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Narzędzia 36 V
Duży wybór baterii dopasowanych do Twoich potrzeb i budżetu...

1,5 Ah akumulator 2,6 Ah akumulator 4,0 Ah akumulator 

BPL3640

Akumulator 36 V Li-ion 4,0 Ah

Akumulator 36 V Li-ion 2,6 Ah

Akumulator 36 V Li-ion 1,5 Ah

Ładowarka 36 V Li-ion

5133001894 

BPL3626 5133000709

BPL3615 5133001875 

BcL3620 5133000727

Do 70% więcej
czasu pracy

Do 50% więcej
czasu pracy

intellicell™ zrób więcej – maksymalna
wydajność i dłuższy czas pracy
Kosiarka 36 V dostępna teraz z
akumulatorem 4,0 Ah oferując
użytkownikowi więcej czasu pracy z tą
samą bezprzewodową elastycznością.

50% więcej czasu pracy 
Nowy akumulator 4,0 Ah oferuje do 50%
więcej czasu pracy w porównaniu do
akumulatora 2,6 Ah

Kompatybilne z:
2012 – Kosiarką 
2013 – Ze wszystkimi produktami 36 V

Technologia intellicell™
Akumulator litowo-jonowy 36 V z
technologią IntelliCell™ monitoruje 
i balansuje indywidualnie cele. To
pozwala na maksymalizacje czasu pracy,
składowanie i bezpieczeństwo, ponieważ 
oferuje 10% więcej użytecznej energii.

czas pracy w wersji benzynowej
Narzędzia litowo-jonowe 36 V Ryobi®

zapewniają użytkownikowi wolność
bezprzewodową w zastosowaniach
ogrodowych i jednocześnie dają taką
samą siłę i czas pracy jak odpowiednik
typu spalinowego.

Kompatybilne:
Z produktami 36 V

Technologia intellicell™
Akumulator litowo-jonowy 36 V z
technologią IntelliCell™ monitoruje 
i balansuje indywidualnie cele. To
pozwala na maksymalizacje czasu pracy,
składowanie i bezpieczeństwo, ponieważ 
oferuje 10% więcej użytecznej energii.

Niska waga i szybkie ładowanie
1,5 Ah akumulator oferuje efektywne
zasilanie z szybkim ładowaniem.

Kompatybilne z:
2013 – Dostępne jako osprzęt i w
promocjach

Katalog pobrany z serwisu www.katalogi-narzedziowe.pl

http://www.katalogi-narzedziowe.pl
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Bezprzewodowe kosiarki do trawy

Pojemność aku. 2,6 Ah
Szerokość cięcia 40 cm 
worek na trawę 50 l
obszar cięcia 400 m2

Pojemność aku. 4,0 Ah
Szerokość cięcia 40 cm
worek na trawę 50 l
obszar cięcia 600 m2

•	Wygodna centralna dźwignia 5-stopniowej regulacji wysokości koszenia trawy
•	Zapewnia ciagłą pracę do 400 m2 na jednym ładowaniu baterii
•	Szerokość koszenia wynika z wielkości obudowy i wynosi 40 cm
•	Zderzak osłania kosiarkę kiedy tniemy blisko twardych powierzchni

•	Zapewnia ciagłą pracę do 600 m2 na jednym ładowaniu baterii 
•	Szerokość koszenia wynika z wielkości obudowy i wynosi 40 cm
•	Zderzak osłania kosiarkę kiedy tniemy blisko twardych powierzchni
•	Wygodna centralna dźwignia 5-stopniowej regulacji wysokości koszenia trawy
•	Ergonomiczny wielopozycyjny uchwyt i regulacja wysokości dla większego komfortu

RLM3640Li

RLM36X40h

Kosiarka do trawy 36 V

Kosiarka do trawy 36 V

Kosiarka do trawy 36 V

Kosiarka do trawy 36 V 

5133000679

5133001853

Pojemność aku. 4,0 Ah
Szerokość cięcia 40 cm 
worek na trawę 50 l
obszar cięcia 600 m2

Pojemność aku.  4,0 Ah
Szerokość cięcia 40 cm
worek na trawę 50 l
obszar cięcia 600 m2

•	Zapewnia ciagłą pracę do 600 m2 na jednym ładowaniu baterii
•	Szerokość koszenia wynika z wielkości obudowy i wynosi 40 cm
•	Wygodna centralna dźwignia 5-stopniowej regulacji wysokości koszenia trawy
•	Zderzak osłania kosiarkę kiedy tniemy blisko twardych powierzchni

•	Zapewnia ciagłą pracę do 600 m2 na jednym ładowaniu baterii 
•	Wygodna centralna dźwignia 5-stopniowej regulacji wysokości koszenia trawy
•	Szerokość koszenia wynika z wielkości obudowy i wynosi 40 cm
•	Zderzak osłania kosiarkę kiedy tniemy blisko twardych powierzchni
•	Ergonomiczny wielopozycyjny uchwyt i regulacja wysokości dla większego komfortu

RLM36X40

RLM36X40L

5133001747

5133001855

wyposażenie standardowe:
1x 36 V (4,0 Ah) Li-Ion akum., 1x 

funkcja mielenia, ładowarka

wyposażenie standardowe:
1x 36 V (2,6 Ah) Li-Ion akum., 1x 

funkcja mielenia, ładowarka

wyposażenie standardowe:
1x 36 V (2,6 Ah) Li-Ion akum., 1x 

funkcja mielenia, ładowarka

wyposażenie standardowe:
1x 36 V (4,0 Ah) Li-Ion akum., 1x 

funkcja mielenia, ładowarka

Dostępna także z 2 
akumulatorami 4,0 Ah, 

RLM3640LI: 5133000680

Dostępna także z 2 
akumulatorami 4,0 Ah, 

RLM36X40H2: 5133001777



Katalog4

Narzędzia bezprzewodowe 36 V

Prędkość powietrza 250 km/h
Liczba obrotów 13 500 obr/min
waga 3,1 kg

•	Umiejscowiony na górze akumulator gwarantuje  
 urządzeniu optymalny balans
•	Regulowana prędkość powietrza pozwala na dłuższy czas  
 pracy oraz odpowiednią kontrolę
•	Wysoka wydajność dyszy
•	Bez akumulatora i ładowarki

RBL36B

Dmuchawa do liści 36 V Nożyce do żywopłotu 36 V Podkaszarka 36 V

5133000676

częstot. Skoków 3000 sk./min
Długość ostrza/Szerokość cięcia 55 cm / 20 mm
czas ładowania 100 min

•	Antypoślizgowy uchwyt dla czystszego cięcia  i bardziej  
 wydajnego przycinanie
•	Diamentowe ostrza są precyzyjne nacięte laserowo i  
 ultra ostre
•	HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi

RhT36 5133000725

Szerokość cięcia  28–33 cm
Sys. dystryb. żyłki automatyczny
Żyłka 1,5 mm
czas ładowania 100 min

Moment obrotowy 4,4 Nm
Szerokość cięcia 30 cm
Szybkość posuwu łańcucha 3,7 m/s

•	Tylne mocowanie akumulatora dla lepszego wyważenia
•	Regulacja prędkośći dla wydłużenia czasu pracy i  
 możliwości pracy w delikatnych środowiskach
•	Ergonomiczny uchwyt przedni

RLT36 5133000683

•	Okrągła rękojeść poprawia komfort użytkowania
•	Bezkluczowe napinanie łańcucha
•	Automatyczne smarowanie łańcucha
•	Do 100 cięć o grubości 10 cm

RcS36

Pilarka łańcuchowa 36 V

5133000677

Kosa akumulatorowa 36 V

Typ prowadnicy stal hartowana
Długość prowadnicy 20 cm
czas ładowania 135 min

•	Tylne mocowanie akumulatora dla lepszego wyważenia
•	Regulacja prędkośći dla wydłużenia czasu pracy i  
 możliwości pracy w delikatnych środowiskach
•	Ergonomiczny uchwyt pomaga zredukować wibracje i  
 poprawia komfort

RBc36X26E 5133001851

Kosa akumulatorowa 36 V

Długość prowadnicy 20 cm
Typ prowadnicy  stal hartowana
czas ładowania 135 min

•	Tylne mocowanie akumulatora dla lepszego wyważenia
•	Regulacja prędkośći dla wydłużenia czasu pracy i  
 możliwości pracy w delikatnych środowiskach
•	Ergonomiczny uchwyt pomaga zredukować wibracje i  
 poprawia komfort

RBc36X26B 5133001813

wyposażenie standardowe:
1x 36 V (4,0 Ah) Li-Ion akum.,  

tarcza Tri-Arc™, głowica  
tnąca z żyłką 1,6 mm, uchwyt 

rowerowy, pas naramienny, 
ładowarka

wyposażenie standardowe:
1x 36 V (2,6Ah) Li-Ion akum., ładowarka

wyposażenie standardowe:
1x 36 V (4,0 Ah) Li-Ion akum.,  

tarcza Tri-Arc+™, głowica tnąca  
z żyłką 1,6 mm, uchwyt Ergo, pas 

naramienny, ładowarka

wyposażenie standardowe:
wydajna dysza

wyposażenie standardowe:
1x 36 V (2,6 Ah) Li-Ion akum., 

Hedgesweep™, osłona na noże, 
ładowarka

wyposażenie standardowe:
1x 36 V (2,6 Ah) Li-Ion akum.,  

żyłka, ładowarka

Dostępna także z 
akumulatorem 1,5 Ah 

RHT36C55: 5133001892
Dostępna także z 

akumulatorem 1,5 Ah 
RLT36C33: 5133001873
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Narzędzia bezprzewodowe 18 V

Zdolność cięcia 0,8 cm
ostrze do ścinania 10 cm
ostrze do pielęgn. roślin 20 cm
waga (bez ostrza) 1,4 kg

•	Lekka waga dla łatwej obsługi
•	System szybkiej wymiany ostrza
•	Technologia uchwytu GripZone™ dla  
 większego komfortu podczas trzymania

oGS1821

Nożyce do krzewów  
18 V one Plus™

5133000732

Szerokość cięcia 30 cm
Średnica żyłki 1,6 mm
Sys. dystryb. żyłki automatyczny  

waga 3,2 kg

Zdolność cięcia 1,6 cm
Długość ostrza 50 cm

Rodzaj ostrza
diament. ostrza ze 

stali hartowanej 

•	Wałek rozkładany odpowiadający   
 Twojemu stylowi pracy
•	Uchwyt w pełni regulowany “D”
•	Głowica obrotowa

RLT1830Li

Podkaszarka
18 V one Plus™

5133000733

Maks. pręd. wydm. 193 km/h
waga 1,6 kg

•	Rura nadmuchowa z szybkim złączem
•	Lekka waga
•	Dysza o dużej prędkośći wydmuchu ze  
 skrobakiem do zanieczyszczeń
•	Dysza

oBL1802

Dmuchawa do liści  
18 V one Plus™

5133000731

•	Podwójne ostrza dla zapewnienia  
 większej wydajności cięcia
•	Antypoślizgowy uchwyt dla czystszego  
 cięcia i bardziej wydajnego przycinanie

RhT1850Li 

Nożyce do żywopłotu 
18 V one Plus™

5133000735

Zdolność cięcia w drew. 102 cm
Długośc skoku 22 mm
Prędkość bez obc. 3 000 obr/min

•	Umożliwia dosięgnięcie gałęzi na   
 wysokości 3,5 metrów
•	Teleskopowa rura wykonana  z lekkiego i  
 stabilnego stopu aluminium 
•	Wymiana ostrza bez konieczności użycia  
 żadnych narzędzi

oPS1821

obcinak do gałęzi  
18 V one Plus™

5133000730

częstotliwość skok. 2400 skok./min
Długość ostrza 50 cm
Zdolność cięcia 1,6 cm

•	Obracanie w 4 pozycjach do  
 wygodnego użycia
•	Regulowany uchwyt

RhT1850XLi 

Nożyce do żywopłotu 
18 V one Plus™

5133001626

Prędkość bez obc. 9300 obr/min
Szerokość cięcia 25 cm
Sys. dystryb. żyłki automatyczny 
Średnica żyłki 1,6 mm

•	Dwuręczna konstrukcja, lepszy komgfort
•	Opatentowana technologia EasyEdge™  
 ze sprężyną, ułatwiającą zmianę funkcji  
 koszenia i wykańczania krawędzi
•	Uchwyt Vertebrae™

•	Wydłużana lanca do zwiększenia zasięgu  
 nawet do 4 m  
•	Bezkluczowe napinanie łańcucha 
•	Uchwyt teleskopowy

RLT1825Li

RPP1820Li 

Podkaszarka
18 V one Plus™

obcinak do gałęzi 
18 V one Plus™

5133001806

5133001628

Prędkość łańcucha 5,5 m/s
Pochylenie głowicy 30°
wydajność do 50 cięć w drewn.

wyposażenie standardowe:
1x 18 V Li-Ion akum., ładowarka

wyposażenie standardowe:
1x 18 V Li-Ion akum., osłona  

ostrza, ładowarka

wyposażenie standardowe:
1x 18 V Li-Ion akum., olej do prowadnicy i 

łańcucha, pochwa, ładowarka

wyposażenie standardowe:
1x 18 V Li-Ion akum., Hedgesweep™ 

osłona ostrza, ładowarka

wyposażenie standardowe:
1 ostrze do koszenia trawy, 1 ostrze do 

pielęgnacji roślin
wyposażenie standardowe:

1x 18 V Li-Ion akum., ładowarka
wyposażenie standardowe:

1x dysza
wyposażenie standardowe:

1x ostrze



Katalog6 więcej akumulatorów i ładowarek można znaleźć w katalogu elektronarzędziowym Ryobi.

od kwietnia
od kwietnia

1x 18 V (4,0 Ah) Li-Ion akum.

5133001907RB18L40

1x 18 V (1,5 Ah) Li-Ion akum.
5133001905RB18L15

1x 18 V (1,3 Ah) Li-Ion akum.
5133001904RB18L13

2x 18 V (4,0 Ah) Li-Ion akum. + ładowarka

5133001916RBc18LL40

2x 18 V (1,5 Ah) Li-Ion akum. + ładowarka
5133001914RBc18LL15

2x 18 V (1,3 Ah) Li-Ion akum. + ładowarka
5133002000RBc18LL13

1x 18 V (4,0 Ah) Li-Ion akum. + ładowarka

5133001912RBc18L40

1x 18 V (1,5 Ah) Li-Ion akum. + ładowarka
5133001910RBc18L15

1x 18 V (1,3 Ah) Li-Ion akum. + ładowarka
5133001908RBc18L13

od kwietnia

od maja
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Narzędzia bezprzewodowe 4 V

ostrze do pielęgn. roślin 120 mm
ostrze do ścinania 80 mm
czas ładowania 210–270 min

•	Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu, do szybkiej i  
 łatwej wymiany

Akumulatorowe nożyce 
do żywopłotu 4 V

wymienne ostrze nożyc do
trawy do RGS410

Litowo-jonowy sekator 4 V

ostrze nożyc do krzewów  
do RGS410

Uchwyt teleskopowy

wymienne ostrze 
sekatora RLP416

RGS410 5133000678

RAc301 5132002452

Zdolność cięcia w miękkim drewnie 16 mm
Zdolność cięcia w twardym drewnie 10 mm

•	Czyste cięcie
•	Precyzyjnie oszlifowane noże  
•	Zapewnia ponad 500 cięć gałęzi lub pędów 

RLP416 5133000682

RAc302 5132002453

RAc303 5132002454

RAc304 5132002455

AP4001

Akumulator 4 V 1,5 Ah Ładowarka 4 V i 2 akumulatory 1,5 Ah

5132000147 AP4021 5133000381

Kompatybilny z RGS410 I RLP416

wyposażenie standardowe:
1x 4 V Li-Ion akum., nóż do ostrzenia, 

nożyce do trawy, ładowarka
wyposażenie standardowe:

1 x 4 V Li-Ion akum., ładowarka
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Kosiarki spalinowe do trawy

Prędkość obrotowa silnika  2800 obr/min
Szerokość cięcia  51 cm
worek na trawę nie
wysokość cięcia 19–76 mm

Prędkość obrotowa silnika  2800 obr/min
Szerokość cięcia  46 cm
worek na trawę 55 l
wysokość cięcia 19–76 mm

Prędkość obrotowa silnika  2800 obr/min
Szerokość cięcia  53 cm
worek na trawę 70 l
wysokość cięcia 19–76 mm

Szerokość cięcia  53 cm
worek na trawę 70 l
wysokość cięcia 19–76 mm

•	Silnik o mocy 140 cm³ OHV
•	Bez napędu
•	Funkcja mielenia trawy i zestaw bocznego wyrzutu
•	Jednopunktowa regulacja wysokości koszenia – 6 stopni

RLM1451ME

Kosiarka do trawy z funkcją 
mielenia

Kosiarka do trawy z silnikiem 
Subaru

Kosiarka do trawy z funkcją 
mielenia

5133001702

•	Silnik Subaru® o mocy 190 cm³ OHC   
•	Bez napędu
•	Funkcja mielenia trawy i zestaw bocznego wyrzutu
•	Uchwyt na butelkę 

RLM1956MEB 5133001921

•	Silnik Subaru® o mocy 140 cm³ OHC 
•	Samobieżna
•	Funkcja mielenia trawy i zestaw bocznego wyrzutu
•	Uchwyt na butelkę 
•	Centralna regulacja wysokości

RLM4614SME 5133001895

•	Silnik Subaru® o mocy 190 cm³ OHC
•	Samobieżna
•	Funkcja mielenia trawy i zestaw bocznego wyrzutu 
•	Uchwyt na butelkę 
•	Centralna regulacja wysokości

RLM5319SMEB

Kosiarka do trawy z silnikiem 
Subaru

5133001922

Kosiarka do trawy z silnikiem 
Subaru

•	Silnik Subaru® o mocy 175 cm³ OHC 
•	Funkcja mielenia trawy i zestaw bocznego wyrzutu 
•	Uchwyt na butelkę 
•	Centralna regulacja wysokości

RLM4617SME 5133001896

Kosiarka do trawy z silnikiem 
Subaru

•	Silnik Subaru® o mocy 175 cm³ OHC 
•	Samobieżna
•	Funkcja mielenia trawy i zestaw bocznego wyrzutu 
•	Uchwyt na butelkę 
•	Centralna regulacja wysokości

RLM5317SME 5133001897

Prędkość obrotowa silnika  2800 obr/min
Szerokość cięcia  56 cm
worek na trawę nie
wysokość cięcia 19–76 mm

Prędkość obrotowa silnika  2800 obr/min
Szerokość cięcia  56 cm
worek na trawę 55 l
wysokość cięcia 19–76 mm

wyposażenie standardowe:
zestaw bocznego wyrzutu

wyposażenie standardowe:
55 l worek na trawę, funkcja mielenia, 

zestaw bocznego wyrzutu

wyposażenie standardowe:
funkcja mielenia, zestaw  

bocznego wyrzutu

wyposażenie standardowe:
70 l worek na trawę, funkcja mielenia, 

zestaw bocznego wyrzutu 

wyposażenie standardowe:
55 l worek na trawę, funkcja mielenia, 

zestaw bocznego wyrzutu

wyposażenie standardowe:
70 l worek na trawę, funkcja mielenia, 

zestaw bocznego wyrzutu
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Kosy spalinowe

Moc wyjściowa 600 W / 0,9 KM
Szerokość ścieżki cięcia żyłką 460 mm
Szerokość ścieżki cięcia tarczą 260 mm
Średnica żyłki 2,4 mm

Moc wyjściowa 650 W / 1 KM
Szerokość ścieżki cięcia żyłką 460 mm
Szerokość ścieżki cięcia tarczą 260 mm
Średnica żyłki 2,4 mm

•	Silnik 2-suwowy 26 cm3 
•	Gaźnik StartEasy™ 
•	Głowica Reel-Easy™
•	Zaawansowana konstrukcja silnika zapewniająca  
 optymalną moc i niski poziom emisji

RBc26SESB

Kosa spalinowa 26 cm3 Kosa spalinowa 30 cm3 Kosa spalinowa 30 cm3

5133001882

•	Silnik 2-suwowy 30 cm3 
•	Gaźnik StartEasy™ 
•	Głowica Reel-Easy™
•	Dzielony wał dla łatwego transportu i instalacji   
 dodatkowych urządzeń Expand-it™

RBc30SESB 5133001884

Moc wyjściowa 650 W / 1 KM
Szerokość ścieżki cięcia żyłką 460 mm
Szerokość ścieżki cięcia tarczą 260 mm
Średnica żyłki 2,4 mm

•	Silnik 2-suwowy 30 cm3 
•	Gaźnik StartEasy™ 
•	Głowica Reel-Easy™

RBc30SBSB 5133001885

Moc wyjściowa 750 W / 1 KM
Szerokość ścieżki cięcia żyłką 460 mm
Szerokość ścieżki cięcia tarczą 260 mm
Średnica żyłki 2,4 mm

Moc wyjściowa 750 W / 1 KM
Szerokość ścieżki cięcia żyłką 460 mm
Szerokość ścieżki cięcia tarczą 260 mm
Średnica żyłki 2,4 mm

•	Silnik 4-suwowy 30 cm3 
•	Nie ma potrzeby mieszania oleju i paliwa
•	Gaźnik StartEasy™ 
•	Głowica Reel-Easy™

RBc430SESc

Kosa spalinowa 4-suwowa Kosa spalinowa 4-suwowa

5133001886

•	Silnik 4-suwowy 30 cm3 
•	Nie ma potrzeby mieszania oleju i paliwa 
•	Regulowany, obrotowy uchwyt rowerowy dla maksymalnego komfortu
•	Gaźnik StartEasy™ 
•	Głowica Reel-Easy™

RBc430SBSc 5133001887

Dostępna także z 
uchwytem rowerowym 

5133001883

wyposażenie standardowe:
olej do silników 2-suwowych,  

głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, 
klucz, uchwyt Ergo, pas naramienny

wyposażenie standardowe:
olej do silników 2-suwowych,  

głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m,  
klucz, uchwyt Ergo, pas naramienny

wyposażenie standardowe:
olej do silników 2-suwowych,  

głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, 
uchwyt rowerowy, pas naramienny Vertebrae

wyposażenie standardowe:
olej do silników 4-suwowych, 

głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 
6 m, klucz, uchwyt Ergo, pas 

naramienny

wyposażenie standardowe:
olej do silników 4-suwowych, 

głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 
6 m, klucz, uchwyt rowerowy, pas 

naramienny Vertebrae 
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wyposażenie standardowe:
olej do silników 2-suwowych,  

głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką  
6 m, klucz, uchwyt w kształcie litery D

wyposażenie standardowe:
olej do silników 2-suwowych, głowica tnąca 

Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, uchwyt 
rowerowy,  pas naramienny Vertebrae

wyposażenie standardowe:
olej do silników 2-suwowych,  

głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką  
6 m, klucz, uchwyt Ergo

wyposażenie standardowe:
olej do silników 2-suwowych, głowica tnąca 

Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, uchwyt 
rowerowy,  pas naramienny Vertebrae

wyposażenie standardowe:
olej do silników 4-suwowych,  

głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, 
klucz, uchwyt rowerowy, pas naramienny

wyposażenie standardowe:
olej do silników 4-suwowych, głowica 
tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, 

uchwyt rowerowy, pas naramienny 

Podkaszarki spalinowe

Moc wyjściowa 600 W / 0,9 KM
Szerokość ścieżki cięcia 430 mm
Średnica żyłki 2,4 mm

Moc wyjściowa 650 W / 1 KM
Szerokość ścieżki cięcia 430 mm
Średnica żyłki 2,4 mm

•	Silnik 2-suwowy 26 cm3 
•	Gaźnik StartEasy™ 
•	Głowica Reel-Easy™

RLT26cDS

Podkaszarka 26 cm3 Podkaszarka 30 cm3 4-suwowa 
podkaszarka 30 cm3

5133001653

•	Silnik 2-suwowy 30 cm3 
•	Gaźnik StartEasy™ 
•	Głowica Reel-Easy™

RLT30cESA 5133001648

Moc wyjściowa 750 W / 1 KM
Szerokość ścieżki cięcia 430 mm
Średnica żyłki 2,4 mm

Moc wyjściowa 1200 W / 1,9 KM
Szerokość ścieżki cięcia żyłką 420 mm
Szerokość ścieżki cięcia tarczą 200 mm
Średnica żyłki 2,7 mm

•	Silnik 4-suwowy 30 cm3 
•	Gaźnik StartEasy™ 
•	Głowica Reel-Easy™

RLT430cESB 5133001118

•	Silnik 2-suwowy 52 cm3 
•	2-w 1 z żyłką do podkaszania, tarcza do koszenia
•	Regulowany, obrotowy uchwyt rowerowy dla   
 maksymalnego komfortu

RBc52FSB

Kosa spalinowa 52 cm3

5133001877

Kosa spalinowa 25,4 cm3

Moc wyjściowa 900 W / 1,2 KM
Szerokość ścieżki cięcia żyłką 460 mm
Szerokość ścieżki cięcia tarczą 200 mm
Średnica żyłki 2,4 mm

•	Silnik 2-suwowy 25,4 cm3 
•	2-w 1 z żyłką do podkaszania, tarcza do koszenia
•	Regulowany, obrotowy uchwyt rowerowy dla   
 maksymalnego komfortu

RBc254FSB 5133001878

Kosa spalinowa 42 cm3

•	Silnik 2-suwowy 42 cm3 
•	2-w 1 z żyłką do podkaszania, tarcza do koszenia
•	Regulowany, obrotowy uchwyt rowerowy dla   
 maksymalnego komfortu

RBc42FSB 5133001876

Moc wyjściowa 1200 W / 1,7 KM
Szerokość ścieżki cięcia żyłką 420 mm
Szerokość ścieżki cięcia tarczą 200 mm
Średnica żyłki 2,7 mm
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Pilarki spalinowe

Moc wyjściowa 1600 W / 2,1 KM
Długość prowadnicy 35 cm
Prędkość łańcucha 18,1 m/s

Moc wyjściowa 1600 W / 2,1 KM
Długość prowadnicy 40 cm
Prędkość łańcucha 18,1 m/s

•	Silnik 2-suwowy 42 cm3 
•	Bezkluczowe napinanie lańcucha
•	Automatyczne smarowanie 
•	Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego  
 komfortu
•	Łatwe uruchamianie

RcS4235B

Pilarka spalinowa 42 cm3 Pilarka spalinowa 42 cm3 Pilarka spalinowa 51 cm3

5133001880

•	Silnik 2-suwowy 42 cm3 
•	Bezkluczowe napinanie lańcucha
•	Automatyczne smarowanie 
•	Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego  
 komfortu
•	Łatwe uruchamianie

RcS4240B 5133001881

Moc wyjściowa 2000 W / 2,7 KM
Długość prowadnicy 33 cm
Prędkość łańcucha 18,1 m/s

•	Silnik 2-suwowy 51 cm3 
•	Profesjonalny dostęp boczny do naciągania łańcucha
•	Dostęp do filtra bez narzędzi
•	Automatyczne smarowanie

RcS5133cB 5133001860

Moc wyjściowa 2000 W / 2,7 KM
Długość prowadnicy 40 cm
Prędkość łańcucha 18,1 m/s

Moc wyjściowa 2000 W / 2,7 KM
Długość prowadnicy 45 cm
Prędkość łańcucha 18,1 m/s

•	Silnik 2-suwowy 51 cm3 
•	Profesjonalny dostęp boczny do naciągania łańcucha
•	Dostęp do filtra bez narzędzi
•	Automatyczne smarowanie

RcS5140B

Pilarka spalinowa 51 cm3 Pilarka spalinowa 51 cm3

5133001859

•	Silnik 2-suwowy 51 cm3 
•	Profesjonalny dostęp boczny do naciągania łańcucha
•	Dostęp do filtra bez narzędzi
•	Automatyczne smarowanie

RcS5145B 5133001858

wyposażenie standardowe:
olej do smar. prowadnicy i łańcucha, olej 

do silników 2-suwowych, klucz

wyposażenie standardowe:
olej do smar. prowadnicy i łańcucha, olej do 

silników 2-suwowych, klucz

wyposażenie standardowe:
olej do smar. prowadnicy i łańcucha, olej do 

silników 2-suwowych, klucz, walizka

wyposażenie standardowe:
olej do smar. prowadnicy i łańcucha, 

olej do silników 2-suwowych, klucz

wyposażenie standardowe:
olej do smar. prowadnicy i łańcucha, 

olej do silników 2-suwowych, klucz
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Akcesoria do pilarek łańcuchowych

Odkurzacze / dmuchawy spalinowe

Moc 600 W / 0,9 KM
Przepływ powietrza do 11 m3/min
Prędkość powietrza 290 km/h
Pojemność zbiornika 0,25 l

•	Silnik 2-suwowy 26 cm3 
•	Wygodna do noszenia na plecach
•	Dysza z wysokimi prędkośćiami dla  
 wysokiej wydajności
•	Easy-to-start™

RBL26BP

Dmuchawa 26 cm3

5133001815

Moc 1 KM
współczynnik rozdrab. 12:1
Przepływ powietrza do 13 m3/s
Prędkość powietrza 250 km/h/godz.

•	Silnik 2-suwowy 30 cm3 
•	Przepustnica sterująca, umożliwiająca  
 regulację i utrzymywanie prędkośći   
 podczas pracy bez zmęczenia użytkownika
•	Pas naramienny

RBL30MVB

odkurzacz z dmuchawą  
i rozdrabniaczem 30 cm3

5133001645

Moc 1840 W / 2,5 KM
Pojemność zbiornika 0,75 l
Przepływ powietrza 14,8 m3/s
Prędkość powietrza 300 km/h

•	Silnik 2-suwowy 42 cm3 
•	Pas naramienny dla dodatkowego   
 komfortu i kontroli
•	Innowacyjna konstrukcja
•	Bardzo mocna

RBL42BP

Dmuchawa plecakowa

5133001879

Moc 600 W / 0,9 KM
Długość ostrza 60 cm
Zdolność cięcia 28 mm

•	2-suwowy silnik 26 cm³ 
•	Obrotowa rękojeść
•	Gaźnik StartEasy™ 
•	Zintegrowany kształt, o 20% mniejsze niż  
 poprzedni model
•	HedgeSweep™ nasadka

RhT2660R

Spalinowe nożyce do 
żywopłotu 26 cm³

5133001838

Model opis Nr artyk.
CSA027 Prowadnica 46 cm do RCS4046C 5132000024
CSA030 Łańcuch 40 cm do RCS3540C/RCS4040C2 5132000023
CSA031 Łańcuch 46 cm do RCS4046C 5132000025
CSA034 Łańcuch 35 cm do RCS3535C2 5132000058
CSA036 Łańcuch 46 cm do RCS4446C2 5132000060
CSA037 Prowadnica 46 cm do RCS4446C2 5132000061
CSA038 Łańcuch  25,4 cm do APR03 / APR04 5132000062
CSA039 Prowadnica 25,4 cm do APR03 / APR04 5132001777
RAC210 Prowadnica 35 cm do RCS3535 5132002572
RAC211 Prowadnica 20 cm do RPP720 5132002573
RAC212 Prowadnica 40 cm do RCS4040 5132002574
RAC213 Prowadnica 35 cm do RCS1835 5132002575
RAC214 Prowadnica 40 cm do RCS2040 5132002576
RAC220 Łańcuch 20 cm do RPP720 5132002647 
RAC221 Łańcuch 35 cm do RCS3535A/RCS3535CA 5132002636
RAC222 Łańcuch  40 cm do RCS4040 5132002635
RAC223 Łańcuch 35 cm do RCS1835 5132002648
RAC224 Łańcuch 40 cm do RCS2040 5132002649
RAC226 Prowadnica 30 cm do RCS36 5132002486
RAC227 Łańcuch 30 cm do RCS36 5132002436
RAC228 Łańcuch 40 cm do RCS4640C 5132002474
RAC229 Prowadnica 40 cm do RCS4640C 5132002475
RAC230 Łańcuch 45 cm do RCS4845C 5132002476
RAC231 Prowadnica 45 cm do RCS4845C 5132002477
RAC232 Łańcuch 50 cm do RCS5150C 5132002478
RAC233 Prowadnica 50 cm RCS5150C 5132002479
RAC234 Łańcuch 20 cm do OPP1820/RPP1820LI 5132002588
RAC235 Prowadnica 20 cm do OPP1820/RPP1820LI 5132002589
ACC006 Okulary ochronne 5132002102
ACC007 Słuchawki ochronne 5132000031
ACC008 Zestaw: kask ochronny i słuchawki 5132000032

wyposażenie standardowe:
olej do silników 2-suwowych, tuba 

dmuchawy
wyposażenie standardowe:

olej do silników 2-suwowych, klucz

wyposażenie standardowe:
olej do silników 2-suwowych, worek na 

odpady, klucz, pas naramienny
wyposażenie standardowe:
olej do silników 2-suwowych
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Podkaszarki elektryczne

Moc 300 W
Średnica cięcia 25 cm
System żyłki głowica naciskowa
Typ żyłki 2 x 1,2 mm 

Moc 600 W
Średnica cięcia 38 cm
System żyłki głowica naciskowa
Typ żyłki 2 x 1,5 mm skręcany

Moc 1000 W
Średnica cięcia 38 cm
System żyłki głowica naciskowa
Typ żyłki 2 x 1,5 mm skręcany

Moc 400 W
Średnica cięcia 27 cm
System żyłki automatyczny
Typ żyłki 2 x 1,5 mm

•	Rękojeśc dwuręczna i obracana górna część dla  
 dokładnego wykańczania krawędzi
•	Przycinanie krawędzi: tak

RLT3025S

Podkaszarka 
elektryczna 300 w

Podkaszarka 
elektryczna 400 w

Podkaszarka 
elektryczna 500 w

5133001251

•	Lekka, wygodna w użyciu
•	Regulowana głowica do przycinania lub wykańczania  
 krawędzi
•	Innowacyjny wałek i obracana rękojeść do przycinania  
 krawędzi

RLT4027 5133001804

Moc 500 W
Średnica cięcia 30 cm
System żyłki automatyczny
Typ żyłki 2 x 1,5 mm

Moc 1000 W
Średnica cięcia 20 / 38 cm
System żyłki głowica naciskowa
Typ żyłki 2 x 1,5 mm skręcany

•	Technologia EasyEdge™ 
•	Automatyczna głowica i szpula podająca 
•	Przycinanie krawędzi: tak

RLT5030S 5133001213

•	Przycinania krawędzi: NIE
•	Dzielony wał dla łatwego transportu 
•	Regulowany uchwyt

RBc1020

Kosa elektryczna 1000 w

5133001245

Podkaszarka 
elektryczna 700 w

•	Tylne mocowania silnika do pełnej kontroli przy  
 większej mocy
•	W pełni regulowany uchwyt przedni
•	Przycinania krawędzi: NIE

RLT7038 5133001243

Podkaszarka 
elektryczna 1000 w

•	Tylne mocowanie silnika do pełnej kontroli  
 o mocy 1000 W
•	Dzielony wał dla łatwego transportu 
•	Przycinania krawędzi: NIE

RLT1038 5133001241

wyposażenie standardowe:
pas naramienny, automatyczna 

dwużyłowa głowica

wyposażenie standardowe:
pas naramienny, automatyczna  

dwużyłowa głowica, tarcza Tr-ArcTM
wyposażenie standardowe:

pas naramienny
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Moc 400 W
Zdolność cięcia 18 mm
Długość ostrza 45 cm

•	Livetool Indicator™
•	Głowica ruchoma w zakresie 135° 
•	GripZone™ 
•	Ostrze cięte laserowo
•	Rura teleskopowa

RPT4045

Nożyce do żywopłotu

5133001253

Nożyce do żywopłotu

Moc 700 W
Szerokość cięcia 32 mm
Długość prowadnicy 65 cm

•	Unikalny obrotowy uchwyt tylny w połączeniu z dużym  
 uchwytem przednim pozwala na pracę w różnych pozycjach
•	HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi
•	Typ ostrza: diamentowy
•	Obrotowa rękojeść 

RhT7065RL 5133001849

Nożyce do żywopłotu 
na wysięgniku

•	HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi 
•	Diamentowe ostrza ze stali hartowanej
•	3-pozycyjna głowica obrotowa

RhT450X 5133001239

Elektryczne nożyce do żywopłotu

Moc 420 W
Szerokość cięcia 18 mm
Długość ostrza 45 cm

•	Lekka konstrukcja, łatwe w użyciu
•	Nóż z dwoma ostrzami, lepsze osiągi
•	Dwa przeciwnie obracające się ostrza,  
 niższe wibracje 
•	HedgeSweep™ 

RhT4245

Elektryczne nożyce  
do żywopłotu

5133001809

•	Lekka konstrukcja, łatwe w użyciu
•	Nóż z dwoma ostrzami, lepsze osiągi
•	Dwa przeciwnie poruszające się ostrza,  
 niższe wibracje
•	HedgeSweep™ 
•	Typ ostrza: diamentowy

RhT5050

Elektryczne nożyce  
do żywopłotu

5133001811

•	Osłona  ostrzy typu T
•	Unikalny obrotowy uchwyt tylny w   
 połączeniu z dużym uchwytem przednim  
 pozwala na pracę w różnych pozycjach
•	Typ ostrza: diamentowy
•	Obrotowa rękojeść

RhT5555R

Nożyce do żywopłotu

5133001845

Moc 620 W
Szerokość cięcia 27 mm
Długość ostrza 60 cm

•	Unikalny obrotowy uchwyt tylny w   
 połączeniu z dużym uchwytem przednim  
 pozwala na pracę w różnych pozycjach
•	HedgeSweep™ nasadka do zgarniania  
 ściętych gałęzi
•	Typ ostrza: cięte laserowo

RhT6260RL 

Nożyce do żywopłotu

5133001847

Moc 500 W
Szerokość cięcia 20 mm
Długość ostrza 50 cm

Moc 550 W
Szerokość cięcia 24 mm
Długość ostrza 55 cm

Moc 450 W
Zdolność cięcia 18 mm
Długość ostrza 45 cm

wyposażenie standardowe:
Hedgesweep™
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Moc 2400 W
Maks. średnica gałęzi 40 mm
waga 25 kg
System cięcia Noże miażdzące I tnące

•	Miażdżenie i cięcie
•	System automatycznego odblokowania
•	Wytrzymała rama metalowa i duże koła dla łatwego  
 użytkowania
•	Zabezpieczenie przed przeciążeniem

RSh2455

cichy rozdrabniacz  
do gałęzi 2400 w

5133001235

Dmuchawa elektryczna z 
regulacją prędkości z funkcją 
rozdrabniania

Moc 3000 W
Prędkość powietrza 320 km/h
Przepływ powietrza 14 m3/min
Pojemność worka na odpady 45 l

•	Współczynnik rozdrabniania: 15:1
•	Teleskopowe rury z podwójnym przyłączeniem
•	Pasek na ramię
•	Livetool Indicator™ 
•	Zmienna prędkość

RBV3000VP 5133001225

cichy rozdrabniacz do gałęzi

Moc 2400 W
Maks. średnica cięcia 40 mm
waga 13,5 kg
System cięcia Noże udarowe

•	Wytrzymała rama metalowa i duże koła
•	2 odwracalne ostrza tnące
•	Rozdrabnia twarde gałęzie nawet o grubości 40 mm
•	Zabezpieczenie przed przeciążeniem

RSh2400R 5133001234

Moc 1800 W
Długość prowadnicy 35 cm
Prędkość łańcucha 13 m/s

Moc 2000 W
Długość prowadnicy 40 cm
Prędkość łańcucha 13 m/s

Moc 720 W
Długość prowadnicy 20 cm
Prędkość łańcucha 8 m/s

Moc 2800 W
Prędkość powietrza 320 km/h
Przepływ powietrza 14 m3/min
Pojemność worka na odp. 45 l

Elektryczne pilarki, dmuchawy i rozdrabniacze do gałęzi 

•	Automatyczne smarowanie łańcucha
•	System naprężania łańcucha bez   
 konieczności użycia narzędzi

RcS1835

Pilarka elektryczna

5133001215

•	Automatyczne smarowanie łańcucha
•	System naprężania łańcucha bez   
 konieczności użycia narzędzi

RcS2040

Pilarka elektryczna

5133001218

•	Ostrze ustawione pod kątem 15°
•	Livetool Indicator™ 
•	GripZone™ 
•	Automatyczne smarowanie łańcucha

RPP720

Pilarka elektryczna  
do gałęzi

5133001221

•	Współczynnik rozdrabniania: 15:1
•	Teleskopowe rury z podwójnym   
 przyłączeniem
•	Pasek na ramię
•	Livetool Indicator™ 

RBV2800S

Dmuchawa elektryczna 
z regulacją prędkości z 
funkcją rozdrabniania

5133001223

wyposażenie standardowe:
olej do smar. prowadnicy i łańcucha

wyposażenie standardowe:
worek, pas naramienny

wyposażenie standardowe:
olej do smar. prowadnicy i łańcucha

wyposażenie standardowe:
olej do smar. prowadnicy i łańcucha, 

klucz, pas naramienny

wyposażenie standardowe:
worek, popychacz do gałęzi

wyposażenie standardowe:
worek, popychacz do gałęzi

wyposażenie standardowe:
worek, pas naramienny
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Pozostałe narzędzia

wyposażenie standardowe:
dysza natryskowa 0°, 25 do 

detergentu/ spłukiwania i turbo

•	Siła nacisku 4 tony
•	Rama z mocnych rur
•	Duże koła

RLS4

Łuparka elektryczna Łuparka elektryczna opielacz

5133001698

•	Siła nacisku 5 ton
•	Rama z mocnych rur
•	Duże koła
•	Odłączane nogi

RLS5 5133001700

•	Mocny silnik z 4 frezami
•	Regulowana szerokość cięcia 
•	Składana kierownica

RcP1000 5133001238

Moc 2200 WMoc 1500 W

Moc 1700 W
ciśnienie robocze 140 bar
wydajność tłoczenia 378 l/h

•	Wbudowany zbiornik detergentu
•	Dysza natryskowa 0°, 25 do detergentu/ spłukiwania i turbo
•	Głowica do czyszczenia podłóg na zewnątrz
•	Węże

RPw140h

Myjka wysokociśnieniowa 140 bar Myjka wysokociśnieniowa spalinowa 172 bar

5133001690

ciśnienie robocze 172 bar
wydajność tłoczenia 520 l/godz.
Moc 163 cm³ OHV
Zbior. środka czysz. nie wbudowany

•	Solidna rama metalowa z kołami dla łatwego transportu
•	Uchwyt lancy z szybkim złączem, umożliwiającym łatwą wymianę dyszy natryskowych
•	Zgodność z pełną gamą akcesoriów do czyszczenia wysokociśnieniowego Expand-it™

RPw2400 5133001729

Moc 1050 W
Prędkość cięcia 380 obr/min
Szerokość / głębokość cięcia 18–30 / 20,5 cm
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Model opis Nr artyk.

PWA101
Wąż wysokociśnieniowy 8 m – złączka M22 x 14/15 mm obustronna.  
W zestawie przejściówka 22 mm do węży wysokociśnieniowych przedłużających. 5132000156

PWA102
Wąż wysokociśnieniowy 12 m – złączka M22 x 14/15 mm obustronna. 
W zestawie przejściówka 22 mm do węży wysokociśnieniowych przedłużających. 5132000157

PWA199
Zestaw (pistolet, wąż, lanca, dysza) / zawiera pistolet do myjki ciśnieniowej, lancę, wąż 8 m i dyszę 25° 
do generalnego czyszczenia. 5132000158

PWA201 Pistolet ciśnieniowy – połączenie z wężem M22. Wymagana kompatybilna lanca – np. PWA204. 5132000159

PWA202 Pistolet ciśnieniowy profesjonalny – połączenie z wężem M22. Wymagana kompatybilna lanca – np. PWA205 / PWA204. 5132000160

PWA204
Lanca z szybkozłączką – lanca posiada złącze do dyszy Quick Connect. 
Zawiera złącze bagnetowe kompatybilne z istniejącymi pistoletami do myjek ciśnieniowych i dyszę 25°. 5132000161

PWA205
Lanca z szybkozłączką 68 cm – pasuje do każdego pistoletu wysokociśnieniowego M22. 
Dodatkowe szybkie złącze do zastosowania z wieloma rodzajami dysz czyszczących. 5132000162

PWA208
Lanca z szybkozłączką do mycia podwozia –  
pasuje do większości lanc dowolnych producentów. 5132000163

PWA209
Wąż do czyszczenia rur 15 m – montowany do pistoletu ciśnieniowego za pomocą złączki M22 lub dostarczonych  
bagnetów. Z własnym napędem, przeznaczony do czyszczenia zatkanych rur i odpływów. 5132000164

PWA300 Adapter do urządzeń "Kärcher" – do łączenia uniwersalnej lancy, szczotki do pistoletów Karcher. 5132000165

PWA301
Adapter do urządzeń "Bosch / McAllister". Do łączenia uniwersalnej lancy, szczotki do pistoletów Bosch,  
MacAllister i innych FAIP. 5132000166

PWA302 Adapter do urządzeń "Ryobi / Homelite / B&D" – adapter Ryobi / Homelite / Black&Decker. 5132000167

PWA303 Adapter do urządzeń "Nilsfik / Lavor" – złączka do uniwersalnej lancy i szczotki do pistoletów Nilfisk i Lavor. 5132000168

PWA306 Adapter 3/8'' – złączka do uniwersalnej lancy i szczotki do pistoletów M22. 5132000169 

PWA307 M22 Adapter / Zamiana standardowej lancy w M22, do szerszego zastosowania. 5132000170

PWA400 Dysza 0° – zakładana na szybkozłączkę dyszy. Idealna do czyszczenia plam. 5132000171

PWA401 Dysza 15° – zakładana na szybkozłączkę dyszy. Idealna do bardzo mocnych zabrudzeń. 5132000172

PWA402 Dysza 25° – zakładana na szybkozłączkę dyszy. Do standardowego czyszczenia. 5132000173

PWA403 Dysza 40° – zakładana na szybkozłączkę dyszy. Do delikatnych zabrudzeń. 5132000174

PWA404 Dysza namydlająca i spłukująca – zakładana na szybkozłączkę dyszy. Do użycia z detergentami. 5132000175

PWA405 Zestaw 4 dysz – zakładane na szybkozłączkę dyszy. Zestaw dysz czyszczących w gumowej obudowie. 5132000176

PWA407
Dysza 6 w 1 – zakładana na szybkozłączkę dyszy. 0°, 15°, 25°, płukanie, namydlanie pod niskim cisnieniem  
i namydlanie pod wysokim ciśnieniem – wszystko w jednej praktycznej dyszy. 5132000177

PWA408
Dysza 4 w 1 – zakładana na szybkozłączkę dyszy. 0°, 25°, namydlanie pod niskim cisnieniem i namydlanie pod  
wysokim ciśnieniem – wszystko w jednej praktycznej dyszy. 5132000178

PWA409
Dysza Turbo – zakładana na szybkozłączkę dyszy. Dynamiczny strumień cieczy zapewnia wydajne czyszczenie.
Znany jako ,,Dirt Blaster" (,,Poskramiacz Brudu"). 5132000179

PWA500
Szczotka obrotowa – odpowiednia do pistoletu myjki ciśnieniowej, złącze bagnetowe. 
Idealna do samochodów i innych pojazdów, wysokie ciśnienie strumienia wody obraca szczotkę. 5132000180

PWA501 Szczotka stała – odpowiednia do pistoletu myjki ciśnieniowej, złącze bagnetowe. 5132000181

PWA502
Miękka szczotka – odpowiednia do pistoletu myjki ciśnieniowej, złącze bagnetowe. 
Wysokie ciśnienie strumienia wody myje łatwiej i bardziej efektywnie. 5132000182

PWA508
Uniwersalna głowica do czyszczenia – zakładana na pistolet ciśnieniowy za pomocą dostarczonych bagnetów.  
Zastosowanie podwójnego strumienia cieczy skierowanego na czyszczoną powierzchnię. 5132000184

Model opis Nr artyk.

RAC400 Ostrze 46 cm do RLM140HP / RLM140HPA / RLM140SP / RLM140SPA 5132002275

RAC402 Worek bez oprawki do RLM140HP / RLM140HPA / RLM140SP / RLM140SPA 5132002430

RAC403 Zestaw noży RLM140HP / RLM140HPA / RLM140SP / RLM140SPA 5132002431

RAC404 Ostrze 41 cm RLM3640LI / RLM3640LI2 5132002438

RAC405 Wymienny worek do RLM3640LI / RLM3640LI2 5132002446

RAC407 Ostrze 52 cm do RLM5219SME, RLM5219SM 5132002447

Akcesoria

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych
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Model opis Nr artyk.

RAC100 Pomarańczowa linka 15 m x 1,2 mm 5132002637

RAC101 Fioletowa linka 15 m x 1,6 mm 5132002638

RAC102 Biała  linka 15 m x 1,2 mm 5132002639

RAC103 Biała linka 50 m x 2,0 mm 5132002640

RAC104 Czerwona linka 15 m x 2,4 mm 5132002641 

RAC105 Czerwona linka 50 m x 2,4 mm 5132002642

RAC106 Głowica do RBC40SB / RBC41SB / RBC52SB 5132002643

RAC107 Brzeszczot do RBC40SB / RBC41SB / RBC52SB 5132002644

RAC108 Ostrze Tri-Arc do kosy Ryobi® 5132002650

RAC115 Głowica z czerwoną linką 2,4 mm 5132002578

RAC117 Wymienne ostrze 5132002668

RAC122 Szpulka z linką 1,5 mm do RLT4027 5132002670

RAC124 Szpulka z linką 1,6 mm do OLT1831 / RLT1830LI 5132002433

RAC125 Szpulka z linką 1,6 mm 3 szt. do RLT1830Li, OLT1831 5132002434

RAC126 Szpulka z linką 1,5 mm do RLT36 5132002435

RAC127 Szpulka z linką 1,5 mm 3 szt. do RLT36 5132002449

LTA026 Szpulka z linką 1,5 mm do RLT6038 / RLT1000 5132000083

LTA031 Głowica do RBC1000EX 5132000026

LTA032 Szpulka z linką do RLT6038EX 5132000027

LTA036 Linka  20 szt. do RBC40 / RBC41 / RBC52 5132000087

LTA054 Szpulka z linką 1,5 mm 2 szt. do RLT4025 5132000093

Model opis Nr artyk.

RAC350 Dodatkowy worek do RBL30MVA 5132002568

RAC353 Dodatkowy worek do RBV2800S / RBV3000VP 5132002570

inne akcesoria do narz. ogr.

Model opis Nr artyk.

RAC300 Wymienne ostrze nożyc do krzewów do OGS1820 / OGS1821 5132002426

RAC305 Wymienne ostrze sekatora RLP416 5132002437

RAC308 Listwa do gałęzi do OHT1851 / RHT1850LI 5132002457

Akcesoria do nożyc do żywopłotów

Model opis Nr artyk.

AHF05
Nożyce do żywopłotu – przystawka: długość ostrza: 44 cm, zdolność cięcia: 27 mm, dowolne ustawienie noża  
w zakresie 90˚, waga: 2,0 kg. 5133001927

APR04
Podcinarka-przystawka: prędkość łańcucha: 20 m/s, nóż nachylony pod kątem 15˚, automatyczne smarowanie  
łańcucha, waga 2,5 kg. 5133001733

ABC03 Wykaszarka do krzewów: średnica noża: 20 cm, nóż tnący Tri-Arc™, waga: 2,1 kg. 5133001734

AEX002 Wał przedłużający: długość: 62 cm, waga: 0,7 kg. 5133001737

Adaptery Expand-it™

Akcesoria



wszystkie dane łącznie warunkami serwisu i gwarancji, a także dotyczące asortymentu wyrobów mogą ulec zmianie.  
A & M Elektronarzędzia nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie.

A & M Elektronarzędzia Sp. z o.o
Al. Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa
Tel.: 022 379 94 83/84

Fax: 022 379 94 82
Email: biuro@tti-emea.com

Web: pl.ryobitools.eu

Rozprowadzane przez:

Akumulatorowa moc 36 V 
bez hałasu i benzyny

akumulator 4,0 ah




