи на въздух, които почистват линията на рязане

• Функции като нова плоска трионна лента, помощ за линията, възможност 

за потъващо рязане, увеличават точността на рязането

• 500W мотор с 0-3 000 spm произвежда рязане на капацитет от 72 мм 

в дърво и 6 мм в стомана, което гарантира, че не се правят компромиси 

в работата  

Стандартно оборудване ( RJS720-G )

 1 x дървено острие, 1 x шестостенен ключ, 1 x отвор за прах 

 RRS1200-K 
 1200W кабелен възвратно-постъпателен трион

•   Мощният мотор с мощност 1200 W произвежда водеща 

на пазара производителност на рязане от 0-3 000 оборота 

в минута. Идеален за разрушителна работа!

• 30 мм дължина на хода използва повече от зъбите на 

острието

• Безинструментна скоба за ножа  за бърза и лесна смяна на 

острието

• Регулируемият плаз увеличава живота на острието

•  Антивибрационната дръжка гарантира, че високата 

мощност не влияе негативно върху опита на потребителите. 

• Напластената кабелна скоба  предотвратява наличието на 

кабела на пътя на режещото острие  

Стандартно оборудване ( RRS1200-K )

 1 x 6” дървено острие, 1 x шестостенен ключ 

Мощност  1200W 

Дължина на хода (мм)  30 

Брой на ударите на свободен ход 
(spm)

 0-3000 

Макс. капацитет на рязане на 
дърво (мм)

 200 

Макс. режеща способност на 
алуминий (мм)

 20 

Макс. режеща способност на 
стомана (мм)

 20 

Тегло (кг)  5,25 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Номер на артикула  5133002472 

EAN код  4892210136954 

Мощност  500W 

Дължина на хода (мм)  19 

Брой на ударите на свободен ход 
(spm)

 0-3 000 

Макс. капацитет на рязане на 
дърво (мм)

 72 

Макс. режеща способност на 
стомана (мм)

 6 

Тегло (кг)  1,8 

Номер на артикула 5133002223 

EAN код 4892210129031

Мощност  500W 

Дължина на хода (мм)  19 

Брой на ударите на свободен ход 
(spm)

 0-3 000 

Макс. капацитет на рязане на 
дърво (мм)

 75 

Макс. режеща способност на 
стомана (мм)

 6 

Тегло (кг)  1,8 

Номер на артикула  5133002215 

EAN код  4892210128317 
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 RCS1600-K 
 1600W кабелен циркулярен трион 

 • Първокласно 190 мм острие с 24 карбиден накрайник осигурява висока 

производителност и качество на рязане

 • Мощният 1600W мотор осигурява 5000 об./мин. За лесно рязане на 

повечето дървен материал и листови материали

 • Впечатляващ капацитет на рязане от 66 мм при 90°, 55 мм при 45°

 •  До 30% по-компактен и 20% по-лек дизайн за удобно и повторяемо 

рязане 

 •  Вграден лазерен лъч за подобрена точност

Стандартно оборудване ( RCS1600-K )

 1 x 24-зъбно TCT острие, успоредна оградка, гаечен ключ

 RCS1400-G 
 1400W кабелен циркулярен трион

 • Първокласно 190 мм острие с 20 карбиден накрайник осигурява висока 

производителност и качество на рязане

 • Мощният 1400W мотор осигурява 5000 об./мин. За лесно рязане на 

повечето дървен материал и листови материали

 • Впечатляващ капацитет на рязане от 66 мм при 90°, 55 мм при 45°

 •  До 30% по-компактен и 20% по-лек дизайн за удобно и повторяемо 

рязане 

Стандартно оборудване ( RCS1400-G )

 1 x 20-зъбно TCT острие, успоредна оградка, гаечен ключ

 EWS1150RS 
 1150W кабелен циркулярен трион, 55 мм острие 

 •   Регулируемата основа позволява рязане за настройки от 0° до 45° наклон 

 • Заключване на шпиндела за лесна смяна на острието 

 •  Регулируема дълбочина за ефективно рязане 

 • Локално хранилище за гаечен ключ

 • Livetool Indicator™ свети синьо, когато е включен в захранването

Стандартно оборудване ( EWS1150RS )

 12-зъбно TCT острие, паралелна оградка

Мощност  1150W 

Диаметър на острието (мм)  170 

Размер на вътрешния отвор (мм)  20 

Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)  55 

Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)  38 

Капацитет на наклона (°)  45° 

Обороти на празен ход (об./мин.)  5 600 

Тегло (кг)  4,7 

Номер на артикула  5133000552 

EAN код  4892210111487 

Мощност  1400W 

Диаметър на острието (мм)  190 

Размер на вътрешния отвор (мм)  16 

Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)  66 

Капацитет на наклона (°)  45 

Обороти на празен ход (об./мин.)  5 000 

Тегло (кг)  3,3 

Номер на артикула  5133002778 

EAN код  4892210145741 

Мощност  1600W 

Диаметър на острието (мм)  190 

Размер на вътрешния отвор (мм)  16 

Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)  66 

Капацитет на наклона (°)  45 

Обороти на празен ход (об./мин.)  5 000 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Тегло (кг)  3,7 

Номер на артикула  5133002779 

EAN код  4892210145758 
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 RPS100-S 
 100W кабелен орбитален шлайф

• Идеален за леки приложения като фино полиране и подготовка на боя

•  Компактен 100 W мотор за максимална производителност

•  Вграден падащ шлифовъчен палец за достъп до трудно достъпни места

•  Дизайн на триъгълна подложка за шлифоване до ръба в тесни ъгли

• Бързо закрепване тип велкро за шкурка

•  DustTech™ за ефективно събиране на прах

Стандартно оборудване ( RPS100-S )

5 x ъглова шкурка, 5 х шкурка за палец

 RPS80-G 
 80W кабелен орбитален шлайф

• Идеален за леки приложения като фино полиране и подготовка на боя

•  Компактен 80W мотор за максимална производителност

•  Вграден падащ шлифовъчен палец за достъп до трудно достъпни места

•  Дизайн на триъгълна подложка за шлифоване до ръба в тесни ъгли

• Бързо закрепване тип велкро за шкурка

•  DustTech™ за ефективно събиране на прах

Стандартно оборудване ( RPS80-G )

 3 x ъглова шкурка, 3 x шкурка за палец

Мощност  80W 

Коефициент на трептене (opm)  24 000 

Диаметър на орбитата (мм)  1,6 

Обороти на празен ход (об./мин.)  12 000 

Размер на шкурката (мм)  99 x149 

Доставя се в Кутия за подарък

Тегло (кг)  1,0 

Номер на артикула  5133002905 

EAN код  4892210150813 

Мощност  100W 

Диаметър на орбитата (мм)  1,6 

Коефициент на трептене (opm)  24 000 

Обороти на празен ход (об./мин.)  12 000 

Размер на шкурката (мм)  99 x149 

Доставя се в
Чантата за 

инструменти

Тегло (кг)  1,1 

Номер на артикула  5133002902 

EAN код  4892210150783 
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 RMS180-S 
 180W кабелен шлайф с множествени подложки

 • Идеален за леки до средно тежки приложения като фин завършек 

и отстраняване на боя

 • 3 в 1 шлифмашина за различни приложения (ъгъл, 1/3 лист и падащ 

палец)

 • Мощен 180 W мотор за максимална производителност

 • Променлива скорост (6 000-12 000 об./мин.) За оптимизиране на 

повърхностното покритие

 • Циклонична кутия за прах за ефективно събиране на прах

 • Бързо закрепване тип велкро за шкурка

Стандартно оборудване ( RMS180-S )

5 x ъглова шкурка, 5 х шкурка трети лист, 5 х шкурка за палеца

 RMS170-G 
 170W шлайф с множествени подложки

 • Бързо закрепване тип велкро за шкурка

 • 3 в 1 шлифмашина за различни приложения (ъгъл, 1/3 лист и падащ 

палец)

 • Мощен 180 W мотор за максимална производителност

 • Променлива скорост (6 000-12 000 об./мин.) За оптимизиране на 

повърхностното покритие

 • Циклонична кутия за прах за ефективно събиране на прах

 • Бързо закрепване тип велкро за шкурка

Стандартно оборудване ( RMS170-G )

 2 x ъглова шкурка, 2 х шкурка трети лист, 2 х шкурка за палеца

 RSS280-S 
 280W шлайф с трети лист 

 • Идеален за леки до средно тежки приложения като фин завършек 

и отстраняване на боя

 •  Мощен 280W мотор и устойчива конструкция за максимална 

производителност 

 •  1/3 лист правоъгълна основа идеална за шлифоване по-близо до 

ръбовете и върху по-големи повърхности 

 • Шкурката се прикрепва чрез система за бързо прилепване тип 

велкро или ръчни скоби за допълнителна гъвкавост

 • Циклонова система за изсмукване на прах за ефективно събиране 

на прах 

 • Ниска вибрация за удобно шлифоване

Стандартно оборудване ( RSS280-S )

10 x 60 песъчинки, 10 x 100 песъчинки, 10 x 150 шкурка.

Мощност  280W 

Диаметър на орбитата (мм)  2,0 

Коефициент на трептене (opm)  0-26 000 

Обороти на празен ход (об./мин.)  0-13 000 

Размер на шкурката (мм)  93X185 

Доставя се в
Чантата за 

инструменти

Тегло (кг)  2,3 

Номер на артикула  5133003502 

EAN код  4892210148780 

Мощност  180W 

Диаметър на орбитата (мм)  2,0 

Обороти на празен ход (об./мин.)  6 000-12 000 

Размер на шкурката (мм)  100x176 

Доставя се в
Чантата за 

инструменти

Тегло (кг)  2,0 

Номер на артикула  5133002907 

EAN код  4892210150837 

Мощност  170W 

Диаметър на орбитата (мм)  2,0 

Обороти на празен ход (об./мин.)  6 000-12 000 

Размер на шкурката (мм)  100x176 

Доставя се в Кутия за подарък

Тегло (кг)  1,6 

Номер на артикула  5133002911 

EAN код  4892210150875 
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 RSS200-G 
 200W шлайф с трети лист 

• Идеален за леки до средно тежки приложения като фин 

завършек и отстраняване на боя

•  Мощен 200W мотор и устойчива конструкция за максимална 

производителност 

•  1/3 лист правоъгълна основа идеална за шлифоване по-близо до 

ръбовете и върху по-големи повърхности 

• Шкурката се прикрепва чрез система за бързо прилепване тип 

велкро или ръчни скоби за допълнителна гъвкавост

• Циклонова система за изсмукване на прах за ефективно 

събиране на прах 

• Ниска вибрация за удобно шлифоване
Стандартно оборудване ( RSS200-G )

 Шкурки с 2 x 60 песъчинки, 1 x 100 песъчинки, 1x 150 
песъчинки.

 ROS300A 
 300W кабелен случаен орбитален шлайф с 20 шкурки

• Случайният орбитален шлайф осигурява перфектната комбинация от 

бързо отстраняване на материал и фино повърхностно покритие

• Идеален за леки до средно тежки приложения като фин завършек 

и отстраняване на боя

•  Мощен 300 W мотор за максимална производителност

• Променлива скорост (7000-12 000 об./мин.) за оптимизиране на 

повърхностното покритие

• Бързо закрепване тип велкро за шкурка

• Циклонична кутия за прах за ефективно събиране на прах

•  Livetool Indicator™ свети синьо, когато е включен в захранването

Стандартно оборудване ( ROS300A )

20 x шкурки за бързо поставяне

 EBS800V 
 800W кабелен лентов шлайф

• Идеален за големи натоварвания на големи площи, като подови 

настилки или значително отстраняване на материал

•  76 мм (3”) колан с мощен 800W мотор за бързо отстраняване на 

материал

•  Променлива скорост (150-320 м/мин.) за пълен контрол по време 

на всички шлифовъчни приложения

• Система за безинструментна смяна на шлифовъчната лента за лесна 

употреба

• Циклонична кутия за прах за ефективно събиране на прах

• Регулируема дръжка с 4 позиции за комфорт и контрол

• Автоматично проследяване за поддържане на шлифовъчната лента 

центрирана, което спестява време и гарантира по-добър завършек

• Gripzone+™ многопластова за допълнителен комфорт и контрол

• Livetool Indicator™ свети синьо, когато е включен в захранването

Стандартно оборудване ( EBS800V )

1 x 60 песъчинки на шкурката, 1 x 100 песъчинки на шкурката, 
1 x 120 песъчинки на шкурката, 2 х G-скоби, шлифовъчна рамка

Мощност  800W 

Скорост на лентата (об./мин.)  150-320 

Ширина на лентата (мм)  76 

Размер на шкурката (мм)  76 x 150 

Тегло (кг)  3,3 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Номер на артикула  5133001146 

EAN код  4892210118301 

Мощност  300W 

Коефициент на трептене (opm)  14 000-24 000 

Диаметър на трептене (мм)  2,4 

Размер на шкурката (мм)  125 

Доставя се в
Чантата за 

инструменти

Тегло (кг)  1,7 

Номер на артикула  5133001142 

EAN код  4892210118325 

Мощност  200W 

Диаметър на орбитата (мм)  2,0 

Коефициент на трептене (opm)  24 000 

Обороти на празен ход (об./мин.)  12 000 

Размер на шкурката (мм)  93 x 185 

Тегло (кг)  1,9 

Номер на артикула  5133003500 

EAN код  4892210148766 
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 RMT200-S 
 200W кабелен мултифункционален инструмент

 • Универсален многофункционален инструмент с шлифовъчни и режещи 

глави

 • Приспособления за бърза смяна за безпроблемно преминаване между 

шлифоване и рязане

 • Променлива скорост за максимално управление в редица приложения

 •  GripZone™ напластяване за положително сцепление и подобрен комфорт

Стандартно оборудване ( RMT200-S )

1 x острие за потапящо рязане, 1 x нож за дърво/метал, 
1 x шлифовъчна подложка, 6 x шлифовъчни листове, 
шестостенен ключ, универсален адаптер за аксесоари

 EHT150V 
 150W кабелен въртящен инструмент със 115 аксесоара 

 • Мощен 150W мотор

 •  Променлива скорост за максимизиране на контрола за най-широк брой 

приложения

 • Шпиндел за заключване за бърза и лесна смяна на аксесоари

 • Livetool Indicator™ свети синьо, когато е включен в захранването

Стандартно оборудване ( EHT150V )

115 аксесоара, включително гъвкав вал и скоба за пейка

Мощност  150W 

Обороти на празен ход (об./мин.)  10 000-35 000 

Капацитет на втулката (мм)  3,2 мм и 1,6 мм 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Тегло (кг)  0,6 

Номер на артикула  5133000754 

EAN код  4892210114723 

Мощност  200W 

Коефициент на трептене (opm)  10 000-20 000 

Ъгъл на трептене (°)  3° 

Тегло (кг)  1,6 

Доставя се в
Чантата за 

инструменти

Номер на артикула  5133001818 

EAN код  4892210122629 
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 EPN6082CHG 
 600W кабелна хобелмашина

• 0,5 мм скосяващ се жлеб в лят преден плаз за допълнителна прецизност

• Превключвател за изсмукване на прах за ляв или десен порт

• Пусков превключвател с пълна дължина с превишена мощност за 

по-голям контрол

• Опорна поставка за предотвратяване на повреда на детайла, когато 

инструментът не се използва

• DustTech™ Интегрирана система за прахова технология за максимална 

ефективност за събиране

• Livetool Indicator™ свети синьо, когато е включен в захранването

Стандартно оборудване ( EPN6082CHG )

 2 x TCT остриета, торба за прах, странична оградка, гаечен ключ 

 EPN7582NHG 
 750W кабелна хобелмашина

•   Идеален за изравняване и гладки повърхности на груба 

дървесина

• 3 скосяващи канала (0,5,1,1,5 мм) в лятата предна част за 

допълнителна прецизност

•  Двустранна оградка за прецизно рендосване

• Многопластов превключвател за изсмукване на прах за ляв или 

десен порт

• Пусков превключвател с пълна дължина с превишена мощност 

за по-голям контрол

• DustTech™ Интегрирана система за прахова технология за 

максимална ефективност за събиране

• Livetool Indicator™ свети синьо, когато е включен в захранването

Стандартно оборудване ( EPN7582NHG )

 2 x TCT остриета, торба за прах, странична оградка, гаечен ключ 

Мощност  750W 

Дълбочина на рендосване (мм)  2 

Ширина на рендосване (мм)  82 

Дълбочина на изрязване (мм)  0-12 

Обороти на празен ход (об./мин.)  16 000 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Тегло (кг)  3,2 

Номер на артикула  5133000352 

EAN код  4892210111111 

Мощност  600W 

Дълбочина на рендосване (мм)  1,5 

Ширина на рендосване (мм)  82 

Дълбочина на изрязване (мм)  0-8 

Обороти на празен ход (об./мин.)  16 000 

Тегло (кг)  3,1 

Номер на артикула  5133000350 

EAN код  4892210111098 

 RRT1600-K 
 1600W кабелен рутер

•   Мощният рутер с мощност 1600W прави лесна работата с дървесина 

и е идеален за изграждане на шкафове

• 0-55 мм дълбочина на потапяне с фина настройка на височината за 

прецизен контрол и повторяемо рязане със същите настройки

•  Мекото стартиране и контрола на скоростта при използване дава на 

потребителя максимален контрол при използване на инструмента

• Прозрачният дефлектор за стърготини изчиства стърготините така, 

че винаги можете да видите вашата линия на рязане

• Включени са 5 най-често срещани фрези, които да ви дадат цялостен 

старт в работата с рутера Стандартно оборудване ( RRT1600-K )

 1 x 6 мм прав резач, 1 x 6 мм резач за V-канали, 1 x резач 
с раздвоен връх, 1 x закръглен резач, 1 x фрезов резач, 
1 x паралелен водач, шаблонен водач, отвор за прах, 
1 x 6 мм втулка, 1 x 8 мм втулка, 1 x гаечен ключ. 

Мощност  1600W 

Обороти на празен ход (об./мин.)  10 000 - 26 000 

Капацитет на втулката (мм)  6,8 

Капацитет на потопяване (мм)  0-55 

Тегло (кг)  7,6 

Номер на артикула  5133002421 

EAN код  4892210133632 
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EHG2020LCD
 2000W кабелен пистолет за горещ въздух с LCD дисплей 

 • Универсалният пистолет за горещ въздух създава струя много горещ 

въздух, който омекотява лепилата, за да премахне боята и лаковете или 

изсушава мократа боя

 • Изберете температурата си въз основа на приложението си

 •  Включва LCD индикатор за температура 

 •  Подвижният преден топлинен щит позволява лесни промени между 

аксесоарите 

 •  Две настройки на въздушния поток

 •  Датчик за защита от прегряване

 •  Удобна кука за окачване Стандартно оборудване ( EHG2000LCD )

 4 x дюзи, 1 x стъргалка

 EHG2000 
 2000W кабелен пистолет за горещ въздух

 • Универсалният пистолет за горещ въздух създава струя много горещ 

въздух, който омекотява лепилата, за да премахне боята и лаковете или 

изсушава мократа боя

 •  Подвижният преден топлинен щит позволява лесни промени между 

аксесоарите 

 • Две настройки на въздушния поток

 •  Две настройки за топлина 60 °C/600 °C

 •  Датчик за защита от прегряване

 •  Удобна кука за окачване  

Стандартно оборудване ( EHG2000 )

 2 x дюзи 

Мощност  2000W 

Въздушен поток (л/мин.)  250/500 

Тегло (кг)  0,7 

Номер на артикула  5133001137 

EAN код  4892210118165 

Мощност  2000W 

Въздушен поток (л/мин.)  250/500 

Доставя се в
Кутия за 

инструменти

Тегло (кг)  0,8 

Номер на артикула 5133001730

EAN код 4892210120397
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 EMS305RG 
 2200W митра трион, 305 мм острие

• Идеален за различни приложения за обработка на дърво, включително 

за рязане на плотове, дъски, настилки и листови материали.  

•  Алуминиева основа за отливка за максимална точност и издръжливост

• 48 острие от волфрамов карбид придава гладко покритие на 

приложението

• Включва 2 светодиода за максимално осветяване на работната зона

• Осигурява максимален напречен разрез от 110x300 мм при 90 градуса   

Стандартно оборудване ( EMS305RG )

 48T TCT острие, 2 x удължения, скоби за детайла, торба за прах, 
гаечен ключ 

 EMS254L 
 2000W кабелен митра трион, 254 мм острие

•   Exactline Laser Technology™ за точност на рязане.

• 2 светодиода за максимална осветеност на работната зона

• Предните плъзгащи се щанги позволяват на потребителите да работят 

до стена

•  Лесно се съхранява и транспортира благодарение на ултра компактен 

дизайн 

• Мощен 2000 ватов мотор, произвеждащ 4,500 об./мин.

• Изключително широки странични разширения за поддържане на голям 

дървен материал

• 50 градуса капацитет на лявото и дясното скосяване

Стандартно оборудване ( EMS254L )

 24-зъбно TCT острие, 2 x удължения, скоби за детайла, торба за 
прах, гаечен ключ 

 RTMS1800-G 
 1800W кабелен настолен митра трион, 254 мм острие 

•   Exactline Laser Technology™ за напътствие на потребителя и увеличена 

точност

•  1800W мотор и 48TCT острие за мощни изпълнения

•  Лята алуминиева маса, която осигурява идеално равна повърхност за 

рязане и лазер, който предлага насоки 

• Лек и компактен за лесно съхранение и транспортиране.  

• Ергономична дръжка, която обещава удобни повторни разфасовки

• Функция за мек старт, която осигурява допълнителна защита

• Защита от претоварване за по-голяма продължителност на живота на 

продукта

Стандартно оборудване ( RTMS1800-G )

 48-зъбчато TCT острие, cкоба за детайл, торба за прах, гаечен 
ключ 

Мощност  1800W 

Диаметър на острието (мм)  254 

Вид на острието  48-зъбчат TCT 

Обороти на празен ход (об./мин.)  4 800 

Макс. капацитет на рязане 
0 скосяване/ 45 наклон [мм]

 48 мм x 130 мм 

Макс. капацитет на рязане 
0 скосяване/45 наклон [мм]

 70 мм x 85 мм 

Макс. капацитет на рязане 
45° скосяване/45° наклон (мм)

 48 мм x 83 мм  

Тегло (кг)  26,8 

Номер на артикула  5133002152 

EAN код  4892210128225 

Мощност  2000W 

Диаметър на острието (мм)  254 

Вид на острието  48-зъбчат TCT 

Обороти на празен ход (об./мин.)  4 500 

Макс. капацитет на рязане 
0 скосяване/ 45 наклон [мм]

 58 мм x 300 мм  

Макс. капацитет на рязане 
0 скосяване/45 наклон [мм]

 90 мм x 200 мм 

Макс. капацитет на рязане 
45° скосяване/45° наклон (мм)

 58 мм x 200 мм 

Тегло (кг)  16,2 

Номер на артикула  5133001202 

EAN код  4892210119148 

Мощност  2200W 

Диаметър на острието (мм)  305 

Вид на острието  TCT карбид

Обороти на празен ход (об./мин.)  5000 

Макс. капацитет на рязане 0 скосяване/ 
45 наклон [мм]

 70 мм x 300 мм  

Макс. капацитет на рязане 
0 скосяване/45 наклон [мм]

 110 мм x 210 мм 

Макс. капацитет на рязане 
45° скосяване/45° наклон (мм)

 70 мм x 210 мм 

Тегло (кг)  20,7 

Номер на артикула 5133002861

EAN код 4892210149619
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 EMS216L 
 1500W кабелен митра трион, 216 мм острие

•   Exactline Laser Technology™ за напътствие на потребителя и увеличена 

точност

•  2 светодиодни лампи за максимална видимост на режещата линия

•  Предните плъзгащи се щанги позволяват на потребителите да работят до 

стена

•  Лесно се съхранява и транспортира благодарение на ултра компактен 

дизайн 

• Обновен двигател с мощност 1500 W за по-мощни изпълнения

• Изключително широки странични разширения за поддържане на голям 

дървен материал

• Ергономичен GripZone за удобни и бързи разфасовки

Стандартно оборудване ( EMS216L )
 48-зъбно TCT острие, 2 x удължения, скоби за детайла, торба за 
прах, гаечен ключ 

 RTS1800EF-G 
 1800W кабелен настолен трион, 254 мм острие, със стойка на колела

•   Powerful 1800W motor for easy cutting 

•  Маса от лят алуминий за перфектна поддръжка и точно рязане

• Удължаващата се странична ограда позволява увеличена материална 

поддръжка до 480 мм

•  Предна и задна заключваща странична оградка за точно и прецизно 

рязане

• Двойно предназначение за бързо и лесно регулиране на височината и/

или скосяване

• Защитата от претоварване осигурява дълготрайна издръжливост 

и допълнителна безопасност 

•  Мекият старт гарантира, че продуктът е лесен за употреба и защитава 

дълготрайната дълготрайност

• Измервател на скосяването позволява бързото и лесно рязане на точния 

ъгъл между + 60° и -60°

•  Вградена кутия с инструменти за допълнително съхранение на 

аксесоари 

•  Делукс сгъваема стойка с колела за лесно съхранение и транспортиране

Стандартно оборудване ( RTS1800EF-G )

 48-зъбчато TCT острие, Делукс сгъваема стойка

 RTS1800ES-G 
 1800W  кабелен настолен трион, 254 мм острие, със стойка на колела

•   Powerful 1800W motor for easy cutting 

•  Маса от лят алуминий за перфектна поддръжка и точно рязане

• Удължаващата се странична ограда позволява увеличена материална 

поддръжка до 480 мм

•  Предна и задна заключваща странична оградка за точно и прецизно 

рязане

• Двойно предназначение за бързо и лесно регулиране на височината и/

или скосяване

• Защитата от претоварване осигурява дълготрайна издръжливост 

и допълнителна безопасност 

• Измервател на скосяването позволява бързото и лесно рязане на точния 

ъгъл между + 60° и -60°

•  Вградена кутия с инструменти за допълнително съхранение на 

аксесоари 

• Сваляема и сгъваема стойка за лесно съхранение Стандартно оборудване ( RTS1800ES-G )

 48-зъбчато TCT острие, сгъваема стойка

Мощност  1800W 

Обороти на празен ход (об./мин.)  4 800 

Диаметър на острието (мм)  254 

Вид на острието  48-зъбчат TCT 

Размер на вътрешния отвор (мм)  30 

Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)  55 

Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)  80 

Размери на масата с удължителите 
(мм)

 560 x 870 

Тегло (кг)  24,3 

Номер на артикула  5133002023 

EAN код  4892210126023 

Мощност  1800W 

Обороти на празен ход (об./мин.)  4 500 

Диаметър на острието (мм)  254 

Вид на острието  48-зъбчат TCT 

Размер на вътрешния отвор (мм)  30 

Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)  55 

Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)  80 

Размери на масата с удължителите 
(мм)

 560 x 870 

Тегло (кг)  26,8 

Номер на артикула  5133002025 

EAN код  4892210125996 

Мощност  1500W 

Диаметър на острието (мм)  216 

Вид на острието  48-зъбчат TCT 

Обороти на празен ход (об./мин.)  5000 

Макс. капацитет на рязане 
0 скосяване/ 45 наклон [мм]

 48 мм x 270 мм 

Макс. капацитет на рязане 
0 скосяване/45 наклон [мм]

  70 мм x 185 мм 

Макс. капацитет на рязане 
45° скосяване/45° наклон (мм)

 48 мм x 185 мм 

Тегло (кг)  13 

Номер на артикула  5133001197 

EAN код  4892210119384 
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 RTS1800-G 
 1800W кабелен настолен трион, 254 мм острие

•   Powerful 1800W motor for easy cutting 

•  Алуминиев плот за маса и предни и задни заключващи страни за 

точно рязане

• Двойно предназначение за бързо и лесно регулиране на 

височината и/или скосяване

• Защитата от претоварване осигурява дълготрайна издръжливост 

и допълнителна безопасност 

•  Измервател на скосяването позволява бързото и лесно рязане на 

точния ъгъл между + 60° и -60°

Стандартно оборудване ( RTS1800-G )

 48-зъбчато TCT острие 

 WS721S 
 500W кабелен трион за мокро рязане на плочки, 178 мм острие

• Маса за рязане от неръждаема стомана за повишена издръжливост, 

деална за рязане на разнообразни материали, включително платно, 

ламарина, опаковки (PVC), пилешка тел, картон, подова настилка от лино, 

килим, деним и кожа

• Водач за митра за правене на скосени срязвания от 0 до 45 градуса

• Водачът за цепене се заключва за предната и задната част на масата за 

допълнителна стабилност

• Сгъващата се стойка с крачета предоставя сигурна платформа с удобно 

преместване

•  17,8 см непрекъснато диамантено рязане на джантата предлага 

прецизно рязане и предотвратява раздробяването

• Вградена тава за вода за рязане без прах

• Прекъсвач за допълнителна безопасност при мокро рязане

• Вградена тава за вода за рязане без прах  

Стандартно оборудване ( WS721S )

Диамантено острие, стойка, оградка за скосяването и оградка 
за цепене

 RBS904 
 350W лентов трион

• Предназначен за различни приложения за дървообработване

•  Разполага с прозорец за наблюдение на острието и система за 

регулиране на опората на острието и зъбното колело за по-голяма 

точност 

•  Осигурява 230 мм капацитет на гърлото и 80 мм режещ капацитет 

(височина) за справяне с най-универсалните приложения 

• Прецизните алуминиеви вътрешни колела за острие свеждат до 

минимум вибрациите

Стандартно оборудване ( RBS904 )

Поддръжка за удължаване, бутална пръчка, шестостенен ключ, 
острие и митра набор

Мощност  350W 

Скорост на празен ход (м/мин.)  40  

Макс. дълбочина на рязане (мм)  80 

Дължина на острието (мм)  1572 

Ширина на острието (мм)  3,2-9,5 

Номер на артикула 5133002854

EAN код 4892210149596

Мощност  500W 

Обороти на празен ход (об./мин.)  2 900 

Диаметър на острието (мм)  178 

Размер на вътрешния отвор (мм)  25,4 

Макс. дълбочина на рязане (мм)  32 

Капацитет на наклона (°)  45 

Тегло (кг)  15,7 

Номер на артикула  5133002020 

EAN код  4892210126214 

Мощност  1800W 

Обороти на празен ход (об./мин.)  4 500 

Диаметър на острието (мм)  254 

Вид на острието  48-зъбчат TCT 

Размер на вътрешния отвор (мм)  30 

Макс. дълбочина на рязане 45° (мм)  55 

Макс. дълбочина на рязане 90° (мм)  80 

Размери на масата с удължителите 
(мм)

 560 x 590 

Тегло (кг)  17,8 

Номер на артикула  5133002021 

EAN код  4892210126276 
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 RSW1240G 
 125W Трион с превъртане 

• Разполага с 405 мм максимален капацитет на рязане и лесни 

безинструментни смени

• Лятата алуминиева маса се накланя от 0 до 45 градуса

•  Дизайнът с променлива скорост предлага гъвкавост за захранване чрез 

различни приложения

• Вградената въздуходувка предпазва режещата повърхност от остатъци 

за максимална видимост

• Чугунната основа намалява вибрациите за по-точно рязане

• Безинструментната скоба за острие приема обикновени и щифтови 

ножове

Стандартно оборудване ( RSW1240G )

Острие, ключ Allen, безщифтов адаптер за острие

 RBG6G 
 250W настолен шлайф

• Предназначен за шлайфане и заточване на най-трудните метали 

във форма и поддържане на вашите инструменти и хардуер остри 

и готови за употреба

• Основата от лят алуминий намалява вибрациите и подобрява 

стабилността

Стандартно оборудване ( RBG6G )

 36/60 песъчинки на полиращите дискове, 2 x защитен обектив, 
2 x поддръжка на детайла

 RBGL650G 
 370W полираща шлайфмашина 

• Проектиран за справяне с различни приложения, включително 

шлифоване, оформяне, шлайфане и заточване

• Вградена работна светлина за превъзходна видимост на 

приложението

• Включва табла с охлаждаща течност, за да помогне за охлаждането 

на материалите след полиране   

Стандартно оборудване ( RBGL650G )

 36 песъчинки на полиращият диск, полираща лента, защитен 
обектив, 2 x поддръжка на детайла

Мощност  125W 

Макс. дълбочина на рязане (мм)  52 

Диаметър на острието (мм)  127 

Обороти на острието (об./мин.)  550-1700 

Ъглов капацитет (°)  0-45 

Дължина на хода (мм)  20 

Номер на артикула 5133002860

EAN код 4892210149602

Мощност  250W 

Обороти на празен ход (об./мин.)  2850 

Размер на диска (мм)  150x20 

Размер на вътрешния отвор (мм)  12,7 

Песъчинки на диска  36/60  

Номер на артикула 5133002856 

EAN код 4892210149633

Мощност  370W 

Обороти на празен ход (об./мин.)  2850 

Размер на лентата (мм)  50 x 686 

Размер на диска (мм)  150 x 20 

Песъчинки на диска  36 

Номер на артикула 5133002857

EAN код 4892210149640
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 RBDS4601G 
 375W лентов и дисков шлайф

• Идеален инструмент за всички ваши нужди за шлифоване на жилища

• Мощен индукционен двигател за дълготрайна надеждна работа

• Коланът може да бъде разположен хоризонтално или вертикално на 0 

или 90 градуса

• Вграден отвор за прах за прахосмукачка

• Основата от чугун поддържа устройството стабилно по време на 

употреба

Стандартно оборудване ( RBDS4601G )

Маса за скосяване. скосяваща оградка, 1 x шлифоваща лента, 
1 x шлифоващ диск 

 RDP102L 
 390W Пробиваща преса

•   Проектиран за пробиване на прецизни и еднакви дупки под различни 

ъгли 

• Вградените лазери осигуряват прецизно прогнозиране на 

местоположението на пробиване

• Чугунната основа намалява вибрациите за по-точно пробиване

•  Накланящата се чугунена маса наклонява инструмент безинструментно 

от 0 до 45 градуса

• Регулируемо дълбочинно ограничение за повтарящи се приложения за 

пробиване

Стандартно оборудване ( RDP102L )

Стойка, 13 мм патронник за пробиване, безопасен ключ, 
шестостенен ключ 

 RAP1500G 
 1500W Щрайхмус

• Устойчив щрайхмус, способен да рендосва материали с ширина до 

318 мм и височина 153 мм при максимален проход от 3 мм 

• Лесно регулиране на височината за прецизно рязане  

• Удължаването за масата с ролки осигурява гъвкавост и се справя 

с различни приложения за дървообработка  

Стандартно оборудване ( RAP1500G )

Бутална пръчка, гумено краче, шестостенен ключ, гаечен ключ 

Мощност  375W 

Скорост на лентата (об./мин.)  492 

Размер на лентата (мм)  100 X 914 

Обороти на дискаDisc speed (об./мин.)  2850 

Диаметър на диска (мм)  150 

Тегло (кг)  18,5 

Номер на артикула 5133002858

EAN код 4892210149657

Мощност  390W 

Обороти на празен ход (об./мин.)  510 - 2430 

Удар на шпиндела  50 

Капацитет на патронника (мм)  13 

Вид на патронника Ключов

Гърло (мм)  127 

Скорост на предавката  5 

Тегло (кг)  21,2 

Номер на артикула 5133002855

EAN код 4892210149671

Мощност  1500W 

Обороти на празен ход (об./мин.)  9000 

Скорост на подаване (м/мин.)  8 

Дълбочина на преминаване (мм)  3 

Тегло (кг)  32 

Номер на артикула 5133002859

EAN код 4892210149664



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

88

Работна повърхност

За допълнителни технически спецификации, моля, потърсете инструмента на www.ryobitools.eu и погледнете ръководството за потребителя

 RLS01 
Стойка с регулируеми крачета 294 см

• Подходящ за използване с митра триони

• Тежка луксозна метална стойка

• Разполага с регулируема платформа за затягане на митра трион 

в положение

• Плъзгащи се рамена със скоби за поддържане на детайла

• Регулируемо краче за балансиране при неравномерни повърхности 

•  Сгъваеми крачета за лесно транспортиране и съхранение
Стандартно оборудване ( RLS01 )

2 x скоба за монтаж на трион, 2 x опора за работа, удължителни 
рамене

 RLS02 
Стойка с регулируеми крачета 216 см

• Подходящ за използване с митра триони

• Тежка луксозна метална стойка

• Разполага с регулируема платформа за затягане на митра 

трион в положение

• Плъзгащи се рамена със скоби за поддържане на детайла

• Регулируемо краче за балансиране при неравномерни 

повърхности 

•  Сгъваеми крачета за лесно транспортиране и съхранение Стандартно оборудване ( RLS02 )

2 x скоба за монтаж на трион, 2 x опора за работа, удължителни 
рамене

Размери (мм)  1380 - 2904 

Товароносимост (кг)  181 

Тегло (кг)  21,9 

Номер на артикула  5133001200 

EAN код  4892210118363 

Размери (мм)  1008 - 2160 

Товароносимост (кг)  181 

Тегло (кг)  15,9 

Номер на артикула  5133001817 

EAN код  4892210122582 
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Електроинструмент
Aксесоари

Номер на артикула: 

5132004520

Номер на артикула:

5132004523

Номер на артикула: 

5132004669

Номер на 

артикула: 

5132004388

Номер на артикула: 

5132004522

RAKPISOC3 RAK13HSS

RAK18DMIX

Комплект от 38 бр. бургии 
и отверки.

RAK05MD

Номер на 

артикула: 

5132004363

Номер на артикула: 

5132004358

Номер на 

артикула: 

5132004360

22” Кутия за инструменти Стенен монтиран шкаф 5 м измервателна лента

Номер на артикула:

5132004361

Номер на артикула:

5132004362

Предлага се 
и като 8 м:

На разположение 
в 19”:

Номер на артикула: 

5132004359

Стенен монтиран шкаф 

- С врата - Отворен рафт

Номер на артикула:

5132004666

RAKDD100

Номер на артикула: 

5132004209

8 бр. SDS+ комплект бургииRAKDD90

За повече информация относно аксесоарите на Ryobi ® и за да видите 
пълната ни гама, моля, посетете: ryobitools.eu/accessories

Номер на артикула: 

5132004664

а: 
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Забележки
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