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ELEKTRICKÉ NÁRADIE



Výrobky značky Ryobi® uľahčujú prácu miliónov 
ľudí na celom svete. Vybudovali sme si solídnu a 
závideniahodnú reputáciu, a to na základe vývoja 
a znalosti toho, čo presne ľudia očakávajú od ich 
elektrického náradia.
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Každé elektrické náradie značky Ryobi® poskytuje 
vynikajúci výkon a spoľahlivosť -  Ryobi® je prvotriedná 
voľba pre domácich majstrov.
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Náradie značky Ryobi® je vytvorené pre 
domáce použitie,  preto pre súkrom-
ných používateľov aj naďalej ponúkame 
2 roky záruky na náradie, a 6 mesiacov 
na akumulátory a na nabíjačky. Tieto 
záručné podmienky sú platné aj pre 
náradie zavedené v roku 2011.

* Okrem súčiastok a príslušenstva

Všetky naše produkty sú dodávané  s certifi kátom europských štandardov.

Upozornenie: Záručné podmienky sú špecifi cké podľa krajiny a regiónu. Na náradie, ktoré bolo objednané z 
USA alebo z internetu, alebo sa dostalo do krajiny inou cestou a nemá CE certifi  kát a nie je v súlade zákonmi 
Európskej únie, sa záruka nevzťahuje.

Ryobi® udržuje právo zmeniť  špecifi káciu svojich produktov bez oznámenia v akejkoľvek dobe.
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Novinky v roku 2011

Ryobi® ako jeden z najväčších a najinovatívnejších 
výrobcov  elektrického ručného náradia ponúka
svojim zákazníkom spoľahlivé výrobky s vynikajúcim
výkonom.

BRÚSENIE ĽAHKO A JEDNODUCHO

SÉRIA 18 V ONE PLUS™

Nová multifunkčná- a vibračná brúska značky Ryobi® 
leští ľahko a jednoducho.  Predĺžená časť brúsnej dosky 
tzv. „prst” týchto dvoch brúsiek zaisťuje ľahký prístup 
do úzkych priestorov. Pre ďalšie informácie prejdite na 
strany 18- 19.

One Plus™ systém je významný 18V rad náradia, v 
ktorom jedna batéria a nabíjačka môže byť použitá 
s takmer štyridsiatimi druhmi elektrického ručného a 
záhradného náradia. Pri systéme One Plus™
jednoducho zakúpite základnú štartovaciu sadu alebo
samostatnú batériu, nabíjačku, či náradie. Potom
použijete rovnakú batériu s akýmkoľvek náradím zo

širokej palety, odstránia sa navýšené výdavky za
kupovanie baterií a nabíjačiek s každým náradím zvlášť, 
a Vy ušetrite Vaše peniaze. Pre ďalšie informácie 
prejdite na strany 2- 11.
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Portfólio značky Ryobi® obsahuje
tradičné ručné náradie a na trh vždy 
prichádza s inovatívnymi novinkami.

TEK4™

MAĽUJTE RÝCHLO, ZÁBAVNE A JEDNODUCHO  

Je tu najvhodnejší čas aby ste objavili ako môžete 
rýchlo, zábavne a jednoducho maľovať s maľovacím
náradím značky Ryobi®. Prezentáciou nového 

TEK4™ akumulátorové náradie ponúka maximálny 
výkon, životnosť a dobu prevádzky. Náradie TEK4™
funguje s nabíjateľnou 4V Li-Iónovou batériou, jeho 
dizajn zabezpečuje tatočný výkon a jednoduché 
použitie. TEK4™ Li-Iónová batéria je dobrá voľba, 
lebo má dlhšiu životnosť a jej hladina energie neklesá 
- pri tom je 2000 krát nabíjateľná, a jedným nabíjaním 
dodáva energiu 3 ks AA bateriek. Produktový rad sa 
TEK4™ stále rozširuje.

maliarského systému Ryobi® vytvoril cenovo dostupný 
inovatívny produktový rad náradia.

Ryobi® zavedie na trh svoju novú inšpekčnú kameru, 
multifunkčnú lampu a skener v roku 2011. Pre ďalšie 
informácie prejdite na strany 27-29.
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Čo je „One Plus™” Systém?

One Plus™ systém je jedinečný rad náradia, v ktorom jedná batéria a nabíjačka môže
byť použitá s takmer štyridsiatimi druhmi elektrického ručného a záhradného náradia.
Tradične vždy keď  sa kupuje akumulátorové náradie, batéria a nabíjačka sú zahrnuté v 
cene bez ohľadu na to či ich potrebujete, alebo nie.  
Séria One Plus™ ponúka fl exibilné riešenie, aby ste mohli kúpiť to čo potrebujete, a 
vtedy, keď to potrebujete. 
Pri systéme One Plus™ jednoducho kúpite základnú štartovaciu sadu alebo 
samostatnú batériu, nabíjačku, či náradie. Potom použijete rovnakú batériu s 
akýmkoľvek náradím zo širokej palety, odstránia sa navýšené výdavky za kupovanie 
baterií a nabíjačiek s každým náradím zvlášť a Vy ušetrite Vaše peniaze. Všestrannosť,
efektivita, sila, hospodárnosť a technológia šetrná k životnému prostrediu- to je Ryobi®
One Plus™ systém.
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Technické údaje

Max. moment:  55 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  13 mm
Otáčky bez zaťaženia: 
 0 – 370 ot./min 1. stupeň
 0 – 750 ot./min 2. stupeň
 0 – 2200 ot./min 3. stupeň
Počet príklepov: 
 0 – 5920 pr./min 1. stupeň
 0 – 12000 pr./min 2. stupeň
 0 – 35200 pr./min 3. stupeň 
Max. kapacita vŕtania: 
 Drevo/ oceľ/ murivo: 50/ 13/ 13 mmOceľ 

Charakteristika

• Náradie na vŕtanie s príklepom a 
skrutkovacie aplikácie

• 13 mm rýchloupínacie skľúčidlo
• Automatická aretácia hriadeľa pre 

výmenu bitov jednou rukou
• 3 rýchlosti pre lepšiu výkonnosť pre 

väčšinu aplikácií
• Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-
ľavý chod a brzda motoru

• 24 stupňové nastavenie momentu
• Uloženie bitov na náradí
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x obojstranný skrutkovací bit, hĺbkový
doraz, prídavné madlo

CDI1803MHG 18V ONE PLUS 3-rýchlostný vŕtací 
skrutkovač s príklepom

Číslo výrobku: 5133000193Číslo výrobku: 5133000246

Charakteristika

• Náradie na vŕtanie s príklepom a 
skrutkovacie aplikácie

• 13 mm rýchloupínacie skľúčidlo 
• Automatická aretácia hriadeľa pre 

výmenu bitov jednou rukou
• 2 rýchlosti pre lepšiu výkonnosť pre 

väčšinu aplikácií                             
• Variabilné nastavenie rýchlosti, 

pravo-ľavý chod a brzda motoru
• 24 stupňové nastavenie momentu
• Uloženie bitov na náradí
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania
Štandardné vybavenie:
1x obojstranný skrutkovací bit, 
prídavné madlo s hĺbkovým dorazom

Technické údaje

Max. moment:  49 Nm
Otáčky bez zaťaženia: 0-400 ot./min 1.stupeň
 0-1500 ot./min 2.stupeň
Počet príklepov: 
 0 – 5720 pr./min 1. stupeň
 0 – 19500 pr./min 2. stupeň
Max. priemer vŕtania: Drevo 38 mm
 Oceľ 13 mm
 Murivo 13 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,6 kg

LCDI1802M 18V ONE PLUS 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač 
s príklepom  

Technické údaje

Max. moment:  16 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  10 mm
Otáčky bez zaťaženia: 0-650 ot./min 
Max. priemer vŕtania: Drevo 20 mm
 Oceľ 10 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,1 kg

Číslo výrobku: 5133000073

Charakteristika

• 10 mm rýchloupínacie skľúčidlo
• Variabilné nastavenie rýchlosti, 

pravoľavý chod a brzda motoru
• LED osvetlenie pre prácu v nejasných 

priestoroch
• Zadné LED osvetlenie
• 24 stupňové nastavenie momentu
• Uloženie bitov na náradí
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x obojstranný skrutkovací bit

CHD1801M 18V ONE PLUS vŕtací skrutkovač  

Číslo výrobku: 5133000269

Technické údaje

Max. moment:  42.6 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  10 mm
Otáčky bez zaťaženia: 0-350 ot./min 1. stupeň
 0-1300 ot./min 2. stupeň
Max. priemer vŕtania: Drevo 32 mm
 Oceľ 10 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,27 kg

Charakteristika

• 10 mm rýchloupínacie sklúčidlo
• Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo- 
ľavý chod a brzda motoru   

• Automatická aretácia hriadeľa pre 
výmenu bitov jednou rukou

• 2 rýchlosti pre väčšinu materiálov a
• aplikácií
• 24 stupňové nastavenie momentu
• Magnetický držiak bitov
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x obojstranný skrutkovací bit

CDC1802M 18V ONE PLUS 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

CDA1802M 18V ONE PLUS 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač 
s automatickým nastavením rýchlosti  LCD1802M 18V ONE PLUS kompaktný vŕtací skrutkovač 

Technické údaje

Max. moment:  37.5 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  13 mm
Otáčky bez zaťaženia: 440 ot./min 1. stupeň
 1600 ot./min 2. stupeň
Max. priemer vŕtania: Drevo 35 mm
 Oceľ 13 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,2 kg Číslo výrobku: 5133000127

Charakteristika

• 13 mm rýchloupínacie skľúčidlo
• Variabilné nastavenie rýchlosti, 

pravo-ľavý chod a brzda motoru
• Automatická aretácia hriadeľa pre 

výmenu bitov jednou rukou
• 24 stupňové nastavenie momentu,
• Magnetický držiak bitov 
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania  

Štandardné vybavenie: 
1x obojstranný skrutkovací bitTechnické údaje

Max. moment:  55 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  13 mm
Otáčky bez zaťaženia: 0 – 450 ot./min 1. stupeň
 0 – 1500 ot./min 2. stupeň
Max. priemer vŕtania: Drevo 38 mm
 Oceľ 13 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,7 kg Číslo výrobku: 5133000064

Charakteristika

• Automatické nastavenie rýchlosti 
(Autoshift) – automaticky si zvolí 
adekvátnu rýchlosť, aby vyhovoval 
materiálu a aplikácií

• Výkonný motor a prevodovka poskytuje 
max. moment 55 Nm

• 24 stupňové nastavenie momentu
• Magnetický držiak bitov 

Štandardné vybavenie: 
1x obojstranný skrutkovací bit, prídavné
madlo
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Výrobok:

Charakteristika:

Systém:

Typ akumulátora:

Číslo výrobku:

Výrobok:

Charakteristika

Systém:

Typ akumulátora:

Číslo výrobku:

Výrobok:

Charakteristika:

Systém:

Typ akumulátora:

Číslo výrobku:

BPL1815

1 x 18V 1,4 Ah Li-Iónová batéria

5132000047

 BLK18152

2 x 18V 1,4 Ah Li-Iónová 
batéria a super nabíjačka

 

5133000215

BLK18151

1 x 18V 1,4 Ah Li-Iónová 
batéria a super nabíjačka

 

5132000044

BLK18202

2 x 18V 2,4 Ah Li-Iónová 
batéria a super nabíjačka

 

5133000200

BPL1820

1 x 18V (2.4Ah)                            
Li- Iónová batéria 

 

5132000048

BCS618

Nabíjačka na nabíjanie 6 Li-Iónovej  
batérií 

5132000042

BLK1820

1 x 18V (2,4 Ah) Li- Iónová 
batéria a super nabíjačka 

5132000045

BCL1418

Inteligentná nabíjačka 14,4/18V

 

5133000199

BPP1817M

1 x 18V 1,7 Ah NiCd batéria

 

5132000049

BFG1218

Ukazovateľ stavu batérie

5132000043

BCP18172M

2 x 18V 1,7 Ah NiCd batéria a 
nabíjačka

 

5133000213

BCP1817M

1 x 18V 1,7 Ah NiCd batéria a 
nabíjačka

 

5132000041
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Číslo výrobku: 5133000247

Technické údaje

Hmotnosť:   0,3 kg

Charakteristika

• Otočiteľná hlava pre lepšie osvetlenie
• Plochá spodná časť pre zvýšenú stabilitu
• Ľahko dostupný spínač pre zvýšený 

komfort
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

LFP1802S 18V ONE PLUS svietidlo

Číslo výrobku:  5133000195

Technické údaje

Šírka hobľovania:  50 mm
Hĺbka hobľovania:  0 – 0.4 mm
Hĺbka polodrážky:  12.7 mm
Otáčky bez zaťaženia:  10000 ot./min
Hmotnosť:  1,7 kg

Charakteristika

• Úkosová drážka v prednej liatinovej 
zarážke pre presnejšie hobľovanie

• Hĺbka hobľovania 0 – 0.4 mm
• Prídavné predné madlo pre lepšiu 

kontrolu 
• Okrajové vodidlo pre presnejšie 

hobľovanie 
• DustTech™ zabudovaný systém 

prachovej technológie pre efektívne 
odsávanie prachu

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
2x obojstranný TCT nôž, okrajové vodidlo, 
prachové vrecko, kľúč

CPL180MHG 18V ONE PLUS hoblík

Číslo výrobku: 5133000197

Technické údaje

Otáčky bez zaťaženia:  10000 ford/perc
Romer brúsnej dosky:  125 mm
Priemer oscilačnej dráhy:  1,6 mm
Hmotnosť:  1,28 kg

Charakteristika

• Rozmer brúsnej dosky: 125 mm 
• Vypínač s aretáciou
• Pohodlné a rýchle upevnenie papiera so 

suchým zipsom a držiakom
• Ľahké držanie pre zvýšené pohodlie
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
3x brúsny papier

CRO180MHG 18V ONE PLUS 125 mm excentrická brúska

Číslo výrobku: 5133000191

Technické údaje

Otáčky bez zaťaženia: 11000 ot./min
Rozmer brúsnej dosky: 140x100 mm
Priemer oscilačnej dráhy: 1.8 mm
Hmotnosť: 0,83 kg

Charakteristika

• Rozmer brúsnej dosky: 140x100 mm
• Vypínač s aretáciou
• Pohodlné a rýchle upevnenie papiera so 

suchým zipsom a držiakom
• GripZoneTM technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
Sortiment brúsnych papierov

CCC1801MHG 18V ONE PLUS delta brúska  

Ako začať?

Múdre riešenie! Zakúpte
akumulátorové náradie

Zakúpte základnú štartovaciu sadu, 
ktorá obsahuje náradie, batériu a 

nabíjačku.

Vyberte si náradie a zakúpte 
batériu a nabíjačku zvlášť.

Pri nákupe ďalšieho náradia už
netreba zakúpiť ďalšiu batériu a 

nabíjačku. Tak môžete usporiť veľa 
peňazí.
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Číslo výrobku: 5133000077

Technické údaje

Max. prúd vzduchu:  0.85 m3/min
Kapacita nádoby:  173 ml
Hmotnosť:  0,96 kg

Charakteristika

• Je vhodný na nasávanie drobných 
suchých materiálov 

• Na rýchle čistenie hocikde 
• Rýchla výmena fi ltra
• Ľahké čistenie nádobky odrobiniek 
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
Štrbinová hlava a kefka

CHV182M 18V ONE PLUS vysávač odrobiniek 

Číslo výrobku: 5132000100

Technické údaje

Rozmery: 355x203x279 mm

Charakteristika

• Dvojitá nylonová stena na veľké 
zaťaženie

• Silný opasok a popruh cez rameno
• Vystužené kovovými nitmi
• Vonkajšie a vnútorné vrecká na uloženie 

náradia a príslušenstva

UTB2 Taška 

Číslo výrobku: 5133000198

Technické údaje

Rozmer klincov:  19 – 32 mm
Rozmer svoriek:  6 – 14 mm
Kapacita násobky: 
 Klince 100 ks
 Svorky 84 ks
Rýchlosť:  40 svoriek/min
Hmotnosť:  2,0 kg

Charakteristika

• Zošívanie klincov do 32 mm a svoriek do 
14 mm pre rôzne aplikácie

• Ľahko doplňovateľný zásobník až na 
100 ks klincov a 84 ks svoriek

• Nastavenie hĺbky klincov a svoriek 
pomocou gombíka pre rôzne aplikácie 

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania  

Štandardné vybavenie: 
Sortiment klincov a svoriek

CNS1801MHG 18V ONE PLUS sponkovačka

Číslo výrobku: 5133000188

Technické údaje

Priemer kotúča:  150 mm
Priemer vretena:  10 mm
Otáčky bez zaťaženia: 0 – 4200 ot./min
Max. priemer rezania: 
 Pri 90° 45 mm
 Pri 45° 32 mm
Hmotnosť:  2,5 kg

Charakteristika

• Veľká, 45 mm hĺbka rezania pri 90°
• Ultra tenký TCT rezný kotúč znižuje 

spotrebu energie a zvyšuje kapacitu 
rezania 

• Ideálne na laminované kuchynské linky, 
pracovné dosky a ploché materiály                                    

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania   

Štandardné vybavenie: 
1x 150 mm TCT rezný kotúč, ochranný kryt

LCS180 18V ONE PLUS okružná píla  

Číslo výrobku: 5133000078

Technické údaje

Zdvih:  19 mm
Zdvih bez zaťaženia:  0 – 2100 zd./min
Max. kapacita rezania:  Drevo 40 mm
Hmotnosť:  1,72 kg

Charakteristika

• Laser pre presné rezanie
• 4-stupňové nastavenie výkyvného 

pohybu pre vyšší výkon rezania 
• Beznástrojové upínanie pre rýchlu a 
ľahkú výmenu pílového listu                   

• Ľahké nastavenie základovej dosky pre 
pokosové rezanie od 0º do 45º             

• Variabilná elektronika rýchlosti 
• Vložka proti vytrhávaniu materiálu 
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
2x píla, imbusový kľúč

CJS180LM 18V ONE PLUS priamočiara píla s laserom   

Číslo výrobku: 5133000143

Charakteristika

• Univerzálna píla na rezanie rôznych 
materiálov                               

• Beznástrojové upínanie pre rýchlu a 
ľahkú výmenu pílového listu

• Variabilná elektronika rýchlosti a brzda 
• Dĺžka zdvihu 22 mm                                

Štandardné vybavenie: 
2x píla

Technické údaje

Zdvih bez zaťaženia:  0 – 3000 zd./min
Max. kapacita rezania:  Drevo 100 mm
Zdvih:  22 mm
Hmotnosť:  1,9 kg

LRS180 18V ONE PLUS chvostová píla
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Číslo výrobku: 5133000196

Technické údaje

Výkon reproduktoru: 3 W
Priemer reproduktoru: 90 mm
Frekvenčný rozsah: 87.5 – 108 FM MHz
Hmotnosť 0,52 kg

Charakteristika

• Vstupný jack – kompatibilný s MP3 
prehrávačom, CD prehrávačom, atď.

• Pohodlný prepínač z FM na prídavný 
vstup 

• Zapntie/vypnutie pomocou ovládača 
hlasitosti

• Ručné a automatické ladenie
• Zložiteľná fl exibilná anténa
• Ukazovateľ stavu batérie
• Reproduktor s priemerom 90 mm

Štandardné vybavenie: 
35 mm aux kábel

CRA180MHG 18V ONE PLUS rádio s MP3 pripojením 

Číslo výrobku:  5133000058

Technické údaje

Rýchloupínacie skľúčidlo:  10 mm
Otáčky bez zaťaženia:  0 – 1000 ot./min
Max. priemer vŕtania: Drevo 38 mm
 Oceľ 6 mm
Hmotnosť:  1,4 kg

Charakteristika

• Základňa otočiteľná o 180° pre ľahšie 
používanie v obmedzených riestoroch

• 10 mm rýchloupínacie skľúčidlo
• Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-
ľavý chod a brzda motoru 

• Uloženie bitov na naradí               
• Pravouhlý skrutkovač – ideálne riešenie 

pre prácu v obmedzených priestoroch  
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
2x obojstranný skrutkovací bit, šesťhranný 
adaptér

CAP1801M  18V ONE PLUS pravouhlý skrutkovač

Číslo výrobku: 5133000217

Technické údaje

Otáčky bez zaťaženia: 0 – 1000 ot./min 
Počet príklepov:  0 – 4000 pr./min
Energia úderu:  1.5 J
Max. priemer vŕtania: Drevo 16 mm
 Oceľ 13 mm
 Murivo 12 mm
Hmotnosť:  2,7 kg

Charakteristika

• Dvojitá funkcia pre vŕtanie do viacerých 
materiálov s možnosťou vypnutia 
príklepov pri vŕtaní

• Ľahké a kompaktné náradie, ideálne 
riešenie pre prácu v obmedzených 
priestoroch a nad hlavou 

• SDS skľúčidlo pre rýchlejšie vŕtanie a 
jednoduchšiu výmenu vrtákov

• Výkonná energia úderu 1.5 J 

Štandardné vybavenie: 
1x 18V 1,4 Ah Li-Iónová batéria, super
nabíjačka, prídavné madlo s hÍbkovým 
dorazom

CRH18011L 18V ONE PLUS SDS-Plus vŕtacie kladivo

Číslo výrobku: 5133000056

Technické údaje

Max.priemer osa 14M
Upínanie nástroja: 6.35 mm (1/4”)
Max. moment: 170 Nm
Otáčky bez zaťaženia:  0-2400 ot./min
Počet príklepov: 0-3000 pr./min
Hmotnosť 1,2 kg

Charakteristika

• Bezkľúčové šesťhranné (1/4”) upínanie
• Rázový mechanizmus na skrutkovanie 

dlhých skrutkov 
• LED osvetlenie
• Predný pohon z liatiny pre dlhú životnosť
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
 2x skrutkovací bit

BID1821M 18V ONE PLUS rázový uťahovák

Číslo výrobku: 5133000154

Technické údaje

Otáčky bez zaťaženia:  4500 ot./min
Priemer kotúča:  102 mm 
Priemer vretena:  16 mm 
Kapacita rezania:  Pri 0° 22 mm 
                                Pri 45° 16 mm 
Kapacita úkosu:  0 – 45º
Zásobník vody:  fľaša na vodu
Kapacita fľaše:  500 ml 
Hmotnosť:  2,59 kg

Charakteristika

• Výkonný 18V motor na rezanie keramiky, 
žuly, mramoru a muriva 

• Oceľová základová doska s veľkými 
gombíkmi pre ľahké nastavenie 

• 102 mm (4˝) diamantový rezný kotúč  
umožňuje presné rezanie, predchádza 
lámaniu materiálu 

• Aretácia hriadeľa pre ľahkú výmenu 
rezného kotúča

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania a potlačenie vibrácií

Štandardné vybavenie: 
102 mm (4˝) diamantový kotúč, imbusový 
kľúč, fľaša na vodu

LTS180M 18V ONE PLUS rezačka obkladov a dlažieb

Číslo výrobku: 5133000057

Technické údaje

Priemer kotúča:  115 mm
Priemer vretena:  22 mm
Závit vretena: M14
Otáčky bez zaťaženia: 6500 ot./min
Hmotnosť:  2,2 kg

Charakteristika

• Hlavné madlo je možné otáčať o 270°                                        
• Ľahká výmena disku a príslušenstva  
• Rýchle prestaviteľný ochranný kryt 

kotúča
• 3 pozície upevnenia rukoväte s miestom 

na uloženie kľúča
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
Brúsny kotúč, klúč, ochranný kryt, postranná 
rukoväť

CAG180M 18V ONE PLUS uhlová brúska
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Číslo výrobku: 5133000086

Technické údaje

Priemer kotúča:  86 mm
Priemer vretena: 15 mm 15 mm
Otáčky bez zaťaženia:  0 – 2000 ot./min
Max. priemer rezania: Pri 90º 24 mm
 Pri 45º 17,5 mm
Hmotnosť:  1,74 kg

Charakteristika

• Uloženie príslušenstva na náradí   
• Ideálne na laminované kuchynské linky 

a ploché materiály                  
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania
• Aretácia hriadeľa pre ľahkú výmenu 

kotúča 

Štandardné vybavenie: 
1x 1,2 Ah Li-Iónová batéria, 45 min 
nabíjačka, 20 zubový TCT kotúč, imbusový 
kľúč, ochranný kryt, taška

CS1201 12V akumulátorová okružná píla

Číslo výrobku: 5133000082

Technické údaje

Zdvih bez zaťaženia:  0 – 1850 zd./min
Max. kapacita rezania:  Drevo 50 mm
Zdvih:  12,7 mm
Hmotnosť:  1,18 kg

Charakteristika

• Beznástrojové upínanie pre rýchlu a 
ľahkú výmenu pílového listu 

• Univerzálna píla na rezanie rôznych 
materiálov        

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
1x 1,2 Ah Li-Iónová batéria, 45 min 
nabíjačka, 1x pílový list, taška

CR1201 12V akumulátorová chvostová píla 

Číslo výrobku: 5133000223

Technické údaje

Max. moment:  12 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  10 mm
Otáčky bez zaťaženia:  0 – 600 ot./min
Max. priemer vŕtania: Drevo 20 mm
 Oceľ 10 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,5 kg

Charakteristika

• 10 mm rýchloupínacie skľúčidlo
• 24 stupňové nastavenie momentu pre 

dokonalé skrutkovanie     
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania      
• Uloženie bitov na náradí

Štandardné vybavenie: 
2x 1,3 Ah NiCd batéria, 6 hodinová 
nabíjačka, 1x obojstranný skrutkovací bit, 
taška

CSDT1202N 12V NiCd vŕtací skrutkovač s nastavením 
momentu 

Číslo výrobku: 5133000249

Technické údaje

Max. moment:  12 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  10 mm
Otáčky bez zaťaženia:  0 – 600 ot./min
Max. priemer vŕtania: Drevo 20 mm
 Oceľ 10 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,1 kg

Charakteristika

• 10 mm rýchloupínacie skľúčidlo    
• Ľahké a kompaktné náradie, ideálne 

riešenie pre prácu v obmedzených 
priestoroch 

• 24 stupňové nastavenie momentu pre 
dokonalé skrutkovanie

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania  

• Uloženie bitov na náradí

Štandardné vybavenie: 
2x 1,2 Ah Li-Iónová batéria, 45 min 
nabíjačka, 1x obojstranný skrutkovací bit, 
taška

LSDT1202 12V Li-Iónový vŕtací skrutkovač s nastavením 
momentu

Číslo výrobku: 5133000658

Technické údaje

Max. moment:  30 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  10 mm
Otáčky bez zaťaženia:  
 0 – 400 ot./min 1. stupeň
 0 – 1380 ot./min 2. stupeň
Max. priemer vŕtania: Drevo 20 mm
 Oceľ 10 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,5 kg

Charakteristika

• 2 rýchlosti pre väčšinu materiálov a 
aplikácií 

• 10 mm rýchloupínacie skľúčidlo 
• 24 stupňové nastavenie momentu pre 

dokonalé skrutkovanie 
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania    
• Uloženie bitov na náradí      

Štandardné vybavenie: 
2x 1,3 Ah NiCd batéria, 6 hodinová 
nabíjačka, 1x obojstranný skrutkovací bit, 
taška

CSDT12022N 12V NiCd dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač s 
nastavením momentu

Číslo výrobku: 5133000654

Technické údaje

Max. moment:  30 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  10 mm
Otáčky bez zaťaženia:  
 0 – 400 ot./min 1. stupeň
 0 – 1380 ot./min 2. stupeň
Max. priemer vŕtania: Drevo 20 mm
 Oceľ 10 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,1 kg

Charakteristika

• 2 rýchlosti pre väčšinu materiálov a 
aplikácií                     

• 10 mm rýchloupínacie skľúčidlo          
• Ľahké a kompaktné náradie – ideálne 

riešenie pre prácu v obmedzených 
priestoroch     

• 24 stupňové nastavenie momentu pre 
dokonalé skrutkovanie            

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania                    

• Uloženie bitov na náradí      

Štandardné vybavenie: 
 2x 1,2 Ah Li-Iónová batéria, 45 min 
nabíjačka, 1x obojstranný skrutkovací bit, 
taška

LSDT12022 12V Li-Iónový dvojrýchlostný vŕtací skrutkovač 
s nastavením momentu
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Číslo výrobku: 5133000185 Číslo výrobku: 5132000046

Obsahuje

• 12V vŕtací skrutkovač
• 12V chvostová píla
• 12V okružná píla
• 12V lampa

Štandardné vybavenie: 
2x 12V 1,2 Ah Li-Iónová batéria, 45 min 
nabíjačka, 1x obojstranný skrutkovací bit, 
1x píla, 20 zubový TCT kotúč, imbusový 
kľúč, taška

CLK124 12 V štvordielný set BPL1220 akumulátor

Číslo výrobku: 5132000051

Technické údaje

Hmotnosť:  0,18 kg

Charakteristika

• Otočiteľná hlava pre lepšie osvetlenie
• Plochá spodná časť pre zvýšenú stabilitu

Štandardné vybavenie: 
Bez batérie a nabíjačky

Charakteristika

• typ: Li-Ión
• napätie: 12V
• kapacita: 1,2 Ah
• hmotnosť: 0,27 kg

CKF120LM 12V Li-Iónové svietidlo

Číslo výrobku: 5133000055

Technické údaje

Max. moment: 85Nm
Otáčky bez zaťaženia:  0- 1600 ot./min
Počet príklepov: 0- 2250 pr./min
Šesťhranné skrutky:  6.35 mm
Hmotnosť: 1,18 kg

Charakteristika

• Najrýchlejšia a najpraktickejšia výmena 
skľučovadla  

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania       

• Uloženie bitov na náradí

Štandardné vybavenie: 
1x 1,2 Ah Li- Iónová batéria, 45 min 
nabíjačka, taška

BID1201 12V Rázový uťahovák

Číslo výrobku: 5133000418

Technické údaje

Počet úderov:  3600 ú./min
Rozmer klinca:  25 mm – 85 mm (1˝ – 3 1⁄2˝)
Typ klinca:   obyčajné a polo udierané klince
Hmotnosť:  1,3 kg

Charakteristika

• 3 ,600 úderov za minútu na pribíjanie 
klincov do rôznych typov dreva pre 
rýchle výsledky bez námahy    

• Výkonný motor a jedinečný automatický 
systém úderov udiera bežné klince až do 
25 mm – 85 mm (1˝ – 3 1⁄2˝)                                 

• Kompaktný a ergonomický pravoúhly 
dizajn pre klincovanie v obmedzených 
priestoroch

• LED osvetlenie pre lepšiu viditeľnosť 
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x 12V 1,3 Ah NiCd batéria, 6 hodinová 
nabíjačka, taška

CHN12K 12V Autokladivo

Číslo výrobku: 5133000271

Technické údaje

Počet úderov:  3600 ú./min
Rozmer klinca:  25 mm – 85 mm (1˝ – 3 1⁄2˝)
Typ klinca:   obyčajné a polo udierané klince
Hmotnosť:  0,93kg

Charakteristika

• 3 600 úderov za minútu na pribíjanie 
klincov do rôznych typov dreva pre 
rýchle výsledky bez námahy

• Výkonný motor a jedinečný automatický 
systém úderov udiera bežné klince až do 
25 mm – 85 mm (1˝ – 3 1⁄2˝)                                 

• Kompaktný a ergonomický pravoúhly 
dizajn pre klincovanie v obmedzených 
priestoroch 

• LED osvetlenie pre lepšiu viditeľnosť 
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x 12V 1,2 Ah Li-Iónová batéria, 45 min 
nabíjačka, taška

CHL12K 12V Autokladivo
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Číslo výrobku: 5133000216

Technické údaje

Max. moment:  37 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  13 mm
Otáčky bez zaťaženia:  0-400 ot./min 1. stupeň
 0-1600 ot./min 2.stupeň
Max. priemer vŕtania: Drevo 32 mm
 Oceľ 13 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,9 kg

Charakteristika

• 13 mm rýchloupínacie skľúčidlo 
• Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-
ľavý chod a brzda motoru   

• Automatická aretácia hriadeľa pre 
výmenu bitov jednou rukou                                    

• 2 rýchlosti pre väčšinu materiálov a 
aplikácií                                            

• 24 stupňové nastavenie momentu 
• Magnetický držiak bitov              
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
2x 1,7 Ah NiCd batéria, 1x obojstranný 
skrutkovací bit, rýchlonabíjačka, taška

CDD14022NF 14,4V NiCd 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač 

Číslo výrobku: 5133001103
Možné objednať 2x (1,4 Ah) Li- Iónovou batériou 
5133001105 (LLCD14022) 
* obidve skrutkovače sú k dispozícii od augusta 2011

Technické údaje

Max. moment:  30 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  10 mm
Otáčky bez zaťaženia: 
 0-400 ot./min 1. stupeň
 0-1400 ot/min 2. stupeň
Max. priemer vŕtania:
 Drevo 25 mm
 Oceľ 10 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,52 kg

Charakteristika

• 10 mm rýchloupínacie skľúčidlo 
• Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-
ľavý chod a brzda motoru    

• Automatická aretácia hriadeľa pre 
výmenu bitov jednou rukou                                     

• 2 rýchlosti pre väčšinu materiálov a 
aplikácií                                             

• 24 stupňové nastavenie momentu              
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
1x 1,4 Ah Li-Iónová batéria, 1x obojstranný 
skrutkovací bit, rýchlonabíjačka, taška

LLCD14021 14,4V Li-Iónový 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Číslo výrobku: 5133000602

Technické údaje

Max. moment:  18 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  10 mm
Otáčky bez zaťaženia:  0 – 750 ot./min
Nastavenie momentu:  24
Max. priemer vŕtania: Drevo 25 mm
 Oceľ 10 mm
Hmotnosť:  1,65 kg

Charakteristika

• Ľahké a kompaktné náradie, ideálne 
riešenie pre prácu v obmedzených 
priestoroch

• Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-
ľavý chod a brzda motoru                                            

• 24 stupňové nastavenie momentu                                           
• 10 mm rýchloupínacie skľúčidlo 
• Magnetický držiak bitov                 
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
2x 1,7 Ah NiCd batéria, 1x obojstranný
skrutkovací bit, rýchlonabíjačka, taška

 CDD14012N 14,4V NiCd vŕtací skrutkovač 

Číslo výrobku: 5133000189
Tiež dostupná verzia 2x  (1,4 Ah) Li- Iónovou batériou 
5133000243 (LCD14022)

Technické údaje

Max. moment:  37 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  13 mm
Otáčky bez zaťaženia:  0 – 440 ot./min 1. stupeň
 0 – 1600 ot./min 2. stupeň
Max. priemer vŕtania: Drevo 32 mm
 Oceľ 13 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,64 kg

Charakteristika

• 13 mm rýchloupínacie skľúčidlo 
• Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-
ľavý chod a brzda motoru   

• Automatická aretácia hriadeľa pre 
výmenu bitov jednou rukou                                    

• 2 rýchlosti pre väčšinu materiálov a 
aplikácií                                             

• 24 stupňové nastavenie momentu              
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
1x 1,4 Ah Li-Iónová batéria, 1x obojstranný 
skrutkovací bit, rýchlonabíjačka, taška

LCD14021 14,4V Li-Iónový vŕtací skrutkovač

Číslo výrobku:  5133000802
* dostupný od septembra

Technické údaje

Max. moment:  30 Nm
Otáčky bez zaťaženia:  0 – 400 ot./min 1. stupeň
 0 – 1400 ot./min 2. stupeň
Počet príklepov:  0 – 6000 pr./min 1. stupeň
 0 – 21000 pr./min 2. stupeň
Max. priemer vŕtania:
 Drevo 25 mm
 Oceľ 13 mm
 Murivo 13 mm
Hmotnosť:  1,84 kg

Charakteristika

• Náradie na vŕtanie s príklepom a 
skrutkovacie aplikácie                      

• 13 mm rýchloupínacie skľúčidlo 
• Automatická aretácia hriadeľa pre 

výmenu bitov jednou rukou                  
• 2 rýchlosti pre väčšinu materiálov a 

aplikácií                                              
• Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-
ľavý chod a brzda motoru                     

• 24 stupňové nastavenie momentu 
• Uloženie bitov na náradí                   
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
2x 1,3 Ah NiCd batéria, 1x obojstranný 
skrutkovací bit, 6 hodinová nabíjačka, taška

CLCDI14022N 14,4V NiCd vŕtací skrutkovač s príklepom

Číslo výrobku: 5133000800
* dostupný od septembra

Technické údaje

Max. moment:  30 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  13 mm
Otáčky bez zaťaženia:  0 – 400 ot./min 1. stupeň
 0 – 1400 ot./min 2. stupeň
Počet príklepov:  0 – 6000 pr./min 1. stupeň
 0 – 21000 pr./min 2. stupeň
Max. priemer vŕtania:
 Drevo 25 mm
 Oceľ 13 mm
 Murivo 13 mm
Hmotnosť:  1,58 kg

Charakteristika

• Náradie na vŕtanie s príklepom a 
skrutkovacie aplikácie

• 13 mm rýchloupínacie skľúčidlo
• Automatická aretácia hriadeľa pre 

výmenu bitov jednou rukou                       
• 2 rýchlosti pre väčšinu materiálov a 

aplikácií                                    
• Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-
ľavý chod a brzda motoru                    

• 24 stupňové nastavenie momentu                              
• Uloženie bitov na náradí                
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania
Štandardné vybavenie: 
2x 1,4 Ah lítium-iónová batéria, 1x 
obojstranný skrutkovací bit, inteligentná 
nabíjačka, taška

LLCDI14022 14,4V Li-Iónový vŕtací skrutkovač s príklepom

NOVINKA NOVINKA



LCDI14022 14,4V Li-Iónový vŕtací skrutkovač s príklepom CDDI14022NF 14,4V NiCd 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač s 
príklepom

Technické údaje

Max. moment:  37 Nm
Rýchloupínacie skľúčidlo:  13 mm
Otáčky bez zaťaženia:  0-400 ot./min 1. stupeň
 0-1600 ot./min 2.stupeň
Počet príklepov: 0 – 5720 pr./min 1. stupeň
 0 – 20800 pr./min 2. stupeň
Max. priemer vŕtania: Drevo 32 mm
 Oceľ 13 mm
 Murivo 13 mm
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  1,8 kg

Technické údaje

Max. moment:  37 Nm
Otáčky bez zaťaženia: 
 0-440 ot./min 1. stupeň
 0-1600 ot./min 2.stupeň
Počet príklepov: 
 0 – 5720 pr./min 1. stupeň
 0 – 20800 pr./min 2. stupeň
Max. priemer vŕtania: Drevo 32 mm
 Oceľ 13 mm
 Murivo 13 mm
Hmotnosť:  2,1 kg

Charakteristika

• Náradie na vŕtanie s príklepom a 
skrutkovacie aplikácie                    

• 13 mm rýchloupínacie skľúčidlo
• Automatická aretácia hriadeľa pre 

výmenu bitov jednou rukou              
• 2 rýchlosti pre väčšinu materiálov a 

aplikácií                                    
• Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-
ľavý chod a brzda motoru                    

• 24 stupňové nastavenie momentu 
• Uloženie bitov na náradí  
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
2x 1,4 Ah Li-Iónová batéria, 1x obojstranný 
skrutkovací bit, rýchlonabíjačka, taška

Charakteristika
• Náradie na vŕtanie s príklepom a 

skrutkovacie aplikácie                    
• 13 mm rýchloupínacie skľúčidlo 
• Automatická aretácia hriadeľa pre 

výmenu bitov jednou rukou              
• 2 rýchlosti pre väčšinu materiálov a 

aplikácií                                    
• Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-
ľavý chod a brzda motoru                   

• 24 stupňové nastavenie momentu
• Uloženie bitov na náradí 
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania
Štandardné vybavenie: 
2x 1,7 Ah NiCd batéria, 1x obojstranný 
skrutkovací bit, 6 hodinová nabíjačka, taška

Číslo výrobku: 5133000153 Číslo výrobku: 5133000411

BPL1414

1x 14,4V 1,4 Ah  Li-Iónová batéria 

5133001102

Výrobok:

Charakteristika:

Typ batérie:

Číslo výrobku:

BPP1417

1x 14,4V 1,7 Ah NiCd batéria 

5132000003

BPP1413

1x 14,4V 1,3 Ah NiCd batéria 

5132001523

15
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Číslo výrobku: 5133000526

Technické údaje

Príkon:  710 W
Rýchloupínacie skľúčidlo: SDS 
rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez zaťaženia: 0- 1100 ot./min
Počet príklepov: 0-4000 pr./min
Energia príklepu: 2J
Max. priemer vŕtania: 
Drevo 32 mm
Oceľ 13 mm 
Murivo 24 mm
Hmotnosť: 3,00 kg

Charakteristika

• Variabilná elektronika rýchlosti, pravo-
ľavý chod 

• Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
• Spínač variabilnej rýchlosti
• Livetool Indicator™- modré svetlo 

signalizuje, ak náradie je pod napätím- 
modré svetlo signalizuje, ak náradie je 
pod napätím

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania

• Bezpečnostná spojka

Štandardné vybavenie: 
O 360º otočiteľné prídavné madlo, hĺbkový 
doraz, kufor

ERH710RS SDS-PLUS príklepová vŕtačka  

Číslo výrobku: 5133000230

Technické údaje

Príkon:  500 W
Rýchloupínacie skľúčidlo:  13 mm
Otáčky bez zaťaženia:  2700 ot./min
Počet príklepov:  43000 pr./min
Max. priemer vŕtania:
 Drevo 25 mm
 Oceľ 13 mm
 Murivo 13 mm
Hmotnosť:  2,02 kg

Charakteristika

• Variabilná elektronika rýchlosti, pravo-
ľavý chod

• Spínač variabilnej rýchlosti
• Livetool Indicator™- modré svetlo 

signalizuje, ak náradie je pod napätím
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
O 360º otočiteľné prídavné madlo

EID500RS Príklepová vŕtačka s výkonom 500W 

Číslo výrobku: 5133000231

Technické údaje

Príkon:  600 W
Rýchloupínacie skľúčidlo: 13 mm 
Otáčky bez zaťaženia: 0- 2700 ot./min
Počet príklepov: 0-43000 pr./min
Energia príklepu: 
Max. priemer vŕtania: 
Drevo 25 mm
Oceľ 13 mm 
Murivo 13 mm
Hmotnosť: 2,04 kg

Charakteristika

• Variabilná elektronika rýchlosti, pravo-
ľavý chod

• Spínač variabilnej rýchlosti
• Livetool Indicator™- modré svetlo 

signalizuje, ak náradie je pod napätím
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
O 360º otočiteľné prídavné madlo, kufor

EID600RS Príklepová vŕtačka s výkonom 600W

Číslo výrobku: 5133000232

Technické údaje

Príkon:  500 W
Rýchloupínacie skľúčidlo:  13 mm
Otáčky bez zaťaženia:  0- 2700 ot./min
Počet príklepov:  0- 43000 pr./min
Max. priemer vŕtania:
 Drevo 25 mm
 Oceľ 13 mm
 Murivo 13 mm
Hmotnosť:  2,26 kg

Charakteristika

• Variabilná elektronika rýchlosti, pravo-
ľavý chod

• Spínač variabilnej rýchlosti
• Livetool Indicator™- modré svetlo 

signalizuje, ak náradie je pod napätim
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
O 360º otočiteľné prídavné madlo, hĺbkový 
doraz, kufor

EID750RS Príklepová vŕtačka s výkonom 750W

Číslo výrobku: 5133000190

Technické údaje

Príkon:  1050 W
Rýchloupínacie skľúčidlo: 13 mm kovové
Otáčky bez zaťaženia: 0- 3200 ot./min
Počet príklepov: 0-51000 pr./min
Energia príklepu: 
Max. priemer vŕtania: 
Drevo 32 mm
Oceľ 13 mm 
Murivo 20 mm
Hmotnosť: 2,86 kg

Charakteristika

• Variabilná elektronika rýchlosti, pravo-
ľavý chod

• Aretácia hriadeľa
• Možnosť vypnutia príklepov 
• Spínač variabilnej rýchlosti
• Kazeta na vŕtáky v prídavnej rukoväti
• Livetool Indicator™- modré svetlo 

signalizuje, ak náradie je pod napätím
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania
• Zabudovaná vodováha

Štandardné vybavenie: 
O 360º otočiteľné prídavné madlo, hĺbkový 
doraz, kufor

EID1050RS Príklepová vŕtačka s výkonom 1050W

Číslo výrobku: 5133000229

Technické údaje

Rýchloupínacie skľúčidlo:  13 mm kovové
Otáčky bez zaťaženia: 
 0- 1200 ot./min 1. stupeň
 0- 3200 ot./min 2. stupeň
Počet príklepov:  0-19000 pr./min
 0- 51000 pr./min
Energia príklepu:
Max. priemer vŕtania:
Drevo/ Oceľ/ Murivo  50/ 13/ 20 mm
Hmotnosť:  3,38 kg

Charakteristika

• Variabilná elektronika rýchlosti, pravo-
ľavý chod

• Aretácia hriadeľa
• 2-rýchlostná prevodovka
• Možnosť vypnutia príklepov 
• Spínač variabilnej rýchlosti
• Kazeta na vŕtáky v prídavnej rukoväti
• Livetool Indicator™- modré svetlo 

signalizuje, ak náradie je pod napätím
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania
• Zabudovaná vodováha

Štandardné vybavenie: 
O 360º otočiteľné prídavné madlo, hĺbkový 
doraz, kufor

EID11002RV Príklepová vŕtačka s výkonom 1100W
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Číslo výrobku: 5133000550

Technické údaje

Príkon:  2000 W
Priemer kotúča: 230 mm
Priemer vretena: 22 mm
Závit vretena: M14
Otáčky bez zaťaženia: 6000 ot./min
Hmotnosť: 6 kg

Charakteristika

• Veľký spínač s aretáciou
• Beznástrojové upínanie pre rýchlu a 
ľahkú výmenu kotúča 

• 2 pozície upevnenia prídavného madla, 
uloženie kľúča vnútri madla

• Aretácia hriadeľa pre ľahkú výmenu 
kotúča

• Livetool Indicator™-modré svetlo 
signalizuje, ak náradie je pod napätím

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania

• O 180º otočiteľná rukoväť

Štandardné vybavenie: 
1x kotúč , 1x kľúč, ochranný kryt, prídavné 
madlo, kufor

EAG2000RS 230 mm uhlová brúska 

Číslo výrobku: 5133000546

Technické údaje

Príkon:  950 W
Priemer kotúča: 115 mm
Priemer vretena: 22 mm
Závit vretena: M14
Otáčky bez zaťaženia: 11000 ot./min
Hmotnosť: 2,55 kg

Charakteristika

• Spínač s aretáciou
• Beznástrojové upínanie pre rýchlu a 
ľahkú výmenu kotúča 

• 2 pozície upevnenia prídavného madla, 
uloženie kľúča vnútri madla

• Aretácia hriadeľa pre ľahkú výmenu 
kotúča

• Livetool Indicator™-modré svetlo 
signalizuje, ak náradie je pod napätím

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x kotúč , 1x kľúč, ochranný kryt, prídavné 
madlo, kufor

  EAG950RS 115 mm uhlová brúska

Číslo výrobku: 5133000548

Technické údaje

Príkon:  950 W
Priemer kotúča: 125 mm
Priemer vretena: 22 mm
Závit vretena: M14
Otáčky bez zaťaženia: 11000 ot./min
Hmotnosť: 2,6 kg

Charakteristika

• Spínač s aretáciou
• Beznástrojové upínanie pre rýchlu a 
ľahkú výmenu kotúča 

• 2 pozície upevnenia prídavného madla, 
uloženie kľúča vnútri madla

• Aretácia hriadeľa pre ľahkú výmenu 
kotúča

• Livetool Indicator™-modré svetlo 
signalizuje, ak náradie je pod napätím

• GripZone™technológia pre zvýšený 
komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x kotúč , 1x kľúč, ochranný kryt, prídavné 
madlo, kufor

EAG950RB 125 mm uhlová brúska

Číslo výrobku: 5133000366

Technické údaje

Príkon:  850 W
Priemer kotúča: 125 mm
Priemer vretena: 22 mm
Závit vretena: M14
Otáčky bez zaťaženia: 11000 ot./min
Hmotnosť: 2,8 kg

Charakteristika

• Veľký spínač s aretáciou  
• Spínač pre nepretržitú prácu
• O 180º otočiteľné zadné madlo 
• Beznástrojové upínanie pre rýchlu a 
ľahkú výmenu kotúča 

• 2 pozície upevnenia prídavného madla, 
uloženie kľúča vnútri madla

• Aretácia hriadeľa pre ľahkú výmenu 
kotúča 

• Livetool Indicator™-modré svetlo 
signalizuje, ak náradie je pod napätím

• GripZone™technológia pre zvýšený 
komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x kotúč , 1x kľúč, ochranný kryt, prídavné 
madlo, kufor

EAG8512RHG  125 mm uhlová brúska

Číslo výrobku: 5133000542

Technické údaje

Príkon:  750 W
Priemer kotúča: 115 mm
Priemer vretena: 22 mm
Závit vretena: M14
Otáčky bez zaťaženia: 11000 ot./min
Hmotnosť: 2,35 kg

Charakteristika

• Spínač s aretáciou
• Beznástrojové upínanie pre rýchlu a 
ľahkú výmenu kotúča 

• 2 pozície upevnenia prídavného madla, 
uloženie kľúča vnútri madla

• Aretácia hriadeľa pre ľahkú výmenu 
kotúča

• Livetool Indicator™-modré svetlo 
signalizuje, ak náradie je pod napätím

Štandardné vybavenie: 
1x kotúč , 1x kľúč, ochranný kryt, prídavné 
madlo

EAG750RS 115 mm uhlová brúska

Číslo výrobku:  5133000544

Technické údaje

Príkon:  750 W
Priemer kotúča: 125 mm
Priemer vretena: 22 mm
Závit vretena: M14
Otáčky bez zaťaženia: 11000 ot./min
Hmotnosť: 2,4 kg

Charakteristika

• Spínač s aretáciou
• Beznástrojové upínanie pre rýchlu a 
ľahkú výmenu kotúča 

• 2 pozície upevnenia prídavného madla, 
uloženie kľúča vnútri madla

• Aretácia hriadeľa pre ľahkú výmenu 
kotúča

• Livetool Indicator™-modré svetlo 
signalizuje, ak náradie je pod napätím

Štandardné vybavenie: 
1x kotúč , 1x kľúč, ochranný kryt, prídavné 
madlo

EAG750RB 125 mm uhlová brúska



Charakteristika
• DustTech™ zabudovaný systém prachovej technológie pre efektívne odsávanie 

prachu 
• 3 brúsky v jednej (delta brúska, 1⁄3 vibračná brúska a brúska s  tzv. prstom)
• Jedinečný zabudovaný „prst” na brúsenie v obmedzených priestoroch
• Trojuholníkový dizajn zakladnej dosky ideálny pre brúsenie tesne na okrajoch
• 1⁄3 vibračná funkcia na brúsenie veľkých plôch (pri použití brúsneho papiera so 

suchým zipsom  alebo upevnenie štandardného brúsneho papiera svorkami)
• Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím
• GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania

Štandardné vybavenie 
Brúsne papiere so suchým zipsom (5 x delta, 5 x 1/3, 5 x papier na výbežok), taška
Technické údaje

Príkon:  180 W
Otáčky bez zaťaženia:  0–12000 ot./min
Priemer oscilačnej dráhy:  2 mm
Hmotnosť:  1,4 kg

EMS180RV Multifunkčná brúska
Číslo výrobku: 5133000530
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Technické údaje

Príkon:  280 W
Otáčky bez zaťaženia: 
 7000 – 12000 ot./min
Rozmer brúsnej dosky:  93 x 185 mm
Priemer oscilačnej dráhy:  2.0 mm
Hmotnosť:  1,7 kg Číslo výrobku: 5133000532

Technické údaje

Príkon:  200 W
Otáčky bez zaťaženia:  12000 ot./min
Rozmer brúsnej dosky:  93 x 185 mm
Priemer oscilačnej dráhy:  2.0 mm
Hmotnosť:  1,5 kg

Charakteristika

• Nová výkonná cyklónová technológia 
pre efektívne odsávanie prachu 

• Pohodlné a rýchle upevnenie papiera so 
suchým zipsom a držiakom

• Svorkové upevnenie papiera             
• Nízke vibrácie pre ľahké a jemnejšie 

brúsenie
• Zabudovaný „prst” na brúsenie v 

obmedzených priestoroch
• Livetool Indicator™ – modré svetlo 

signalizuje, ak náradie je pod napätím
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
2x 60, 1x 100 a 1x 150 zrnové brúsne 
papiere

ESS200RS 1/3 vibračná brúska

Číslo výrobku: 5133000534

Charakteristika

• Nová výkonná cyklónová technológia 
pre efektívne odsávanie prachu 

• Pohodlné a rýchle upevnenie papiera so 
suchým zipsom a držiakom

• Svorkové upevnenie papiera 
• Nízke vibrácie pre ľahké a jemnejšie 

brúsenie
• Variabilná elektronika rýchlosti slúži na 

celkovú kontrolu brúsenia 
• Livetool Indicator™ – modré svetlo 

signalizuje, ak náradie je pod napätím
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
2x 60, 1x 100 a 1x 150 zrnové brúsne
papiere, taška

ESS280RV 1/3 vibračná brúska

Číslo výrobku: 5133000356

Technické údaje

Príkon:  320 W
Otáčky bez zaťaženia:  
 6000 – 12000 ot./min
Rozmer brúsnej dosky:  115 x 229 mm
Priemer oscilačnej dráhy:  2.2 mm
Hmotnosť:  2,2 kg

Charakteristika

• Výkonný 320 W motor
• Pohodlné a rýchle upevnenie papiera so 

suchým zipsom a držiakom
• Variabilná elektronika rýchlosti
• Základňa vyrobená tlakovým liatím
• Veľký spínač zapnutia/vypnutia pre 
ľahšie používanie a odolnosť

• DustTech™ zabudovaný systém 
prachovej technológie pre efektívne 
odsávanie prachu 

• Livetool Indicator™
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
1x 60, 1x120 a 1x240 zrnové brúsne pa-
piere,  papierová dierová podložka, kufor

ESS3215VSHG 1/2 vibračná brúska

Číslo výrobku: 5133000342

Technické údaje

Príkon:  240 W
Otáčky bez zaťaženia: 
 7000 – 12000 ot./min
Rozmer brúsnej dosky:  125 mm
Priemer oscilačnej dráhy:  2,4 mm
Hmotnosť:  1,7 kg

Charakteristika

• Výkonný 240 W motor
• Pohodlné a rýchle upevnenie papiera so 

suchým zipsom a držiakom
• Variabilná elektronika rýchlosti
• Veľký spínač zapnutia/vypnutia pre 
ľahšie používanie a odolnosť 

• Kompaktné madlo pre zvýšený komfort
• DustTech™ zabudovaný systém 

prachovej technológie pre efektívne 
odsávanie prachu

• Livetool Indicator™
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
2x 60, 100, 150, 180 a 240 zrnové brúsne 
papiere, prachové vrecko, kufor

ERO2412VHG 125 mm excentrická brúska

Číslo výrobku: 5133000348

Technické údaje

Príkon:  240 W
Otáčky bez zaťaženia:  14000 ot./min
Rozmer brúsnej dosky:  110 x 114 mm
Priemer oscilačnej dráhy:  1.6 mm
Hmotnosť:  1,56 kg

Charakteristika

• Výkonný 240 W motor
• Pohodlné a rýchle upevnenie papiera so 

suchým zipsom a držiakom
• Základňa vyrobená tlakovým liatím
• Veľký spínač zapnutia/vypnutia pre 
ľahšie používanie a odolnosť

• Kompaktné madlo �pre zvýšený komfort
• DustTech™ zabudovaný systém 

prachovej technológie pre efektívne 
odsávanie prachu

• Livetool Indicator™
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
2x 60, 100 a 150 zrnové brúsne papiere,  
papierová dierová podložka, prachové 
vrecko, kufor

EOS2410NHG ¼ inch vibračná brúska  

Číslo výrobku: 5133000528

Technické údaje

Príkon:  80 W
Otáčky bez zaťaženia: 12000 ot./min
Rozmer brúsnej dosky: 99 x 149 mm
Priemer oscilačnej dráhy:  1.6 mm
Hmotnosť:  0,95 kg

Charakteristika

• Kompaktné madlo pre zvýšený komfort
• DustTech™ zabudovaný systém 

prachovej technológie pre efektívne 
odsávanie prachu 

• Zabudovaný „prst” na brúsenie v 
obmedzených priestoroch

• Trojuholníkový dizajn podložky ideálny 
pre brúsenie tesne na okrajoch 

• Livetool Indicator™ – modré svetlo 
signalizuje, ak náradie je pod napätím

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania

Štandardné vybavenie: 
Brúsne papiere so suchým zipsom (5x delta, 
5x 1/3, 5x papier na výbežok), taška 

EPS80RS 80W delta brúska
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Číslo výrobku: 5133000345

Technické údaje

Príkon:  800 W
Rýchlosť pásu:  150 – 300 m/min
Rozmer brúsnej dosky:  76 x 533 mm
Šírka pásu:  76 mm
Hmotnosť:  3,6 kg

Charakteristika
• Výkonný 800 W motor s variabilnou 

elektronikou rýchlosti na brúsenie 
rôzných materiálov 

• Otočiteľné predné madlo 
• Rýchla výmena brúsneho pásu
• Automatické vedenie brúsneho pásu s 

manuálnym prispôsobením 
• DustTech™ zabudovaný systém 

prachovej technológie pre efektívne 
odsávanie prachu 

• Livetool Indicator™
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania
• Brúsny rám je možné doobjednať  

Štandardné vybavenie: 
1x 60, 100, 120 brúsne pásy, 2x obrátené 
sponky na dokončenie, prachové vrecko, 
paralelné vodidlo, kufor

EBS8021VFHG 76 mm pásová brúska 

Technické údaje

Príkon:  2000 W
Kontrola teploty:  50 – 550º / 50 – 650 ºC
Prietok vzduchu:  250/500 l/min
Hmotnosť:  0,94 kg Číslo výrobku:  5133000607

Charakteristika

• LCD ukazovateľ teploty
• Odsrtániteľný predný tepelný štít
• Snímač na ochranu proti prehriatiu
• 2 nastavenia na prietok vzduchu
• 2 možnosti nastavenia teploty
• Elektronická regulácia teploty
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania
• Hák na zavesenie náradia

Štandardné vybavenie: 
4x dýza, sada 3 škrabacích nožov s 
držiakom, kufor

EHG2002KHG LCD horúcovzdušná pištoľ

Číslo výrobku: 5133000362

Technické údaje

Príkon:  950 W
Rýchlosť pásu:  150 – 400 m/min
Rozmer brúsneho pásu:  75 x 533 mm
Celková dĺžka:  350 mm
Hmotnosť:  5,0 kg

Charakteristika
• Dvojité guličkové ložisko s 950 W motorom
• Elektronický prepínač rýchlosti a variabilná 

elektronika rýchlosti;
• 150 – 400 m/min, prispôsobí sa práce
• Nastavenie pásu umožňuje brúsenie 

soklovej podlahovej lišty a brúsny rám na 
brúsenie väčších plôch

• Rýchla výmena brúsneho pásu
• Telo a kryt pásu vyrobené tlakovým liatím 
• Odsávanie prachu s vreckom
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania
• Plochý horný dizajn  pre namontovanie 

pracovnej lavičky 
• Funkcia uzamykania 

Štandardné vybavenie: 
Hliníkový rám, 2x G-svorky, prachové 
vrecko, brúsny pás, kufor

EBS9576VFHG  76 mm pásová brúska  

Číslo výrobku: 5133000364

Technické údaje

Príkon:  1350 W
Rýchlosť pásu:  240 – 400 m/min
Rozmer brúsneho pásu:  610 x 100 mm
Šírka pásu:  100 mm
Hmotnosť:  6,4 kg

Charakteristika

• 610x 100 mm rozmer pásu a výkonný 
1350 W motor pre rýchlejšie brúsenie 

• Variabilná elektronika rýchlosti 
240 – 400 m/min

• Rýchla výmena brúsneho pásu 
• Brúsny rám na brúsenie väčších plôch
• Výkonný systém odsávania prachu pre 
čistejšiu prácu 

• „Soft Start” – mäkký štart pre jemnejšie 
štartovanie

• GripZone™ technológia pre zvýšený 
komfort držania

Štandardné vybavenie: 
Brúsne pásy, prachové vrecko, brúsny rám, 
kufor

EBS1310VFHG  100 mm pásová brúska

Číslo výrobku: 5133000350

Technické údaje

Príkon: 600 W
Kapacity hobľovania: 
Šírka hobľovania: 82 mm
Hĺbka hobľovania: 1.5 mm
Hĺbka polodrážky:  0-8 mm
Otáčky bez zaťaženia:  16000 ot./min
Hmotnosť:  3,1 kg

Charakteristika

• Odvod triesok do ľava alebo do prava
• Nadmerný spínač pre lepšiu kontrolu                                                                                                                                        
• Opierka aby sa obrobok nepoškodil, keď 

sa hoblík nepoužíva
• DustTech™ zabudovaný systém 

prachovej technológie pre efektívne 
odsávanie prachu 

• Livetool Indicator™
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
2x TCT nože, prachové vrecko, okrajové 
vodidlo, kľúč 

EPN6082CHG 600W hoblík

Číslo výrobku: 5133000355

Technické údaje

Príkon:  2000 W
Kontrola teploty:  50 – 550º / 50 – 650 ºC
Prietok vzduchu:  250/500 l/min
Weight:  0,68 kg

Charakteristika

• LED svetlo na ukazovanie teploty
• Elektronický termostat
• 2 pozície pre nastavenie teploty a prúd 

vzduchu
• Ochrana proti abnormálnému zvýšeniu 

teploty
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania
• Dodávaná so stojanom na vertikálne 

používanie

Štandardné vybavenie: 
4 dýzy, škrabka, sada 3 škrabacích nožov s 
držiakom, kufor

EHG2002THG LED horúcovzdušná pištoľ
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Číslo výrobku: 5133000540

Technické údaje

Príkon: 680 W
Zdvih: 21 mm
Zdvih bez zaťaženia:  800- 3000 zd./min
Max. kapacita rezania: 
Drevo 85 mm
Hliník 20 mm
Oceľ 8 mm
Hmotnosť: 2,42 kg

Charakteristika

• Variabilná elektronika rýchlosti    
• LED svetlo   
• Beznástrojová výmena pílového listu 
• Ochrana proti vytrhávaniu materiálu
• Odfukovacia funkcia               
• Úkosové rezné uhly do 45°
• Nastavenie výkyvného pohybu
• Livetool Indicator™
• GripZone™

Štandardné vybavenie: 
1x pílový list pre priamočiaru pílu, kufor

EJ700L 680 W priamočiara píla 

Číslo výrobku:  5133000538

Technické údaje

Príkon: 600 W
Zdvih: 19 mm
Zdvih bez zaťaženia:  800- 3000 zd./min
Max. kapacita rezania: 
Drevo 70 mm
Hliník 18 mm
Oceľ 6 mm
Hmotnosť: 2,45 kg

Charakteristika

• Variabilná elektronika rýchlosti 
• Beznástrojová výmena pílového listu
• Odfukovacia funkcia               
• Úkosové rezné uhly do 45°
• Nastavenie výkyvného pohybu
• Livetool Indicator™
• GripZone™

Štandardné vybavenie: 
1x pílový list pre priamočiaru pílu, taška

 EJ600 600 W priamočiara píla

Číslo výrobku: 5133000536

Technické údaje

Príkon:  500 W
Zdvih:  19 mm
Zdvih bez zaťaženia:  3000 zd./min
Max. kapacita rezania:
 Drevo 65 mm
 Hliník 18 mm
 Oceľ 6 mm
Hmotnosť:  2,1 kg

Charakteristika

• Beznástrojová výmena pílového listu
• Odfukovacia funkcia
• Úkosové rezné uhly do 45°
• Livetool Indicator™
• GripZone™

Štandardné vybavenie: 
1x pílový list pre priamočiaru pílu

EJ500 500 W priamočiara píla 

Číslo výrobku: 5133000367

Technické údaje

Príkon:  800 W
Zdvih:  28 mm
Zdvih bez zaťaženia:  500- 3000 zd./min
Max. kapacita rezania:
 Drevo 150 mm
 Hliník 12 mm
 Oceľ 10 mm
Hmotnosť:  2,8 kg

Charakteristika

• Variabilná elektronika rýchlosti        
• Rýchla a ľahká výmena pílových listov 
• Pevná a odolná kovová skriňa 

prevodovky                                 
• GripZoneTM- technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
3x píly, Kufor

ERS80VHG 800 W chvostová píla 

Číslo výrobku: 5133000336
Tiež dostupná verzia bez laseru, 1250W 
Číslo výrobku: 5133000339 (EWS1266HG) Číslo výrobku: 5133000552

Technické údaje

Príkon: 1350 W
Otáčky bez zaťaženia: 4500 ot./min
Max. kapacita rezania: 
Pri 90° 66 mm
Pri 45° 38 mm
Priemer vretena: 16 mm
Priemer kotúča: 190 mm
Hmotnosť: 5,2 kg

Technické údaje

Príkon: 1150 W
Otáčky bez zaťaženia: 5600 ot./min
Max. kapacita rezania: 
Pri 90° 55 mm
Pri 45° 38 mm
Priemer vretena: 20 mm
Priemer kotúča: 170 mm
Hmotnosť: 4,7 kg

Charakteristika

• Laser a LED dióda pre presnejšie 
rezanie                                    

• Rýchlo nastaviteľná základná doska                     
• Nastaviteľnosť hĺbky                       
• Aretácia veretena pre rýchlu výmenu 

kotúča                            
• Zabudované odsávanie prachu             
• Livetool IndicatorTM- modré svetlo 

signalizuje, ak náradie je pod napätím  
• GripZoneTM- technológia pre zvýšený 

komfort držania          

Štandardné vybavenie: 
18-zubový TCT kotúč, paralelné vodidlo

Charakteristika

• Rýchlo nastaviteľná základná doska                      
• Nastaviteľnosť hĺbky                       
• Aretácia veretena pre rýchlu výmenu 

kotúča                              
• Zabudované odsávanie prachu             
• Livetool IndicatorTM- modré svetlo 

signalizuje, ak náradie je pod napätím  
• GripZoneTM- technológia pre zvýšený 

komfort držania               

Štandardné vybavenie: 
12-zubový TCT kotúč, Paralelné vodidlo

 EWS1366HG Okružná píla  EWS1150RS Okružná píla
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Číslo výrobku: 5133000703

Technické údaje

Príkon:  1800 W
Otáčky bez zaťaženia:  5000 ot./min
Priemer kotúča: 254 mm 60- zubový TCT
Max. hĺbka: 40 mm
Pokos.píl.:  
90° 70 mm
45° 50 mm
Rozmery stola: 430 x 297 mm
Hmotnosť: 19 kg

Charakteristika

• Veľmi univerzálna pokosová stolová píla 
s priemerom kotúča 254 mm

• Hliníkový stôl 
• Univerzálny 1,800 W motor
• Mäkký štart pre kontrolu a bezpečnosť
• Bezpečnostné zapínanie, aby sa vyhlo 

náhodnej aktivácii
• Odsávanie prachu alebo prachové 

vrecko na udržanie čistoty pracovného 
prostredia

Štandardné vybavenie: 
60-zubový TCT kotúč, 2x imbusový kľúč, 
doraz, paralelné/pokosové vodidlo, pracovný 
zverák, posúvacia lata, prachové vrecko, 
kryt kotúča

 ETMS1825HG  254 mm stolová pokosová píla

Číslo výrobku:  5133000686

Technické údaje

Príkon:  2000 W
Priemer kotúča: 254 mm 
Typ kotúča:  40- zubový TCT
Kapacita pokosu:  47° doľava a 45° doprava
Kapacita úkosu: 45° doľava
Max. kapacita rezania: 
90° pokos / 90° úkos 305 x 90 mm
90° pokos / 45° úkos 305 x 42 mm
45° pokos / 90° úkos 215 x 90 mm
45° pokos / 45° úkos 215 x 42 mm

Charakteristika

• Ergonomicky vytvorené madlo pre 
zvýšený komfort

• Výkonný 2000 W motor
• Nastavenie 9 vzorových uhlov 0°, 15°, 

22.5°, 30° a 45°
• Dĺžkový doraz pre presnosť pri 

opakovných rezoch
• Aretácia vretena pre ľahkú výmenu 

kotúča
• Ľahko čítateľná škála pre maximálnu 

presnosť
• Livetool Indicator™  

Štandardné vybavenie: 
40-zubový TCT kotúč, predĺženia, zveráky, 
prachové vrecko, kľúč

EMS2026SCLHG 254 mm pokosová píla s laserom

Číslo výrobku: 5133000692 

Technické údaje

Príkon:  1100 W
Priemer kotúča: 210 mm 
Typ kotúča:  TCT
Otáčky bez zaťaženia:  5000 ot./min
Kapacita pokosu:  45° doľava a doprava
Kapacita úkosu: 45° doľava a 10° doprava
Max. kapacita rezania: 
90° pokos / 90° úkos 120 x 50 mm
90° pokos / 45° úkos 120 x 22 mm
45° pokos / 90° úkos 85 x 50 mm
45° pokos / 45° úkos 85 x 22 mm
Hmotnosť:  7,5 kg

Charakteristika
• Exactline Laser Technology™ - 

označenie reznej línie s laserom 
• Ergonomicky vytvorené  madlo pre 

zvýšený komfort
• 10° negatíny pokos pre lepšie pokosové 

rezanie
• Jedinečne vytvorené zadné madlo pre 

lepšie prenášanie na pracovisku
• Nastavenie 9 vzorových uhlov 
• Bezpečnostná páka
• Podporné madlá 
• Ľahko čitateľná škála pre max. prenosť
• DustTech™ zabudovaný systém 

prachovej technológie
• Livetool Indicator™
Štandardné vybavenie: 
24-zubový TCT kotúč, predĺženia, zveráky, 
prachové vrecko, kľúč

EMS1122LHG 210 mm pokosová píla s laserom

Číslo výrobku: 5133000706

Technické údaje

Príkon: 550 W
Otáčky bez zaťaženia:  450-2500 ot./min
Kapacita skľúčidlo: 13 mm
Priemer vŕtania: 13 mm
Priemer stĺpa stojana: 13 mm
Priemer stojana: 65 mm
Priemer pracovnej dosky: 273 mm
Priemer kotúča: 254 mm 40-zubový TCT
Rozmery základy dosky: 420 x 280 mm
Celková výška: 889 mm
Hmotnosť:  38 kg

Charakteristika
• Variabilná elektronika rýchlosti s digitálnym 

označením
• Exactline Laser Technology™ - označenie 

reznej línie s laserom 
• 550 W indukčný motor
• Viacúčelový pracovný stôl otočiteľný o 360° 

a skloniteľný až do 45° pre vŕtanie uhlov
• Nastavenie výšky ozubeneho kolesa stola
• Zabudovaný bezpečnostný mikrospínač 

zabrání náhodnému používaniu náradia
• Kapacita  skľúčidla 13 mm
• Tlačidlo na nastavenie hĺbky vŕtania pri 

opakovaných aplikáciách 
• Svetlo pri osvetlení pracovnej plochy
• Núdzové zastavenie pre lepšiu ochranu 

používateľa
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

EDP5530LHG 305 mm stojanová vŕtačka s variabilnou 
elektronikou a laserom 

Číslo výrobku: 5133000700

Technické údaje

Príkon: 1500 W
Otáčky bez zaťaženia:  4500 ot./min
Priemer kotúča: 254 mm 40-zubový TCT
Max. hĺbka rezania: 
Pri 90°  80 mm
Pri 45°  55 mm
Priemer vretena:  30 mm
Rozmery stola: 1110 x 638 mm
Hmotnosť:  25,56 kg

Charakteristika

• Sklzné okraje zvyšujú kvalitu rezania a 
zabezpečujú ľahšie používanie

• Zabudované predĺženie pílového stola, 
rozšíriteľný až do 1110 x 638 mm

• Samovyrovnávacie paralelné vodidlo s 
quick-lock madlom zabezpečuje, aby 
vodidlo bolo paralelné s kotúčom pri 
každom rezaní 

• Veľký stôl vyrobený tlakovým liatím 
umožňuje max. podporu pri rezaní 

• Pokosová vodiaca lišta umožňuje presné a 
rýchle rezanie uhlov pri križových rezoch

• Núdzové zastavenie pre lepšiu ochranu 
používateľa

• Livetool Indicator™

Štandardné vybavenie: 
40-zubový TCT kotúč, paralelné vodidlo, 
pokosová vodiaca lišta, posúvacia lata, kľúč

ETS1525SCHG  254 mm stolová píla so sklznými okrajmi 

Číslo výrobku: 5133000698

Technické údaje

Príkon: 1500 W
Otáčky bez zaťaženia:  4500 ot./min
Priemer kotúča: 254 mm 40-zubový TCT
Max. hĺbka rezania: 
Pri 90°  80 mm
Pri 45°  55 mm
Priemer vretena:  30 mm
Rozmery stola: 722 x 640 mm
Hmotnosť:  16,4 kg

Charakteristika

• Veľký stôl vyrobený tlakovým liatím 
umožňuje max. podporu pri rezaní 

• Dvojfunkčné madlo pre ľahké nastavenie 
výšky a úkosových uhlov

• Samovyrovnávacie paralelné vodidlo s 
quick-lock madlom zabezpečuje, aby 
vodidlo bolo paralelné s kotúčom pri 
každom rezaní 

• Pokosová vodiaca lišta umožňuje presné 
a rýchle rezanie uhlov od  +60° do -60°

• Silný a trvanlivý stojan s nohami s 
gumovým povrchom 

• Livetool Indicator™

Štandardné vybavenie: 
40-zubový TCT kotúč, paralelné vodidlo, 
pokosová vodiaca lišta, posúvacia lata, kľúč

ETS1526ALHG 254 mm stolová píla 
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Číslo výrobku: 5133000573

Technické údaje

Príkon:  1400 W
Kapacita:  30 l
Vakuové odsávanie:  15 kPa (150 mbar)
Hmotnosť:  7,7 kg

Charakteristika

• Odvodňovací ventil umiestnený na 
spodnej časti nádrže pre rýchle a ľahké 
vyprázdnenie tekutín

• Automatické zapínanie a vypínanie-
vysávač sa zapína automaticky, keď 
náradie je zapojené a vypína sa 
automaticky po 10 min po nasávaní 
všetkých triesok.

• Horné madlo a široké kolieska pre ľahké a 
stabilné manévrovanie vysávačom

• Penové a kazetové fi ltre sú vhodné aj na 
mokré aj na suché aplikácie

• Funkcia prefuku fi ltra pre rýchle a efektívne 
čistenie

Štandardné vybavenie: 
3.8 m x 35 mm hadica, nábojový fi lter, 
penový fi lter, univerzálna odsávacia spojka

VC30A 30 L mokrý / suchý vysávač 

Číslo výrobku: 5133000570

Technické údaje

Príkon:  1250 W
Kapacita:  20 l
Vakuové odsávanie:  14 kPa (140 mbar)
Hmotnosť:  5,5 kg

Charakteristika

• Odvodňovací ventil umiestnený na 
spodnej časti nádrže pre rýchle a ľahké 
vyprázdnenie tekutín

• Horné madlo a široké kolieska pre ľahké 
a stabilné manévrovanie s vysávačom

• Výkonný 1250 W motor s max. 
podtlakom 140 mbar

• Penové a kazetové fi ltre sú vhodné aj na 
mokré aj na suché aplikácie

• Funkcia prefuku fi ltra pre rýchle a 
efektívne čistenie 

Štandardné vybavenie: 
1.8 m x 35 mm hadica, nábojový fi lter, 
penový fi lter

VC23 20 L mokrý / suchý vysávač

Číslo výrobku: 5133000646
*dostupný od apríla

Technické údaje

Typ:  bez oleja
Objem nádrže:  10.5 l
Kapacita nasávania:  
 57 litrov za minútu pri 90 PSI
Typ motora:  univerzálny
Max. podtlak:  9 Bar
Hmotnosť:  14 kg

Charakteristika

• Pumpa používateľná bez oleja 
umožňuje prevádzkovanie bez údržby a 
zabezpečuje dlhšiu životnosť

• Prepojenie spojky s tlačením pre rýchlu 
a ľahkú výmenu náradia 

• Úložný priestor na uloženie 
príslušenstva 

• 7.5 m dlhá natočená hadica na 
rozprestieranie pracovných aplikácií

• Úložný držiak na strane kompresora na 
uloženie náradia (až do 2 ks) 

Štandardné vybavenie: 
7.5 m hadica, dýza s hlavou, 2x dýza, 
bezpečnostné striekačky, omietka, gumená 
hubica, dýza k ránu hadice

EAS10A15 Kompresor 

Číslo výrobku: 5133000285

Technické údaje

Príkon:  500 W
Otáčky bez zaťaženia:  2900 ot./min
Priemer kotúča:  178 mm (7˝)
Priemer vretena:  25.4 mm
Hĺbka rezu:  32 mm
Úkos:  45˚
Hmotnosť:  15,7 kg

Charakteristika

• Stôl na rezanie z nehrdzavejúcej ocele 
pre zvýšenú trvanlivosť

• Pokosové rezanie od 0 do 45˚ 
• Upevňovacia štrbina na prednej a zadnej 

strane stola
• Stojan so skladacími nohami je 

kombináciou pevnej plochy na prácu a 
mobility 

• 17.8 cm (17˝) diamantový rezný kotúč 
pre presné rezanie

• Vstavaný podnos na vodu pre rezanie 
bez prachu

Štandardné vybavenie: 
Diamantový pílový kotúč, stojan, zariadenie 
proti natrhnutiu materiálu

WS721S Rezačka na mokré rezanie obkladov a dlažieb   

Číslo výrobku: 5133000359

Technické údaje

Rozmer stola (bez predĺženia):
 355 x 610 mm
Rozmer stola (s predĺžením): 
 355 x 1,010 mm
Hmotnosť:  20,5 kg

Charakteristika

• Stôl vyrobený tlakovým liatím pre zvýšenú 
silu, odolnosť a presnosť

• Nastaviteľné liatinové zadné vodidlo pre 
presnejšie rovné frézovanie 

• Zabudované predĺženie stola 
• „Anti-kick back” funkcia pre ochranu 

používateľa
• 5 snímateľné vložiteľné prstene 

napodporovanie šíršieho obrobka
• Nastaviteľný ochranný kryt a odsávanie 

prachu
• Ľahká debna na vloženie dreva do frézky
• Oddeliteľná debna na uskladnenie triesok 

pre zvýšený komfort
• Kompatibilný so všetkými 230V Ryobi® 

frézami

Štandardné vybavenie: 
Ľahká doska, tlaková sponka

ART3HG stôl pre horné frézy

Číslo výrobku: 5133000554

Technické údaje

Príkon:  1400 W
Otáčky bez zaťaženia:  14000 – 31500 ot./min
Kapacita upínacej klieštiny: 
 6 mm, 6.35 mm a 8 mm
Kapacita ponorenia:  55 mm

Charakteristika
• Jemné nastavenie hĺbky pre kontrolu 

presnosti rezania a pre kontrolu 
opakujúcich ponorných rezov

• Nastavenie ponornej hĺbky na stole  
• Ľahko čítateľné hodnoty
• Výkonný 1400 W motor s funkciou 

mäkkého štartu a variabilnou elektronikou 
rýchlosti 

• Aretácia vretena pre ľahkú výmenu fréz
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania
• Priehľadná doska na odvádzanie triesok 

umožňuje čistý pohľad na miesto rezania
• Livetool Indicator™ 
Štandardné vybavenie: 
Paralelné vodidlo, predlohové vodidlo, adaptér, 
odsávacia hubica, 1x 6 mm klieština, 1x 6,35 
mm klieština, 1x 8 mm klieština, 1x kľúč, 1x 
paralelné vodidlo, 1x predlohové vodidlo

ERT1400RV 1400 W horná fréza



Charakteristika
• Flexibilná nasávacia trubica umožňuje striekanie v 

každom uhle a nasáva aj poslednú kvapku farby z 
nádobky 

• Inovatívny a patentovaný systém dodávky farby 
minimalizuje potrebu riedenia

• Vyberte si z troch striekacích trysiek - horizontálnej, 
vertikálnej a okrúhlej -  pre najlepšie striekanie farby pri 
minimalizovaní zafarbenia nežiadúcich povrchov

• Rýchlo pripojiteľná nádoba pre ľahšie nasadenie
• Ideálne na používanie na vonkajšie steny, garážové 

brány a na prístavby
• Vhodné na používanie so všetkými značkami farieb 
• GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania

Štandardné vybavenie:
Okrúhla tryska, vertikálna tryska, horizontálna vejárová 
tryska, odmerka vody a viskozity, sada na čistenie, bez 
akumulátora a nabíjačky

Technické údaje

Objem nádobky:  1000 ml
Nanesenie farby:  4 m2/min
Krytie farbou:  10 m2/l
Prietok: 20.5 l/hodinu
Hmotnosť:  1,93 kg

Charakteristika
• Flexibilná nasávacia trubica 
• Inovatívny a patentovaný systém dodávky farby tiež 

minimalizuje potrebu riedenia
• Možnosť výberu z troch striekacích trysiek 
• Rýchlo pripojiteľná nádoba pre ľahšie nasadenie
• Ideálne na používanie na vonkajšie steny, garážové 

brány a na prístavby
• Vhodné na používanie so všetkými značkami farieb
• GripZone™ 

Štandardné vybavenie:
Okrúhla tryska, vertikálna tryska, horizontálna vejárová 
tryska, odmerka vody a viskozity, sada na čistenie, 1x NiCd 
akumulátor, 18V rýchlonabíjačka

Charakteristika
Ako model P620 iba namiesto NiCd batérie s 1,4 Ah 
Li- Iónovým akumulátorom

P620 18V striekacia pištoľ 

P625  NiCd striekacia pištoľ 

P621 Akumulátorová Li-Iónová 
striekacia pištoľ 

Číslo výrobku: 5133000155

Číslo výrobku: 5133000156

Číslo výrobku: 5133000287
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Charakteristika
• Maľovací systém pre dve osoby umožňuje dvom 

používateľom súčasne aplikovať náter valcom aj 
dokončovať maľovanie na okrajoch a rohoch

• Kontrola prietoku farby umožňuje dôsledné 
dávkovanie farby

• Reverzibilná pumpa pre rýchle a ľahké čistenie
• Štandardná 2.5 litrová plechovka pasuje priamo do 

nakladacej časti farieb pre rýchle nasadenie
• Fluid Technology™ umožňuje nepretržité prúdenie 
čerstvej farby medzi rozprašovačom alebo valcom a 
zásobníkom farby, umožňuje dokonalé výsledky

• Vhodné na používanie so všetkými značkami farieb
• GripZone™ 
Štandardné vybavenie:
Vedro, valec, vankúše na maľovanie rohov, hadice, 
odmerka viskozity a odmerka vody, adaptér
Technické údaje

Príkon:  60 W
Objem nádobky:  2500 ml
Nanesenie farby:
  Striekačka: 4 m2/min
 Valec: 2,2 m2/min
Krytie farbou: Striekanie: 10 m2/l
 Valec: 5,5 m2/l
Prietok:  20,5 l/hodina
Rozmer valca:  228 mm (9˝)
Dĺžka kábla:  2,5 m
Hmotnosť:  2,9 kg

Charakteristika

• Flexibilná nasávacia trubica umožňuje striekanie v 
každom uhle a nasáva aj poslednú kvapku farby 

• Inovatívny a patentovaný systém dodávky farby 
minimalizuje potrebu riedenia

• Vyberte si z troch striekacích trysiek - horizontálnej, 
vertikálnej a okrúhlej -  pre najlepšie striekanie farby 
pri minimalizovaní zafarbenia nežiadúcich povrchov

• Rýchlo pripojiteľná nádoba pre ľahšie nasadenie
• Ideálne na používanie na vonkajšie steny, garážové 

brány, na prístavby
• Vhodné na používanie so všetkými značkami farieb 
• GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania

Štandardné vybavenie:
Okrúhla tryska, vertikálna tryska, horizontálna vejárová 
tryska, odmerka vody a viskozity, sada na čistenie

Technické údaje

Príkon: 200 W
Objem nádobky:  1000 ml
Nanesenie farby:  4m2/min
Krytie farbou:  10m2/l
Prietok:   20.5 l/hodina
Dĺžka kábla: 3 m
Hmotnosť: 2,9 kg

FPR210 Maľovací systém SSP100 striekacia pištoľ 
Číslo výrobku: 5133000383 Číslo výrobku: 5133000173
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Číslo výrobku: 5133000662

Technické údaje

Svetlo: 6x 5 mm ultra žiarivé LED diódy
Výkon LED svetla:  0.75 W
Hmotnosť: 0,2 kg

Charakteristika

• Jasné svetlo na osvetlenie pracovnej 
plochy so 6 ultra jasnými LED diódami

• Otočné šošovky na smerovanie svetla 
tam, kde je potrebné

• Rôzne pripevňovacie možnosti svietidla, 
ako skrutkovacie diery na pripevnenie na 
stenu, magnet  a oddeliteľný držiak so 
suchým zipsom

Štandardné vybavenie: 
Montážny prvok a kľúče
*bez akumulátora a nabíjačky

RP4420 4V svietidlo 

Číslo výrobku: 5133000141

Technické údaje

Max. moment:  5 Nm
Šesťhranné skrutky:  6.35 mm
Otáčky bez zaťaženia:  180 ot./min
Nastavenie momentu:  12
Hmotnosť:  0,47 kg

Charakteristika

• Secure QuickChange™ - bezpečné 
rýchlovymeniteľné skľúčidlo s 
automatickou aretáciou hriadeľa pre 
výmenu bitov jednou rukou 

• 12 stupňové nastavenie momentu
• LED osvetlenie pre prácu v tmavých 

priestoroch
• Veľký spínač pre zvýšený komfort
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
Puzdro s 30 ks sadou skrutkovacích bitov, 
3.5 – 4.5 hodinová nabíjačka

CSD4130GN 4V Li-Iónový skrutkovač s 30ks sadou 
príslušenstva  

Číslo výrobku: 5133000222

Technické údaje - skrutkovač

Max. moment:  5.1 Nm
Šesťhranné skrutky:  6.35 mm
Otáčky bez zaťaženia: 0-200 ot./min
 0-600 ot./min
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť: 0,44 kg

Technické údaje - akum. nožnice
Otáčky bez zaťaženia: 37000 ot./min
Hmotnosť: 0,36 kg

Charakteristika - skrutkovač
• Secure QuickChange™ - bezpečné 

rýchlovymeniteľné skľúčidlo s automatickou 
aretáciou hriadeľa pre výmenu bitov jednou 
rukou

• 2 rýchlosti pre kontrolu, výkonnosť a rýchle 
dokončenie práce

• GripZone™ 

Charakteristika - akum. nožnice
• Vynikajúce na rezanie textilov, kovových 

listov, PVC balenia, drôtov, linoleumov, 
kobercov a kože

• GripZone™ 

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 6 kusová sada skrutko-
vacích bitov a vŕtákov, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka, taška

CSD42LS 4V Li-Iónový 2-rýchlostný skrutkovač a set 
akumulátorových nožničiek

Číslo výrobku: 5133000088

Technické údaje

Max. moment:  5 Nm
Šesťhranné skrutky:  6.35 mm
Otáčky bez zaťaženia:  180 ot./min
Nastavenie momentu:  12
Hmotnosť:  0,47 kg

Charakteristika

• Secure QuickChange™ - bezpečné 
rýchlovymeniteľné skľúčidlo s 
automatickou aretáciou hriadeľa pre 
výmenu bitov jednou rukou 

• 12 stupňové nastavenie momentu
• Pravo-ľavý chod
• LED osvetlenie pre prácu v tmavých 

priestoroch
• Veľký spínač pre zvýšený komfort
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
13x skrutkovací bit, 3,5- 4,5 hodinová 
nabíjačka, taška

CSD40L 4V Li-Iónový skrutkovač 

Číslo výrobku: 5133000221

Technické údaje

Max. moment:  5.1 Nm
Šesťhranné skrutky:  6.35 mm
Otáčky bez zaťaženia: 
 0 – 200 ot./min 1. stupeň
 0 – 600 ot./min 2. stupeň
Nastavenie momentu:  24
Hmotnosť:  0,44 kg

Charakteristika

• Secure QuickChange™ - bezpečné 
rýchlovymeniteľné skľúčidlo s 
automatickou aretáciou hriadeľa pre 
výmenu bitov jednou rukou

• 24 stupňové nastavenie momentu
• 2 rýchlosti pre kontrolu, výkonnosť a  

rýchle dokončenie práce
• LED osvetlenie pre prácu v tmavých 

priestoroch
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 6 kusová sada 
skrutkovacích bitov a vrtákov,
3.5 – 4.5 hodinová nabíjačka, taška

CSD42L 4V Li-Iónový 2-rýchlostný skrutkovač 

Číslo výrobku: 5133000139

Technické údaje

Max. moment:  5 Nm
Šesťhranné skrutky:  6.35 mm
Otáčky bez zaťaženia:  180 ot./min
Nastavenie momentu:  12
Hmotnosť:  0,47 kg

Charakteristika

• Secure QuickChange™ - bezpečné 
rýchlovymeniteľné skľúčidlo s 
automatickou aretáciou hriadeľa pre 
výmenu bitov jednou rukou 

• 12 stupňové nastavenie momentu
• LED osvetlenie pre prácu v tmavých 

priestoroch
• Veľký spínač pre zvýšený komfort
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
6 ks sada bitov, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka, taška

CSD4107BG 4V Li-Iónový skrutkovač
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 MAXIMÁLNY 
VÝKON, TRVANLIVOSŤ A DOBA PREVÁDZKY

Číslo výrobku: 5132000147

AP4001 1 x 4V 1,5 Ah Li-Iónová batéria

Číslo výrobku: 5133000381 Číslo výrobku:  5133000159

AP4021 TEK4™ nabíjačka s 2 x 4V 
1,5 Ah batériami   RP4000 4V Li-Iónový samovyrovnávací 

krížový laserový prístroj

Prach, postriekanie vodou. TEK4TM náradie je skonštruovaná tak, aby znieslo najťažšie úlohy. Jediná TEK4TM baté-
ria vydrží dlhšie ako 6000 AA alkalických batérií - je ekonomickejšia a menej zaťažuje životné prostredie.

TEK4 ™ Li- Iónová batéria je dobrá voľba, lebo má dlhšiu 
životnosťa jej hladina energie neklesá - pri tom

je 2000 krát nabíjateľná, a jedným nabíjaním dodáva 
energiu 3 ks AA bateriek. Ktorú by ste si vybrali?



28

Číslo výrobku: 5133000167

Technické údaje

Displej:  LCD
Hmotnosť:  1,1 kg

Charakteristika
• Prenosný trezor na kľúče s prispôsobeným 

zadaním kódov a bezpečná alternatíva 
oproti nechaniu kľúčov pod kobercom

• Flexibilné nastavenie kódov umožňuje 
nastavenie kódov pre hostí, kódov na 
jediné používanie a prechodných kódov pre 
rôzne časové obdobia

• Digitálne sledovanie zadaných kódov 
umožňuje majiteľovi prehliadanie 10 
naposledy použitých kódov a čas 
používania na čistom LCD displeji

• Liatinový kryt bezpečne uchováva až 3 
kľúče

• Odolný voči nárazom, prachu a vode
• GripZone™ 

Štandardné vybavenie: 
Montážny prvok, 2 náhradné kľúče
* bez batérie a nabíjačky

RP4311 4V Li-Iónová digitálna číselná kľúčenka  

Číslo výrobku: 5133000160

Technické údaje

Dosah:  10 m
Presnosť: + / – 3.2 mm pri 4.6 m
Druh vyrovnávania: Výkyvný,
  samovyrovnávací sklon max. 5˚
Laserová dióda:  Trieda 2 (630–670 Nm)

Charakteristika

• Dvojfunkčný laser s bodovým a krížovým 
laserom

• Rýchla, samovyrovnávacia funkcia 
• Ideálny na montovanie skríň, regálov a 

pre ďalšie aplikácie
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka, trojnožka

RP4003 4V Li-Iónový samovyrovnávací krížový laserový 
prístroj s trojnožkou

Číslo výrobku: 5133000169

Technické údaje

Vnútorná pamäť:  2 GB
Programy:   náhodné a linearné prehrávanie
Presúvanie fi lov: USB slúchadlo 
Hmotnosť:  0,07 kg

Charakteristika

• Nepretržitý prevádzkový čas až do 72 
hodín

• 2 GB vnútorná pamäť – uloží až 500 
piesní

• Obsahuje slúchadlá a spojovací kábel
• Prehrávač je dodávaný aj so 

zabudovanou sponkou a páskou na ruku
• Odolný voči nárazom, prachu a vode
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, USB spojka, pás, 
3.5 – 4.5 hodinová nabíjačka, slúchadlá, 
spojovací kábel, páska na ruku

RP4520 4V Li-Iónový MP3 prehrávač

Číslo výrobku: 5133000170

Technické údaje

Potlačenie hluku:  25 dB
Hmotnosť:  0,34 kg

Charakteristika

• Elektronické potlačenie hluku – potlačí 
škodlivé impulzy a hluky pozadia až do 
25 dB

• Zdokonalená komunikačná technológia 
– mikrofóny na prednej časti zdôraznia 
konverzáciu z blízka 

• Kompatibilné s MP3 prehrávačom

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, audio kábel, 3.5 – 
4.5 hodinová nabíjačka

RP4530 4V Li-Iónové slúchadlá na potlačenie hluku 

Číslo výrobku: 5133000166

Technické údaje

Dosah pohybového senzora:  10 m
Uhol snímania pohybového senzora:  110˚
Hlasitosť:  104 dB
Hmotnosť:  0,25 kg

Charakteristika

• Prenosný pohybový senzor umožňuje 
používateľovi ochranu vecí v bezpečí 
napr. v garáži alebo v dome

• Rozsah pokrytia signálu až do 70 m2 
• Pomocou klávesnice umožňuje zadanie 

jedinečného kódu na aktiváciu a 
deaktiváciu alarmu  

• Diaľkový ovládač umožňuje pohodlnú 
aktiváciu a deaktiváciu alarmu z diaľky

• Odolný voči nárazom, prachu a vode
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, montážny prvok, 
diaľkový ovládač, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka

RP4300 4V Li-Iónový pohybový senzor s ovládačom  

Číslo výrobku: 5133000172

Technické údaje

Výkon:  5 W
Adaptéry: 6
Výkonný prúd: 700 mA
Hmotnosť: 0,065 kg

Charakteristika

•  Prenosný záložný zdroj – vhodný na 
nabíjanie prenosných zariadení: Apple®, 
Blackberry®, LG®, Sony Ericsson® a 
Nokia®

• Odolný voči nárazom, prachu a vode
• Protisklzový povrch pre zvýšený komfort 

držania   

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka, USB, Micro USB, Nokia spojka, 
Blackberry spojka, Sony Ericsson spojka, 
LG spojka

RP4910 4V Li-Iónový záložný zdroj



29

Číslo výrobku:  5133000161

Technické údaje

Presnosť:  1⁄16˝ 
Rozsah:  0.16 – 60 m
Funkcia pamäte:  10 meraní
Hmotnosť:  0,20 kg

Charakteristika

• Vhodné na meranie veľkých vzdialeností 
a na meranie v ťažko dostupných 
miestach, ako kuchyne a kúpeľne

• Funkcia pripočítania / odčítania 
• Veľmi presné meranie (až do 60 m)
• Meranie plochy a objemu
• Zabudovaná bublinová vodováha na 

horizontálne vyváženie  
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka

RP4010 4V Li-Iónový laserový diaľkomer  

Číslo výrobku: 5133000664

Technické údaje

Nastavenie hĺbky: 12 mm, 25 mm, 38 mm
Snímanie:  Elektrický vodič / Drevo / Kov
Hmotnosť:  0,25 kg

Charakteristika

• Presný stenový skener pre obytné a 
komerčné projekty

• Detektuje drevo a kovy
• Detektuje vedenie pod napätím
• Ľahké čítanie LCD displeja
• Viacnásobná detekcia hĺbky

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka

RP4050  4V Li-Iónový stenový skener 

Číslo výrobku: 5133000666

Technické údaje

Rozlíšenie: 320 x 240 pixelov
Rozmer displeja: 69 mm (2.7”)
Digital zoom: x1.3/ x1.7/ x2
Dĺžka kábla: 1 m
Hmotnosť: 0,7 kg

Charakteristika

• Ľahké vizuálne preskúmanie
• Automatické vypnutie
• Štvorfunkčný spínač (zapnutie, vypnutie, 

zoom, otáčanie obrazu) 

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka

RP4025 4V Li-Iónová inšpekčná kamera

Číslo výrobku: 5133000163

Technické údaje

Merací rozsah: -20 °C – 310 °C / -4 °C – 590 °C
Optický pomer:  10:1
Hmotnosť:  0,29 kg

Charakteristika

• Infračervený teplomer na meranie 
povrchovej teploty materiálov 

• Meranie pomocou lasera
• Funkcia na uloženie meraných údajov
• Pamäť pre uloženie posledných 10 

meraní pre ľahké porovnanie
• Odolný voči nárazom a prachu, odolá 

tvrdým pracovným podmienkam
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania 

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, 3.5 – 4.5 hodinová 
nabíjačka

RP4030 4V Li-Iónový infračervený teplomer 

Číslo výrobku: 5133000168

Technické údaje

Svetlo:  ultra žiarivé LED diódy
Výkon LED svetla:  1 W
Hmotnosť:  0,25 kg

Charakteristika

• Vykonné LED svetlo svieti až do 30 m
• Odolný voči nárazom, prachu a vode
• 6 hodín prevádzky
• Umožňuje svietenie bez používania rúk 

v ťažko prístupných miestach pomocou 
sponky na povrchu 

• Viac ako 10,000 hodín prevádzky svetla 
LED 

Štandardné vybavenie: 
Bez batérie a nabíjačky

RP4400 4V Li-Iónové LED svietidlo s vysokou intenzitou

Číslo výrobku: 5133000162

Technické údaje

Kategória merania:  CAT III
Max. napätie:  600 V
Max. prúd:  10 A
Počet skúšok:  2 – 3 krát/sekunda
Trieda ochrany: IP 54
Hmotnosť:  0,45 kg

Charakteristika

• Jednoduchá kontrola chybných 
elektrických zariadení v domácnosti 

• Nastavenie 9 meracích programov 
pomocou otočenia gombíka 

• Jednoručné ovládanie 
• Zabudovaná pamäť, opierka a závesný 

hák
• Odolný voči nárazom, prachu a vode
• GripZone™ technológia pre zvýšený 

komfort držania

Štandardné vybavenie: 
1x 4V Li-Iónová batéria, svorky, káble, 3.5 – 
4.5 hodinová nabíjačka

RP4020 4V Li-Iónový digitálny multimeter



Obsahuje: 
• 9 x HSS vŕtací bit

1 x 1,5 mm, 1 x  2mm, 1 x 2,5 mm,
1 x 3 mm, 1 x 3,2 mm, 1 x 3,5 mm,
1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm

• 6 x vŕtací bit do muriva
1 x 4 mm, 1 x 5 mm,
1 x 5,5 mm, 2 x 6 mm, 1 x 7 mm

• 6 x vŕtací bit do dreva stredovým britom
6 x 3 –8 mm

• 3 x stoper
1 x 3 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm

• 4 x nemagnetická objímka
1 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm,
1 x 10 mm

• 21 x 25 mm skrutkovací bit
5 x Philips (PH1 – PH3)
4 x šesťhranný (3 mm – 6 mm)
4 x drážkový bit (3 mm – 12 mm)
3 x tetragonálny bit  (1 – 3)
5 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)

• 9 x  50 mm skrutkovací bit
3 x Philips (PH1 – PH3)
3 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
3 x Torx® (TX15, TX20, TX25)

• 1 x 76 mm vedenie vŕtáku
• 1 x imbusový kľúč

Obsahuje: 
• 7 x plochý vŕták

1 x 10 mm, 1 x 13 mm, 1 x 16 mm,
1 x 20 mm, 1 x 22 mm, 1 x 25 mm,
1 x 32 mm

Obsahuje: 
• 6 x 25 mm skrutkovací bit

3 x Philips (PH1 – PH3)
3 x drážkový vrták (4 mm – 6 mm)

• 7 x 50 mm skrutkovací bit
3 x Philips (PH1 – PH3)
1 x Pozidrive (PZ2)
3 x drážkový vrták (4 mm – 6 mm)

• 1 x rýchloupínacie skľúčovadlo
• 3 x vŕtak do muriva (Hex)

1 x 5 mm, 2 x 6 mm
• 1 x 80 mm vedenie vŕtáku
• 4 x HSS vŕtak  (2 – 5 mm)

Obsahuje: 
• 9 x 25 mm skrutkovací bit

3 x Philips (PH1 – PH3)
3 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
3 x drážkový bit  (4 mm – 6 mm)

• 1 x 60 mm magnetický držiak bitov
• 4 x nemagnetická objímka

1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 10 mm,
1 x 1 2 mm

• 5 x vŕták do dreva stredovým britom
1 x 3 mm, 1 x 4 mm, 1 x 5 mm,
1 x 6 mm, 1 x 8 mm

• 6 x HSS vŕtací bit 
1 x 2 mm, 1 x 2,5 mm, 1 x 3 mm,
1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm

Obsahuje: 
• 11 x HSS vŕtací bit

2 x 1,5 mm, 2 x  2 mm, 1 x 2, 5 mm,
1 x 3 mm, 1 x 3,2 mm, 1 x 3,5 mm,
1 x 4 mm, 1 x  5 mm, 1 x 6 mm

• 6 x  vŕtací bit do muriva
1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm,
2 x 6 mm, 1 x 7 mm

• 5  x vŕtací bit do dreva stredovým britom
1 x 3 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm,
1 x 8 mm, 1 x 10 mm

• 3 x stoper
1 x 3 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm

• 3 x  ploché frézovacie vŕtáky
1 x 13mm, 1 x 16 mm, 1 x 22 mm

• 4 x nemagnetická objímka
1 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm,
1 x 10 mm

• 43 x 25 mm skrutkovací bit
9 x Philips (PH0 – PH3)
9 x Pozidrive (PZ0 – PZ3)
5 x drážkový bit (3 mm – 12 mm)
5 x Hex ( 2 mm – 6 mm)
4 x štvorhranný hriadeľ  (1 – 3)
11 x Torx® (TX10 – TX40)”

• 18x 50 mm skrutkovací bit
4 x Philips (PH1 – PH3)
4 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
3 x drážkový bit (3 mm – 12 mm)
3 x štvorhranný hriadeľ  (1 – 3)
4 x Torx® (TX5 – TX30)

• 1 x imbusový kľúč
• 1 x 76 mm vedenie vŕtáku

Obsahuje: 
• 30 x HSS vŕtací bit

4 x 1,5 mm, 4 x 2 mm, 4 x 2,5 mm,
4 x 3 mm, 2 x 3,2 mm, 3 x 3,5 mm,
3 x 4 mm, 1 x 4,5 mm, 2 x 5 mm,
1 x 1,5 mm, 2 x 6 mm

• 2 x  ploché frézovacie vŕtáky
1 x 16 mm, 1 x 22 mm

• 10 x  vŕtací bit do muriva
1 x 3 mm, 1 x 4 mm, 2 x 5 mm,
1 x 5,5 mm, 3 x 6 mm
1 x 7 mm, 1 x 8 mm

• 10 x  vŕtací bit do dreva stredovým britom
3 x 3 mm, 2 x 4 mm, 2 x 5 mm,
1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 10 mm

• 8 x  nemagnetická objímka
1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm, 1 x 6 mm,
1 x 7 mm, 1 x 8 mm, 1 x 9 mm,
1 x 10 mm, 1 x 11 mm

• 48 x 25 mm skrutkovací bit
11 x Philips (PH0 – PH3)
11 x Pozidrive (PZ0 – PZ3)
6 x drážkový bit (3 mm – 12 mm)
5 x šesťhranný ( 2 mm – 6 mm)
4 x štvorhranný hriadeľ  (1 – 3)

• 16 x 50 mm skrutkovací bit
4 x Philips (PH1 – PH3)
4 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
3 x drážkový bit (3 mm – 12 mm)
1 x štvorhranný hriadeľ  (2)
4 x Torx® (TX5 – TX30)

• 1 x 76 mm vedenie vŕtáku

RAK60DDF
60ks sada vŕtakov a 
skrutkovacích bitov

RAK07SB
7ks sada plochých
vŕtákov

RAK22QC
22ks sada bitov a vrtákov

RAK95DDF
95 ks sada vŕtakov a 
skrutkovacích bitov

RAK30MIX
30ks sada bitov a vrtákov

RAK125DDF
125 ks sada vŕtakov a 
skrutkovacích bitov

Číslo výrobku: 5132002248

Číslo výrobku:  5132002252

Číslo výrobku: 5132002240

Číslo výrobku: 5132002253

Číslo výrobku: 5132002249

Číslo výrobku: 5132002254

30



Obsahuje:
• 1 x 1⁄4˝ (6,4 mm) priama fréza
• 1 x 1⁄2˝ (12,7 mm)  priama fréza
• 1 x 3⁄4˝ (19,05 mm) priama fréza
• 1 x 1⁄2˝ (12,7 mm) box fréza
•  1 x 1⁄4˝ (6,4 mm) profi lová fréza
• 1 x 3⁄8˝ (9,5 mm) profi lová fréza
• 1 x 1⁄2˝ (12,7 mm) lamelovacia fréza
• 1 x 5⁄32˝ (3,97 mm) zaoblovacia fréza
• 1 x imbusový kľúč
• 1 x 3⁄8˝ ložisko 

Obsahuje: 
• 8x vŕták do dreva s stredovým britom 

(1 – 10mm)

Obsahuje: 
• 10x vrták do muriva
• 1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 5,5 mm,

2 x 6 mm, 1 x 7 mm, 2 x 8 mm,
1 x 9 mm, 1 x 10 mm

Obsahuje: 
• 3x 75 mm pílový list na drevo
• 12x 100 mm pílový list na drevo
• 5x 75 mm pílový list na kovy

Obsahuje: 
• 1 x 5 mm SDS plus vrták
• 2 x 5,5 mm SDS plus vrták 
• 1 x 6 mm SDS plus vrták 
• 1 x 7 mm SDS plus vrták 
• 1 x 8 mm SDS plus vrták 
• 1 x 12 mm SDS plus vrták 

RAK08QRB
8ks sada fréz

RAK08BP
8ks sada vrtákov so 
stredovým britom

Číslo výrobku: 5132002255

Číslo výrobku: 5132002259 Číslo výrobku: 5132002260 Číslo výrobku: 5132002261 Číslo výrobku: 5132002262

Obsahuje: 
• 10 x HSS vrták

1 x 2 mm, 1 x 2,5 mm, 1 x 3 mm,
1 x 3,2 mm, 1 x 3,5 mm, 1 x 4 mm,
1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm,
1 x 10 mm

• 22 x 25 mm skrutkovací bit
6 x Philips (PH1 – PH3)
6 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
10 x Torx® (TX10 – TX40)

• 2 x 50 mm  skrutkovací bit 
1 x Philips (PH2)
1 x Pozidrive (PZ2)

• 1 x 60 mm magnetický držiak bitov

RAK35HSSSD
35ks sada vrtákov a 
skrutkovacích bitov

RAK10MB
10ks sada vrtákov do
muriva

Číslo výrobku: 5132002256

Obsahuje: 
• 32 x 25 mm skrtukovací bit 

4 x Philips (PH1 – PH3)
6 x Pozidrive (PZ1 – PZ3)
4 x Hex (3 mm – 6 mm)
4 x  drážkový bit (5 mm – 7 mm)
14 x Torx® (TX6 – TX40)

• 7x 50 mm skrutkovací bit 
2 x Philips (PH1 – PH2)
2 x Pozidrive (PZ1 – PZ2)
3 x Torx® (TX10 – TX20)

• 1 x 60 mm magnetický držiak bitov

RAK40SD
40 ks sada skrutkovacích 
bitov

RAK20JB
20 ks sada listov 
priamočiarej píly

Číslo výrobku: 5132002257

Obsahuje: 
• 10 x HSS vrták

1 x 2 mm, 2 x 2,5 mm, 2 x 3 mm,
2 x 3, 5 mm, 2 x 4 mm, 2 x 4,5 mm,
2 x  5 mm, 2 x 6 mm, 1 x 7 mm,
1 x 8 mm, 1 x 9 mm, 1 x 10 mm

RAK19HSS
19ks sada HSS vrtákov

RAK08SDS
8 ks sada vrtákov
SDS- plus do muriva

Číslo výrobku: 5132002258
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Váš predajca:
A&M Elektrické náradie s.r.o., org. zložka
Saratovská 26.
841 02 Bratislava

Tel.: + 421 263 810 9644
Fax.: +421 263 810 9584
E-mail: kancelar@tti-emea.com
Web: pl.ryobitools.eu

Za prípadné tlačové chyby neberieme zodpovednosť.
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