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Jako jeden z největších světových producentů zahradní techniky a elektrického ná-
řadí na světě se společnost RYOBI snaží přinášet na trh výrobky inovativní, technicky 
vyspělé, spolehlivé a krásné. Neustále rozvíjí své znalosti toho, co uživatelé opravdu 
chtějí a očekávají od svého stroje. Tato strategie, podpořená i silnou orientací na vý-
borný poměr ceny a užitné hodnoty, udělala z RYOBI nejlépe prodávanou značku na 
náročném trhu USA a nejsilnější značku koncernu TTI, pod který patří.
Samotný nadnárodní gigant TTI (Techtronic Industrie Company Limited) zaměstná-
vá po celém světě více než 16 000 lidí a vlastní výrobní pobočky a vývojová centra 
v Americe, Evropě i Asii. Mezi jeho další značky patří vedle RYOBI i AEG, Milwaukee, 
Hower, Vax, Homelite a další. Prestižní časopis Forbes Magazine zařadil TTI mezi 200 
celosvětově nejlepších firem.

Plná záruka na všechny stroje RYOBI 
včetně baterií aku systému ONE Plus.

V roce 2009 se stalo RYOBI  
nejprodávanější značkou nářadí v USA.

RYOBI je členem skupiny TTI
www.ttigroup.com
www.ryobitools.com

Nářadí RYOBI je s výbornými výsledky 
pravidelně testováno v prestižních  
srovnávacích a odborných časopisech.
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JEDNA BATERIE POHÁNÍ VŠE...

One Plus 18 V Aku - Systém
RYOBI je tvůrcem největšího a nejdokonalejšího aku systému na světě.  
Jedinou baterií můžete pohánět nejenom zahradní stroje uvedené  
v tomto katalogu, ale i další desítky druhů nářadí.  
Více na www.ryobi-powertools.cz.
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KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4
now with

POWER
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BPP-1817M
18V NiCd baterie

BC 1800M
18V Rychlonabíječka

BPL 18151
18V lithium iontová 
baterie

BCL 1800
18V Rychlonabíječka

BCS 618
Nabíjecí port pro 6 baterií

BPL 1820
18V lithium iontová 
baterie

CB 18CL
18V Autonabíječka

BFG 1218
Aku-tester

BATERIE

NABÍJEČKY A ZKOUŠEČKY

Výkonná 18V, 1,7Ah baterie 
vhodná pro všechna zařízení 
ONE+. Odolné a trvanlivé pouz-
dro baterie s dlouhou životností. 
Doba nabíjení 45-60min. dle po-
užité nabíječky.

Rychlonabíječka, doba nabíjení 
60 min., indikace nabití baterie.

Lithium iontová baterie s velkou 
výkonovou kapacitou 18 V (2,4 
Ah) vhodná pro všechna zaříze-
ní ONE+. Dvojnásobně dlouhá 
doba provozu. 

Vstup na 12 V, rychlonabíječka, 
doba nabíjení 60 - 90 minut. 

Lithium iontová baterie s vel-
kou výkonovou kapacitou 18V 
(1,4Ah) vhodná pro všechna 
zařízení ONE+. Extrémně lehká 
stavba.

Lze použít pro lithium iontové 
baterie a NiCd baterie. časový 
interval nabíjení pro lithium ion-
tovou baterii: 60 min. Časový in-
terval pro NiCd baterii: 45 min.

Díky elektronické regulaci stá-
le hlídá a podle potřeby dobíjí 
až 6 18V baterií. Je jedno, zda 
NiCd nebo lithiové baterie. Díky 
ochraně je nelze přebít a tak je 
můžete ponechat v portu libo-
volně dlouhou dobu.

Slouží pro testování jakékoliv 18 V 
baterie. 4 diody okamžitě ukážou 
stav nabití. Díky karabince může být 
tester stále po ruce.

1290,-

890,-

1990,-

1190,-

2790,-

1290,-

BCP 1817
Startovací sada 

BLK 18151
Startovací sada 

BLK 1820
Startovací sada 

STARTOVACÍ SADY

Ekonomická varianta startova-
cí sady. Obsahuje baterii BPP 
1817M a rychlonabíječku BC 
1800M

Startovací sada s nejvýkonější 
lithium iontovou baterií. Obsa-
huje baterii BPL 1820 a rychlo-
nabíječku BCL 1800.

Ekonomická varianta startovací 
sady s lithium iontovou bate-
rií. Obsahuje baterii BPL 1815 a 
rychlonabíječku BCL 1800.

1890,- 2990,- 3990,-

2990,- 490,-
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Technická specifikace: 
 Rychlost proudu vzduchu (km/h):       190
Hmotnost (kg):  1,6

1 490,- 1 990,- 1 490,-

Technická specifikace: 
Otáčky (1/min):  2 000
Délka lišty-plotostřih (cm):  20
Šíře střihu (cm):  1
 Šíře střihu lišty na trávu (cm):  10
 Hmotnost bez lišty (kg):  1,4

Technická specifikace: 
 Otáčky (1/min):  1 200
 Délka lišty (cm):  45
Šíře střihu (cm):  1
 Hmotnost (kg):  2,7

Technická specifikace: 
 Otáčky (1/min):  3 000
 Max. prořez-dřevo (mm):  102
Délka kmitu (mm):  22
Hmotnost (kg):  2,7

2 490,-

Výhody:
•  ergonomický spínač
•  držadlo se speciální protiskluzovou 

úpravou GripZoneTM

•  lehká konstrukce
•   odnímatelné tělo trysky

Standardní výbava: výbava:
•   1x tryska

Výhody:
•  bezpečnostní pojistka
•   průhledný přední ochranný kryt
•  ochranné pouzdro na lištu
•  dlouhá, oboustranně pracující lišta
•  držadlo se speciální protiskluzovou 

úpravou GripZoneTM

Standardní výbava: výbava:
•   ochranné pouzdro na lištu

Výhody:
•  ergonomický spínač
•  střižná lišta na trávu součástí dodávky
•  střižná lišta na keře součástí dodávky
•  držadlo se speciální protiskluzovou 

úpravou GripZoneTM

Standardní výbava: v výbbava:
•  2x střižná lišta

Výhody:
•  teleskopická tyč z lehké a pevné slitiny 

hliníku (prodlouží váš dosah o další 2 m)
•   dvojčinný bezpečnostní spínač
•  plně nastavitelná ergonomická  

D-rukojeť
•  pilový plátek a montážní klíč součástí 

dodávky
•  držadlo se speciální protiskluzovou 

úpravou GripZoneTM

Standardní výbava:
•   pilový plátek

OBL 1801
18V Aku foukač

OGS 1820
18V Aku nůžky na trávu / plotostřih

OHT 1850
18V Aku plotostřih

OPS 1820
18V Aku prořezávací pila

SAMOSTATNÉ STROJE
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Technická specifikace: 
(rozprašování)
 Objem nádrže (l):  4,7
 Hmotnost (kg):  1,4

1 990,-

Technická specifikace: 
Otáčky (1/min):  9 000
Záběr (cm):  23
Struna (mm):  1,6
Strunová hlava:  Tip-Automatik
Hmotnost (kg):  2,3

Technická specifikace: 
Zdroj:  18V, 1,4Ah Litiová baterie
Nabíječka: elektronická, 45 minut
Otáčky (1/min.):  1 200
Délka lišty (cm):  45
Šíře střihu (cm):  1
Hmotnost bez baterie (kg):  2,7

Technická specifikace: 
Zdroj:  18V, 1,4Ah Litiová baterie
Nabíječka: elektronická, 45 minut
Otáčky (1/min.):  9 000
Záběr (cm):  23
Struna (mm):  1,6
Strunová hlava:  Tip-Automatik
Hmotnost bez baterie (kg):  2,3

3 990,-1 490,- 3 990,-

Výhody:
•  ideální pro menší a středně velké zahrady
•  možnost nastavení rozprašování nebo 

stříkání
•   průhledná nádržka s měrkou
•  lehká konstrukce
•  víčko nádrže 120ml s měrkou
•   regulace průtoku na těle trysky
•   držák trysky pro snadné skladování

Standardní výbava:
• odměrka na chemikálie

Výhody:
•  teleskopická tyč z lehké a pevné 

slitiny hliníku
• dvojčinný bezpečnostní spínač
•  plně nastavitelná ergonomická 

D-rukojeť
•  automatické nastavování délky 

struny
•  držadlo se speciální protiskluzovou 

úpravou GripZoneTM

Standardní výbava:
• strunová hlava

Výhody:
•  startovací sada obsahuje vše potřebné-

silnou baterii i 45 min. rychlonabíječku
•  stejnou baterií můžete pohánět další 

desítky strojů ze systému ONE Plus
•  bezpečnostní pojistka
•  průhledný přední ochranný kryt
•  ochranné pouzdro na lištu
•  dlouhá, oboustranně pracující lišta
•  držadlo se speciální protiskluzovou 

úpravou GripZoneTM

Standardní výbava:
•  ochranné pouzdro na lištu, 18V baterie, 

45 min. rychlonabíječka

Výhody:
•  startovací sada obsahuje vše potřebné-

silnou baterii i 45 min. rychlonabíječku
•  stejnou baterií můžete pohánět další 

desítky strojů ze systému ONE Plus
•  nastavitelná teleskopická tyč
•  dvojčinný bezpečnostní spínač
•  automatické nastavování délky struny
•  držadlo se speciální protiskluzovou 

úpravou GripZoneTM

Standardní výbava:
•  Strunová hlava, 18V baterie, 45 min. 

rychlonabíječka

OCS 1840
18V Aku postřikovač

OLT 1830
18V Aku vyžínač

CHT 1850LC
Sada 18 V Aku plotostřihu  
s lithiovou baterií a rychlonabíječkou

CLT 1830LC 
Sada 18 V Aku vyžínače s lithiovou 
baterií a rychlonabíječkou

STARTOVACÍ SETY S LITHIOVOU BATERIÍ  
A NABÍJEČKOU
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ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY
Pokud preferujete tiché elektrické stroje, RYOBI má pro Vás výběr od lehkých, ale výkonných vyží-
načů, s kterými si lehce poradí i ženy, až po opravdového pracanta – křovinořez s výkonem 1kW!  
U strojů naleznete spoustu chytrých detailů, jako např. teleskopické nastavení délky stroje, nastave-
ní sklonu žací hlavy, nastavitelná držadla, světelnou indikaci připojení do sítě 220 V ap. Stroje Vám 
pomohou dosekat místa, kam jste se nedostali s travní sekačkou, výkonnější stroje zvládnou i vyšší 
trávu či vzrostlý plevel a s křovinořezem se můžete pustit třeba do prosvětlování křovin či jiných 
houževnatějších porostů.

RLT 4025
Elektrický vyžínač

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  400
Otáčky (ot/min):  11 000
Záběr struny (cm):  25
Struna (mm):  1,5
Strunová hlava:   s automatickým nastavením struny
Hmotnost (kg):  2,3

Výhody:
•  lehký a dostatečně silný 400 W motor
•  velký bezpečnostní spínač
•  strunová hlava s automatickým nastavením délky struny 

lehkým úhozem o zem
•  svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj  

připojen do sítě
•  držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM

•  teleskopické nastavení délky vodící tyče
•  nastavitelné přední držadlo
•  otočná hlava s vodícím válečkem pro pohodlné začišťování 

hran trávníku nebo pro sekání pod keři či stromy
•  úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Standardní výbava:
strunová hlava

1 590,-

Patentovaný systém EasyEdgeTM nabízí pouhým 
stlačením pedálu rychlou možnost přestavění 
stroje z běžného vyžínače na ořezávač okrajů 
trávníků.

Plně nastavitelná rukojeť s protiskluzovou 
úpravou GripZoneTM nabízí spolu 
 s teleskopickým nastavením délky vodící tyče 
maximální možnosti nastavení.

GripZoneTM pro komfortní úchop a svítící 
indikátor připojení k elektrickému proudu 
Livetool IndicatorTM pro maximální bezpečí 
při práci.
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RLT 5030S 
Elektrický vyžínač

RLT 6038EX
Elektrický vyžínač

RBC 1000EX
Elektrický křovinořez

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  500
Otáčky (ot/min):  9 000
Záběr struny (cm):  30
Struna (mm):  1,5
Strunová hlava:   s automatickým nastavením struny
Hmotnost (kg):  3,1

Výhody:
•  lehký a dostatečně silný 500 W motor
•  EasyEdgeTM: lehkým nášlapem na pedál v mžiku změníte 

svůj vyžínač v ořezávač hran trávníků a obráceně.  
Váš trávník tak bude perfektně upraven i kolem chodníků, 
plůtků, okrajů bazénu ap.

•  velký bezpečnostní spínač
•  strunová hlava s automatickým nastavením délky struny 

lehkým úhozem o zem
•  svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připojen 

do sítě
•  držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTMTM

•  teleskopické nastavení délky vodící tyče
•  nastavitelné přední držadlo
•  úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Standardní výbava:
strunová hlava

Výhody:
•  silný 600 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení 

stroje
•  velký bezpečnostní spínač
•  strunová hlava s automatickým nastavením délky struny 

lehkým úhozem o zem
•  svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připo-

jen do sítě
•  držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM

•  dělená hřídel pro snadný transport 
•  nastavitelné přední držadlo
•  velký kryt strunové hlavy brání před znečištěním 
•  úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Standardní výbava:
strunová hlava, popruh na rameno

Výhody:
•  silný 1000 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení 

stroje
•  velký bezpečnostní spínač
•  strunová hlava s automatickým nastavením délky struny 

lehkým úhozem o zem
•  svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připo-

jen do sítě
•  držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM

•  dělená hřídel pro snadný transport 
•  nastavitelné přední držadlo
•  velký kryt strunové hlavy brání před znečištěním 
•  úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Standardní výbava:
strunová hlava, popruh na rameno, Tri ArcTM – 3 zubý žací nůž

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  600
Otáčky (ot/min):  7 500
Záběr struny (cm):  38
Struna (mm):  1,5
Strunová hlava:  s automatickým nastavením struny
Hmotnost (kg):  4,3

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  1 000
Otáčky (ot/min):  7 500
Záběr struny (cm):  38
Struna (mm):  2,0
Záběr nože (cm):  20
Strunová hlava:    s automatickým nastavením struny
Hmotnost (kg):  4,8

1 890,- 2 190,- 3 990,-

TM
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4-TAKTNÍ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

Nejlehčí 4-taktní motor ve své třídě

•  maximální uživatelský komfort - nemusíte míchat benzín s olejem
• o 20% tišší *
• o 40% méně emisí *

RYOBI vyvinulo revoluční 4-taktní motor, u kterého se mu podařilo odstranit jeden ze 
základních problémů této koncepce, kterým je vyšší hmotnost. Nové vyžínače a křo-
vinořezy se váhově plně vyrovnají srovnatelným dvoutaktním strojům. Pro běžného 
uživatele pak nabízejí řadu dalších výhod. Není potřeba připravovat směs benzínu  
s olejem, protože čtyřtaktní koncepce má oddělenou nádrž na olej. Tím odpadá velké 
riziko zadření motoru, které u dvoutaktů hrozí při použití směsi o špatném poměru, při 
použití nevhodného oleje, či oddělením složek směsi při dlouhodobém nepoužívání 
stroje. 
Další předností čtyřtaktní koncepce je výrazně nižší hlučnost, což ocení nejen uživatel 
stroje, ale i jeho sousedé. Pro ty, kteří myslí i na životní prostředí, jsou důležité i velice 
nízké emise produkované čtyřtaktními stroji. S tím souvisí i jejich nízká spotřeba pali-
va.
Zkuste zažít pohodu při práci s novými čtyřtakty od RYOBI. Pomocí poloautomatického 
sytiče Quik-Fire lehce nastartujete tichý motor a díky optimálnímu průběhu točivého 
momentu a vysokému výkonu zvládnete všechny potřebné práce kolem domu. Díky 
dělené hřídeli navíc svůj stroj kdykoliv lehce převezete v autě nebo rozšíříte jeho mož-
nosti o volitelné příslušenství Expand-itTM.

*v porovnání s modelem RYOBI RLT30CD

Redukce emisí CO2 na nulovou 
hodnotu v souladu s protokolem 

„The CarbonNeutral Protocol“.

Společnost RYOBI cítí hlubokou zodpovědnost za život-
ní prostředí. Proto se zapojila do uznávaného globálního 
projektu na snižování emisí CO2, jednoho z nejnebez-
pečnějších plynů způsobujících tzv. skleníkový efekt. 
Každý gram CO2, který vyprodukují stroje RYOBI, ozna-
čené příslušným certifikátem CARBON NEUTRAL je vy-
kompenzován investicemi do projektů snižujícími obsah 
oxidu uhličitého v atmosféře, jako jsou větrné či solární 
elektrárny, odlučovače methanu nebo hydroelektrárny.  
Více na www.carbonneutral.com.
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RLT 430CES  
4-taktní vyžínač

RBC 430SES  
4-taktní křovinořez

RBC 430SBS  
4-taktní křovinořez

Technická specifikace: 
Motor (cm3):  30, 4-takt
Výkon (kW):  0,75
Nádrž (l):  0,35
Záběr struny (cm):  43
Strunová hlava:   Reel-EasyTM se strunou 2,4mm
Hmotnost (kg):  5,1

Výhody:
• odpadá míchání palivové směsi
•  silný 30cm3 motor s poloautomatickým sytičem Quik-FireTM 

pro snadné startování
•  nízké emise a malá spotřeba
•  nízké vibrace pro komfort při práci
•  dělená hřídel pro snadný transport a možnost připojení 

příslušenství
•  antivibrační „ERGO“ rukojeť s měkčeným povrchem Soft-

GripTM 

•  velká nádrž až na 45 min. práce
•  Reel EasyTM  strunová hlava pro automatické nastavení 

struny při práci

Standardní výbava:
strunová hlava Reel EasyTM se 6 m struny, montážní nářadí

Výhody:
•  odpadá míchání palivové směsi 
•  silný 30cm3 motor s poloautomatickým sytičem Quik-FireTM  

pro snadné startování
•  nízké emise a malá spotřeba
•  nízké vibrace pro komfort při práci
•  dělená hřídel pro snadný transport a možnost připojení 

příslušenství
•  antivibrační „ERGO“ rukojeť s měkčeným povrchem Soft-

GripTM 

•  velká nádrž až na 45 min. práce
•  Reel EasyTM  strunová hlava pro automatické nastavení 

struny při práci

Standardní výbava:
strunová hlava Reel EasyTM se 6 m struny, Tri-ArcTM třízubý 
nůž, popruh na rameno s rychlospojkou, montážní nářadí

Výhody:
•  odpadá míchání palivové směsi 
•  silný 30cm3 motor s poloautomatickým sytičem Quik-FireTM 

pro snadné startování
•  nízké emise a malá spotřeba
•  nízké vibrace pro komfort při práci
•  dělená hřídel pro snadný transport a možnost připojení 

příslušenství
•  antivibrační „ERGO“ bike rukojeť snadno nastavitelná pomo-

cí otočné růžice
•  velká nádrž až na 45 min. práce
•  Reel EasyTM  strunová hlava pro automatické nastavení 

struny při práci

Standardní výbava:
strunová hlava Reel EasyTM se 6 m struny, Tri-ArcTM třízubý nůž, 
popruh na rameno s rychlospojkou, montážní nářadí

Technická specifikace: 
Motor (cm3):  30, 4-takt
Výkon (kW):  0,75
Nádrž (l):  0,42
Záběr struny (cm):  46
Strunová hlava:  Reel-EasyTM se strunou 2,4mm
Záběr nože (cm):  20
Hmotnost (kg):  6,7

Technická specifikace: 
Motor (cm3):  30, 4-takt
Výkon (kW):  0,75
Nádrž (l):  0,42
Záběr struny (cm):  46
Strunová hlava: Reel-EasyTM se strunou 2,4mm
Záběr nože (cm):  20
Hmotnost (kg):  7,4

5 990,- 6 490,- 6 990,-
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2-TAKTNÍ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY
Benzínové vyžínače a křovinořezy jsou výbornou volbou pro jakoukoliv práci kolem domu. Největ-
ší typ s enormně silným motorem 52cm3 se potom nezalekne ani opravdu tvrdé zátěže.
Startování je díky systému Start EasyTM opravdu hračkou. Pomocí primeru napumpujete benzín, 
páčku poloautomatického sytiče nastavíte do polohy start a lehce nastartujete. Žádné další pře-
pínání poloh Vás už nečeká. Vše se děje automaticky. Potom si už jenom užíváte rychlou reakci 
na plyn, antivibrační měkčenou rukojeť, bohatou výbavu a v neposlední řadě i krásné zpracování 
všech detailů stroje a povedený design. U většiny modelů je dělená hřídel, která Vám umožní bez-
problémový transport v autě nebo dovolí rozšířit možnosti stroje o příslušenství, jako je pila, nůžky 
na živý plot, kultivátor nebo foukač. 

RLT 30CESA 
2-taktní vyžínač

Technická specifikace: 
Motor (cm3):  30, 2-takt
Výkon (kW):  0,75
Nádrž (l):  0,42
Záběr struny (cm):  43
Strunová hlava: Reel-EasyTM se strunou 2,4mm
Hmotnost (kg):  5

Výhody:
•  silný 30cm3 motor s poloautomatickým sytičem Start EasyTM 

pro snadné startování
•  chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
•  dělená hřídel pro snadný transport a možnost připojení 

příslušenství
•  antivibrační „ERGO“ rukojeť s měkčeným povrchem Soft-

GripTM

•  kovové části lakovány nejmodernější práškovou technologií 
pro dokonalý vzhled po dlouhou dobu

•  Reel EasyTM strunová hlava pro automatické nastavení 
struny při práci

Standardní výbava:
strunová hlava Reel EasyTM se 6 m struny, olej pro 2-taktní 
motory, montážní nářadí

3 490,-

Reel-EasyTM

Velmi snadný a intuitivní systém 
navíjení struny od RYOBI. Struna  
se nasune a jednoduše navine  
na cívku.

Díky systému StratEasyTM  
s poloautomatickým sytičem se pro Vás 
startování stane hračkou. Z polohy sytič 
do provozní polohy se ovládací páčka vrací 
automaticky po prvním přidání plynu.

12
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RBC 30SESA 
2-taktní křovinořez

RBC 30SBSA 
2-taktní křovinořez

RBC 52SB 
2-taktní křovinořez

Technická specifikace: 
Motor (cm3):  30, 2-takt
Výkon (kW):  0,75
Nádrž (l):  0,42
Záběr struny (cm):  46
Strunová hlava:  Reel-EasyTM se strunou 2,4mm
 Záběr nože (cm):  20
Hmotnost (kg):  6

Výhody:
•  silný 30cm3 motor s poloautomatickým sytičem Start EasyTM 

pro snadné startování
•  chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
•  profesionální spojka pro perfektní přenos výkonu
•  dělená hřídel pro snadný transport a možnost připojení 

příslušenství
•  antivibrační „ERGO“ rukojeť s měkčeným povrchem Soft-

GripTM

•  kovové části lakovány nejmodernější práškovou technologií 
pro dokonalý vzhled po dlouhou dobu

•  Reel EasyTM strunová hlava pro automatické nastavení 
struny při práci

Standardní výbava:
strunová hlava Reel EasyTM se 6 m struny, Tri-ArcTM třízubý 
nůž , popruh na rameno s rychlospojkou, olej pro 2-taktní 
motory, montážní nářadí

Výhody:
•  silný 30cm3 motor s poloautomatickým sytičem Start EasyTM 

pro snadné startování
•  chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
•  profesionální spojka pro perfektní přenos výkonu
•  dělená hřídel pro snadný transport a možnost připojení 

příslušenství
•  antivibrační „ERGO“ bike rukojeť snadno nastavitelná 

pomocí otočné růžice
•  kovové části lakovány nejmodernější práškovou technologií 

pro dokonalý vzhled po dlouhou dobu
•  Reel EasyTM strunová hlava pro automatické nastavení 

struny při práci

Standardní výbava:
strunová hlava Reel EasyTM se 6 m struny, Tri-ArcTM třízubý 
nůž, popruh na rameno s rychlospojkou, olej pro 2-taktní 
motory, montážní nářadí

Výhody:
•  silný 1,9 PS motor s integrovaným antivibračním systémem
•  vysoce účinný systém chlazení pro dlouhou životnost
•  systém snadného startování
•  bezúdržbové elektronické zapalování
•  membránový karburátor pro práci v jakékoliv poloze
•  profesionální spojka pro perfektní přenos výkonu
•  pohon nože hřídelí uloženou v ložiskách
•  nastavitelná bike řidítka
•  velká palivová nádrž

Standardní výbava:
strunová hlava Easy-FitTM s 10ti náhradními strunami, Tri-ArcTM 

třízubý nůž, dvouramenný popruh, olej pro 2-taktní motory, 
montážní nářadí

Technická specifikace: 
Motor (cm3):  30, 2-takt
Výkon (kW):  0,75
Nádrž (l):  0,42
Záběr struny (cm):  46
Strunová hlava:  Reel-EasyTM se strunou 2,4mm
Záběr nože (cm):  20
Hmotnost (kg):  7,1

Technická specifikace: 
Motor (cm3):  52, 2-takt
Výkon (kW):  1,4
Nádrž (l):  1,2
Záběr struny (cm):  42
Strunová hlava:  Easy-FitTM se snadnou výměnou struny
Struna (mm):  2,7
Záběr nože (cm):  26
Hmotnost (kg):  7,7

4 990,- 5 490,- 6 990,-

Profesionální
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ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ 
ŘETĚZOVÉ PILY

Ať už si vyberete jakoukoliv pilu         
RYOBI, dostane se Vám do ruky mo-
derní produkt s perfektním desi-
gnem, silnými motory a se spoustou 
komfortních prvků. RYOBI vždy myslí 
na detaily, jako jsou možnosti kontro-
ly stavu provozních kapalin pouhým 
pohledem či snadné napínání řetězu. 
Samozřejmé jsou perfektně fungující 
bezpečnostní prvky, mezi nimi i ně-
které ojedinělé, jakým je signalizace 
připojení k elektrické síti – Livetool 
IndicatorTM. Jako i ostatní produkty 
RYOBI, i pily s velkou rezervou splňují 
současné nejpřísnější limity ochrany 
ovzduší a jako jedna z mála značek  
i nejnovější evropské chemické nor-
my pro výrobu a zacházení s plasty 
(tzv. REACH).

RCS 2040
Elektrická řetězová pila

RPP 720
Elektrická prořezávací pila

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  2000
Rychlost (m/s):  13
Délka lišty (cm):  40
Řetěz (“): 3/8
Nádrž na olej (l):  0,2
Hmotnost komplet (kg):  5,2

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  720
Rychlost (m/s):  15
Délka lišty (cm):  20
Hmotnost (kg):  3,5

Výhody:
•  silný 2000 W motor
•  dlouhá lišta
•  napínání řetězu bez použití nářadí
•  automatické mazání řetězu minimalizuje tření a zvyšuje 

životnost lišty a řetězu
•  rychlost řetězu 13 m/s pro rychlý a čistý řez
•  velká nádržka na olej s průhledovým okénkem pro snadnou 

kontrolu
•  účinná brzda zastaví řetěz během 0,12 s
•  svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připo-

jen do sítě
•  držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM

Standardní výbava:
ochranný kryt lišty, olej na řetěz

Výhody:
•  silný 720 W motor
•  dlouhá lišta
•  15o sklon mezi lištou a teleskopickou tyčí pro perfektní 

kontrolu řezu
•  automatické mazání řetězu minimalizuje tření a zvyšuje 

životnost lišty a řetězu
•  lehká teleskopická tyč, zpevněná skelnými vlákny, má 

rozsah 110-180 cm
•  možnost práce ve výškách 200 – 270 cm
•  svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připo-

jen do sítě
•  průhledné okénko pro snadnou kontrolu stavu oleje

Standardní výbava:
ochranný kryt lišty, popruh, olej na řetěz, montážní nářadí

3 490,-2 990,-
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RCS 4040CA
Benzínová řetězová pila

RCS 4040C2
Benzínová řetězová pila

RCS 4446C2
Benzínová řetězová pila

Technická specifikace: 
Motor (cm3):  40, 2-takt
Výkon (kW):  1,6
Nádrž (l):  0,3
Délka lišty (cm):  40
Řetěz (“):  3/8
Nádrž na olej (l):  0,2
Hmotnost komplet (kg):  5,4

Výhody:
•  silný motor 2,1 PS
•  40 cm dlouhá lišta
•  napínání řetězu bez použití nářadí
•  automatické mazání řetězu minimalizuje tření a zvyšuje 

životnost lišty a řetězu
•  nádržka na olej i benzín s průhledovým okénkem pro 

snadnou kontrolu
•  účinná brzda zastaví řetěz během 0,12 s
•  3-bodový antivibrační systém uložení rukojeti
•  velké ergonomické držadlo startovací šňůry pro pohodlné 

startování v rukavicích
•  pila je kompletně smontovaná v robustním přepravním 

kufru

Standardní výbava:
ochranný kryt lišty, olej na řetěz, olej pro 2-taktní motory, 
montážní nářadí, transportní kufr

Výhody:
• silný motor 2,6 PS, KOMATSU
• štíhlý tvar těla pily
• 46 cm dlouhá lišta
• napínání řetězu z boku stroje
• systém Zip StartTM pro snadné startování
•  automatické mazání řetězu minimalizuje tření a zvyšuje 

životnost lišty a řetězu
• účinná brzda zastaví řetěz během 0,12 s
• 3-bodový antivibrační systém uložení rukojeti
• snadný přístup ke svíčce, filtru a plnícím otvorům
•  pila je kompletně smontovaná v robustním přepravním 

kufru

Standardní výbava:
ochranný kryt lišty, olej pro 2-taktní motory, montážní nářadí, 
transportní kufr, 2x pilový řetěz

Výhody:
• silný motor 2,45 PS, KOMATSU
• štíhlý tvar těla pily
• 40 cm dlouhá lišta
• napínání řetězu z boku stroje
• systém Zip StartTM pro snadné startování
•  automatické mazání řetězu minimalizuje tření a zvyšuje 

životnost lišty a řetězu
• účinná brzda zastaví řetěz během 0,12 s
• 3-bodový antivibrační systém uložení rukojeti
• snadný přístup ke svíčce, filtru a plnícím otvorům
•  pila je kompletně smontovaná v robustním přepravním 

kufru

Standardní výbava:
ochranný kryt lišty, olej pro 2-taktní motory, montážní nářadí, 
transportní kufr, 2x pilový řetěz

Technická specifikace: 
Motor (cm3):  44, 2-takt
Výkon (kW):  1,9
Nádrž (l):  0,3
Délka lišty (cm):  46
Řetěz (“):  0,325
Nádrž na olej (l):  0,2
Hmotnost komplet (kg):  5,5

Technická specifikace: 
Motor (cm3):  40, 2-takt
Výkon (kW):  1,8
Nádrž (l):  0,3
Délka lišty (cm):  40
Řetěz (“):  3/8
Nádrž na olej (l):  0,2
Hmotnost komplet (kg):  5,2

4 990,- 5 390,- 5 990,-

Třída FARMERTřída FARMER
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RPT 400
Plotostřih s elektrickým motorem  
a teleskopickou násadou

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  400
Délka lišty (cm):  40
Šíře střihu (mm):  17
Rychlost (min-1):  1 700
Hmotnost (kg):  4,1

Výhody:
• výkonný ale lehký motor 400 W
• dlouhá lišta a široká šíře střihu
• otočná lišta v rozsahu 135o pro práci v různých polohách
•  svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj  

připojen do sítě
• držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM

• protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
• úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Standardní výbava:
ochranné pouzdro na lištu

2 990,-

PLOTOSTŘIHY
Starost o váš živý plot či okrasné dřeviny se může stát zdrojem radosti a uspokoje-
ní, pokud k tvarování či zastřihování používáte správné nástroje. Na jemné mode-
lování se výborně hodí kombinované nůžky s plotostřihem ze systému ONE Plus 
OGS 1820 (viz. str. 6), na větší porci práce potom OHT 1850 (viz. str. 6) nebo některý 
z elektrických modelů a pokud vás čeká opravdu hodně zeleně, zvolte benzínový 
plotostřih. Pokud Vás výška nebo tvar vašich okrasných dřevin nutí často pracovat 
nad hlavou či v mnoha různých úhlech, přemýšlejte o typech s otočnou rukoje-
tí. Ta Vám dovolí pracovat v mnohem přirozenější poloze a vydržíte tak pracovat 
mnohem déle bez nepříjemného pnutí ve svalech. Zvažte rovněž šířku vašeho 
živého plotu a podle toho vybírejte délku lišty. Pokud máte keře s velkými listy 
nebo nestříháte plot často, je velmi vhodná pomůcka Hedge SweepTM na odhrno-
vání ostříhaných částí rostlin.
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RHT 400
Elektrický plotostřih

RHT 600RL
Elektrický plotostřih

RHT 2660DA
Benzínový plotostřih

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  400
Délka lišty (cm):  45
Šíře střihu (mm):  18
Rychlost (min-1):  1 700
Hmotnost (kg):  3

Výhody:
•  lehký, ale výkonný motor 400 W
•  velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu
•  délka lišty 45 cm
•  svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připo-

jen do sítě
•  držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM

•  protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
•  přední průhledný bezpečnostní kryt rukojeti
•  úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Standardní výbava:
ochranné pouzdro na lištu

Výhody:
•  výkonný motor 600 W
•  HedgeSweepTM pro průběžné odstraňování ořezaného 

odpadu z povrchu keřů
•  „T“ ochrana vnějšího konce lišty bránící jejímu poškození
•  velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu
•  dlouhá lišta a široká šíře střihu
•  otočná rukojeť o 180o pro práci v různých polohách
•  svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připo-

jen do sítě
•  držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM

•  protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
•  přední bezpečnostní kryt rukojeti
•  úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Standardní výbava:
ochranné pouzdro na lištu, odnímatelný HedgeSweepTM

Výhody:
•  silný motor 0,9 PS se systémem Start EasyTM

•  chromová úprava válce motoru pro delší životnost
•  60 cm dlouhá lišta se šíří střihu 28 mm
•  zesílená spojka pro delší životnost
•  nastavení držadla do 5 pozic v rozsahu 180o

•  protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
•  přední bezpečnostní kryt rukojeti

Standardní výbava:
ochranné pouzdro na lištu, olej pro 2-taktní motory,
montážní klíč

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  600
Délka lišty (cm):  60
Šíře střihu (mm):  27
Rychlost (min-1):  3 000
Hmotnost (kg):  3,8

Technická specifikace: 
Motor (cm3):  26, 2-takt
Výkon (kW):  0,67
Nádrž (l):  0,3
Délka lišty (cm):  60
Šíře střihu (mm):  28
Rychlost (min-1):  2 600
Hmotnost (kg):  5,3

1 590,- 2 990,- 4 490,-

17



VYSAVAČ / FOUKAČ

Při jarním a podzimním úklidu je 
nezbytným pomocníkem výkonný 
vysavač/foukač. Podle povahy odpadu 
(lehký, navlhlý, ap.) si zvolíte optimální 
rychlost proudu vzduchu a pomocí 
funkce foukání lehce přemístíte 
odpad (listí, drobné větvičky ap.) na 
jednu hromadu. Potom jednoduše 
přepnete na funkci vysávání a odpad 
vysajete do velkého vaku. Odpad je 
při průchodu tělem stroje ve speciální 
ocelové turbíně rozsekán v poměru až 
15:1, čímž se výrazně zmenší objem  
a tato nadrcená směs potom slouží jako 
výborný základ např. do kompostu. 

Unikátní systém PowerMulchingTM je tvořený ocelovými noži speciálního tvaru, které dokážou 
při jednom pracovním cyklu rozsekat list na mnohem více částí než u konvenčních systémů a 
dále speciální ochrannou ventilátoru, bránícího jeho poškození kaménky, šiškami či většími 
kousky větví. Výsledkem je nadprůměrný mulčovací podíl 15:1, takže můžete se strojem na 
jedno naplnění vaku pracovat mnohem déle.

Místa není nikdy nazbyt, proto je vysavač RYOBI vybaven teleskopickým nástavcem sací tru-
bice, který vám po jednoduchém zasunutí ušetří až 40% místa. Protože je stroj osazen silným 
motorem 3 000 W, vhod Vám přijdou i transportní kolečka.
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RBV 3000VP
Elektrický vysavač/foukač

RBV 26
Benzínový vysavač/foukač

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  3 000
Sací výkon (m3/min):  nastavitelný 8-14
Rychlost proudu (km/hod):  nastavitelná 0-320
Mulčovací podíl:  15:1
Sběrný vak (l):  45
Hmotnost (kg):     5,5

Technická specifikace: 
Motor (cm3):  26
Výkon (kW):  0,65
Sací výkon (m3/min):  nastavitelný do 12
Rychlost proudu (km/hod):  nastavitelná do 320
Mulčovací podíl:  12:1
Sběrný vak (l):  40
Hmotnost (kg):  4,5

Výhody:
• extra silný 3 000 W motor
• PowerMulchingTM - odolné ocelové břity rozsekají odpad v poměru 15:1
• elektronicky nastavitelná rychlosti proudu vzduchu otočným přepínačem
• svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připojen do sítě
• držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM

• snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače
• nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy
• objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu
• popruh na rameno
• úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Standardní výbava:
sběrný vak, popruh na rameno

Výhody:
• silný a lehký motor 0,9 PS
• systém snadného startování StartEasyTM

• funkce foukání nebo vysávání
• zámek plynového tlačítka pro snížení únavy prstů  při déletrvající práci
• nastavitelná rychlost proudu vzduchu
• objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu

Standardní výbava:
sběrný vak, olej pro 2-taktní motory, montážní klíč

2 990,- 3 990,-
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ELEKTRICKÉ TLAKOVÉ  
MYČKY S FUNKCÍ SACÍHO KOŠE

Bez tlakových myček si dnes většina 
majitelů rodinných domků či chalup 
nedokáže představit život. Čištění 
dlažby, bazénu, střech, aut či zahrad-
ní techniky je s výkonnou myčkou 
mnohem jednodušší. Tlakové myčky 
RYOBI vynikají unikátním designem 
a výbornou výbavou. Mají nastavi-
telnou trysku, nádobku na saponát, 
6 m dlouhou hadici a unikátní funk-
ci MudBusterTM, díky které nemusíte 
připojit myčku na zdroj čisté tlakové 
vody, ale pokud je potřeba, myčka si 
sama načerpá vodu z potoka, jezera, 
studny nebo sudu. Možnosti použití 
myčky se tak významně rozšiřují.

RPW 120S
Elektrická tlaková myčka s funkcí sacího koše

RPW 100S
Elektrická tlaková myčka s funkcí sacího koše

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  1 600
Pracovní tlak (bar):  120
Maximální tlak (bar):  130
Průtok (l/hod):  360
Délka hadice (m):  6
Hmotnost (kg):  8,2

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  1 400
Pracovní tlak (bar):  100
Maximální tlak (bar):  105
Průtok (l/hod):  360
Délka hadice (m):  6
Hmotnost (kg):  8

Výhody:
•  vysoký tlak 120 barů
•  pokud na pozemku nemáte standardní vodovodní 

přípojku, funkce Mud BusterTM Vám umožní čerpání 
vody i z rybníků, řek, nádrží, sudů ap.

•  Total Stop System (TSS) zaručuje okamžité zastavení 
proudu vody

•  moderní design s integrovaným držákem příslušenství
•  čerpadlo z hliníkové slitiny a píst z nerezové ocele
•  díky širokému podstavci výborná stabilita
•  6 m dlouhá tlaková hadice
•  nádoba na čistící přípravek

Standardní výbava:
vysokotlaká hadice 6 m, stříkací pistole, nádoba na 
čistící přípravek

Výhody:
•  optimální tlak 100 barů
•  pokud na pozemku nemáte standardní vodovodní pří-

pojku, funkce Mud BusterTM Vám umožní čerpání vody i 
z rybníků, řek, nádrží, sudů ap.

•  Total Stop System (TSS) zaručuje okamžité zastavení 
proudu vody

•  moderní design s integrovaným držákem příslušenství
•  čerpadlo z hliníkové slitiny a píst z nerezové ocele
•  díky širokému podstavci výborná stabilita
•  6 m dlouhá tlaková hadice
•  nádoba na čistící přípravek

Standardní výbava:
vysokotlaká hadice 6 m, stříkací pistole, nádoba na čistící 
přípravek

2 990,-2 490,-
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2 990,-

ELEKTRICKÉ TLAKOVÉ MYČKY S REVOLUČNÍ FUNKCÍ 
DVOJITÉ TRYSKY HYDRO SURGETM

Nový revoluční systém HydroSurgeTM 
dokáže uživateli nejenom dosáhnout 
perfektního výsledku, ale rovněž 
mu ušetří spoustu času a energie. 
Tradiční tryska je výborná pro práci 
s tlakovou vodou, ale má problém 
přivést dostatek vody ve chvíli, kdy 
chcete čištěný povrch opláchnout od 
zbytku saponátu nebo uvolněných 
nečistot. Unikátní systém dvojité 
trysky Vám dovolí oboje. Použijte 
horní tlakovou trysku pro odstranění 
nečistot nebo spodní trysku s menším 
tlakem pro nanesení saponátu bez 
zbytečných strát a rozstřiku. Potom 
lehkým překlopením horní páky 
plynule připojte i druhou trysku a 
bohatým proudem vody a vše rychle 
a bezchybně opláchnete. Žádný jiný 
systém Vám neumožní tak rychlý a 
perfektní výsledek jako HydroSurgeTM 
od RYOBI.

Nový systém čištění povrchu HydroSurgeTM Vám dovolí 
paralelně přidat k běžné tlakové trysce ještě další proud vody 
na rychlé spláchnutí nečistot nebo saponátu. Kombinace 2 
trysek Vám zaručí nepřekonatelné výsledky.

Speciální robustní kovový rám chrání motorovou jednotku a 
vestavěnou nádobu na saponát a díky jeho tvaru je celá myč-
ka neobyčejně stabilní. Široká transportní kola a teleskopické 
vysouvací madlo usnadňují transport a skladování stroje.

Rychlospojka na tlakové hadici dovoluje rychlou výměnu 
trysek. Má univerzální rozměry, takže se na ní lehce připojí 
koncovky i od jiných dodavatelů.

21



RPW 130HS
Elektrická tlaková myčka s HydroSurgeTM

RPV 140HS
Elektrická tlaková myčka s HydroSurgeTM

RPW 150HS
Elektrická tlaková myčka s HydroSurgeTM

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  1 800
Pracovní tlak (bar):  130
Maximální tlak (bar):  150
Průtok (l/hod):      360 (vysoký tlak) + 570 (nízký tlak)
Délka hadice (m):  8
Hmotnost (kg):  12

Výhody:
•  vysoký tlak 130 barů
•  HydroSurgeTM poskytuje jedinečnou výhodu dvou  

nezávislých trysek. Jedna s vysokým tlakem na čištění, 
druhá s nízkým tlakem na nanášení saponátu nebo na 
důkladné opláchnutí. Trysky mohou pracovat samostatně 
nebo najednou.

•  čerpadlo z hliníkové slitiny a píst z nerezové ocele
•  robustní rám chrání citlivé části stroje, poskytuje výbornou 

stabilitu a slouží jako integrovaný držák na veškeré 
příslušenství

•  8 m dlouhá tlaková hadice
•  integrovaná nádoba na čistící přípravek. Přívod saponátu 

lze jednoduše regulovat nebo uzavřít. Možnost jednou 
tryskou nanést saponát a druhou tryskou ho okamžitě 
opláchnout čistou vodou.

•  možnost připojit širokou škálu příslušenství pomocí 
rychlospojek

Standardní výbava:
vysokotlaká hadice 8 m, stříkací pistole HydroSurgeTM,  
integrovaná nádoba na čistící přípravek, trysky 00,250, 400, kartáč

Výhody:
•  vysoký tlak 140 barů
•  HydroSurgeTM poskytuje jedinečnou výhodu dvou  

nezávislých trysek. Jedna s vysokým tlakem na čištění, 
druhá s nízkým tlakem na nanášení saponátu nebo na 
důkladné opláchnutí. Trysky mohou pracovat samostatně 
nebo najednou.

•  čerpadlo z hliníkové slitiny a píst z nerezové ocele
•  robustní rám chrání citlivé části stroje, poskytuje  

výbornou stabilitu a slouží jako integrovaný držák na 
veškeré příslušenství

•  10 m dlouhá tlaková hadice
•  integrovaná nádoba na čistící přípravek. Přívod saponátu 

lze jednoduše regulovat nebo uzavřít. Možnost jednou 
tryskou nanést saponát a druhou tryskou ho okamžitě 
opláchnout čistou vodou.

•  možnost připojit širokou škálu příslušenství pomocí 
rychlospojek

Standardní výbava:
vysokotlaká hadice 10 m, stříkací pistole HydroSurgeTM,  
integrovaná nádoba na čistící přípravek, trysky 00,150, 250, 400, 
tryska na saponát nebo oplachování, kartáč

Výhody:
• extra vysoký tlak 150 barů
•  HydroSurgeTM poskytuje jedinečnou výhodu dvou 

nezávislých trysek. Jedna s vysokým tlakem na čištění, 
druhá s nízkým tlakem na nanášení saponátu nebo na 
důkladné opláchnutí. Trysky mohou pracovat samostatně 
nebo najednou.

• čerpadlo z hliníkové slitiny a píst z nerezové ocele
•  robustní rám chrání citlivé části stroje, poskytuje  

výbornou stabilitu a slouží jako integrovaný držák  
na veškeré příslušenství

•  cívka na hadici
•  10 m dlouhá tlaková hadice
•  integrovaná nádoba na čistící přípravek. Přívod saponátu 

lze jednoduše regulovat nebo uzavřít. Možnost jednou 
tryskou nanést saponát a druhou tryskou ho okamžitě 
opláchnout čistou vodou.

•  možnost připojit širokou škálu příslušenství pomocí 
rychlospojek

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  2 300
Pracovní tlak (bar):  140
Maximální tlak (bar):  160
Průtok (l/hod):     400 (vysoký tlak) + 620 (nízký tlak)
Délka hadice (m):  10
Hmotnost (kg):  12,5

Technická specifikace: 
Motor (V):  230, elektrický
Výkon (W):  2 300
Pracovní tlak (bar):  150
Maximální tlak (bar):  170
Průtok (l/hod):     440 (vysoký tlak) + 620 (nízký tlak)
Délka hadice (m):  10
Hmotnost (kg):  14

6 990,- 7 990,- 9 990,-

Standardní výbava:
vysokotlaká hadice 10 m na cívce, stříkací pistole HydroSur-
geTM, integrovaná nádoba na čistící přípravek, trysky 00,150, 
250, 400, tryska na saponát nebo oplachování, kartáč

22

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE



PŘÍSLUŠENSTVÍ K TLAKOVÝM MYČKÁM

VYSOKOTLAKÉ HADICE

PWA101 Hadice 8m M22 x 14/15 kompatibilní na obou 
koncích. Včetně adaptéru 22mm pro další 
prodloužení.

PWA102 Hadice 12m M22 x 14/15 kompatibilní na obou 
koncích. Včetně adaptéru 22mm pro další 
prodloužení.

PWA199 Základní sada Tlaková pistole, pracovní nástavec,  
8m hadice, základní 250 tryska

VYSOKOTLAKÉ  PISTOLE, PRACOVNÍ NáSTAVCE

PWA201 Tlaková pistole Pro připojení k hadici s M22. Vhodné 
příslušenství PWA204.

PWA202 Profesionální 
tlaková pistole

Pro připojení k hadici s M22. Vhodné 
příslušenství PWA205

PWA204 Univerzální  
pracovní nástavec

Včetně rychlospojky, trysky 250 a sady 
pro připojení běžných druhů tlakových 
pistolí.

PWA205 Ocelový pracovní 
nástavec

Kompatibilní s jakoukoliv tlakovou 
pistolí s M22. Rychlospojka pro připojení 
široké škály trysek.

PWA208 Zahnutý pracovní 
nástavec

Díky bajonetovému uzávěru pasuje do 
většiny tlakových pistolí.

PWA209 Čistič potrubí  
a odpadů.

Pro tlakové pistole s M22 nebo  
bajonetem. Vysokotlaké paprsky vody 
sami posunují hadici a uvolňují nečistoty.

ADAPTÉRY

PWA300 Kärcher adaptér Propojí univerzální nástavec a kartáče  
k tlakovým pistolím uvedených značek

PWA301 Bosch/MacAllister 
a FAIP adaptér

Propojí univerzální nástavec a kartáče 
 k pistolím uvedených značek

PWA302 RYOBI/Homelite/
Black&Decker  
a AR adaptér

Propojí univerzální nástavec a kartáče  
k pistolím uvedených značek

PWA303 Nilfisk/Lavor 
adaptér

Propojí univerzální nástavec a kartáče  
k pistolím uvedených značek

PWA306 M22 adaptér Propojí univerzální nástavec a kartáče  
k pistolím s M22

PWA307 Rychlospojka   
na adaptér M22

Přemění rychlospojku na připojení M22

TRYSKY

PWA400
Tryska 00 Vhodná pro příslušenství  

s rychlospojkami. Bodové čištění.

PWA401
Tryska 150 Vhodná pro příslušenství  

s rychlospojkami. Čištění silných nečistot.

PWA402
Tryska 250 Vhodná pro příslušenství  

s rychlospojkami. Univerzální tryska.

PWA403
Tryska 400 Vhodná pro příslušenství  

s rychlospojkami. Jemné čištění.

PWA404
Tryska na saponát 
nebo oplachování

Vhodná pro příslušenství  
s rychlospojkami. Nanášení saponátu 
nebo oplachování.

PWA405
Sada 4 trysek

Vhodná pro příslušenství  
s rychlospojkami. Sada 4 trysek v 
gumovém držáku.

PWA407
Tryska se 6 
funkcemi

Vhodná pro příslušenství  
s rychlospojkami. Funkce 00, 150, 
250, oplachování, saponát-nízký tlak, 
saponát-vysoký tlak

PWA408
Tryska se 4 
funkcemi

Vhodná pro příslušenství  
s rychlospojkami. Funkce 00,  250,  
saponát-nízký tlak, saponát-vysoký tlak.

PWA409
Tryska „turbo“

Vhodná pro příslušenství  
s rychlospojkami. Dynamický proud pro 
odstranění těžkých nečistot.

KARTáČE

PWA500
Rotační kartáč

Připojení přes dodávaný bajonetový 
uzávěr.  Vodní paprsky otáčejí kartáčem 
pro maximální účinnost mytí.

PWA501
Kartáč

Připojení přes dodávaný bajonetový 
uzávěr.  Tlakové vodní paprsky zvyšují 
účinnost čištění.

PWA502
Měkký kartáč

Připojení přes dodávaný bajonetový 
uzávěr.  Tlakové vodní paprsky zvyšují 
účinnost čištění.

PWA505
Kartáč na disky 

Připojení přes dodávaný bajonetový uzá-
věr. Ideální pro čištění hůře dostupných 
míst a disků kol.

PWA508
Čistič ploch

Připojení přes dodávaný bajonetový 
uzávěr.  Dvě silné trysky umožňují až 10x 
rychlejší čištění beze šmouh.
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Příslušenství k benzínovým vyžínačům 
a křovinořezům s dělenou hřídelí  

Rozšiřte 6x možnosti svého stroje

Využijte možnosti svého stroje na maximum! Pokud máte vyžínač nebo 
křovinořez s dělenou hřídelí, můžete si k němu dokoupit šest dalších po-
mocníků.
Příslušenství Vám bude fungovat s jakýmkoliv modelem Ryobi, který 
má dělenou hřídel. 
Je to tak jednoduché. Během pár sekund se váš křovinořez změní na 
plotostřih, pilu, kultivátor nebo foukač.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VYŽÍNAČŮ A KŘOVINOŘEZŮ

Typ/obj. č. Náhled Popis Cena (Kč)

AHF 04 Nůžky na živý plot 44 cm s nastavitelnou hlavou 0-90o  

a šíří střihu 27 mm, 2 kg 2 790,-

TP 720 Prořezávací pila do 10 cm 2 590,-

AHF 03 Nůžky na živý plot 45 cm, šíře střihu 11 mm, 2,1 kg 2 390.-

AQTT 03 Kultivátor, průměr nožů 20 cm, počet nožů 4 x 4, 6,2 kg  2 990-

TB 720 Foukač turbo 230 km/h, 1,4 kg 1 690,-

APR 04 Řetězová pila 20,3 cm, rychlost řetězu 20 m/s, sklon lišty 15o,  
lišta 25 cm, automatické mazání řetězu, 2,5 kg 2 990,-
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Jednoduše povolte rychlospojku na hřídeli, 
sejměte část se strunovou hlavou nebo no-
žem a zaměňte ho během pár sekund za je-
den ze šesti dalších nástrojů.

Chytré a levné řešení.  
Nemusíte kupovat šest 
dalších strojů.

Příslušenství šetří prostor při  
skladování. Zabere jen zlomek 
místa oproti běžnému stroji.

Lehce se převáží. Všech 
šest typů lehce převezete  
v kufru auta.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VYŽÍNAČŮ A KŘOVINOŘEZŮ

Typ/obj. č. Náhled Popis Cena (Kč)

AHF 04 Nůžky na živý plot 44 cm s nastavitelnou hlavou 0-90o  

a šíří střihu 27 mm, 2 kg 2 790,-

TP 720 Prořezávací pila do 10 cm 2 590,-

AHF 03 Nůžky na živý plot 45 cm, šíře střihu 11 mm, 2,1 kg 2 390.-

AQTT 03 Kultivátor, průměr nožů 20 cm, počet nožů 4 x 4, 6,2 kg  2 990-

TB 720 Foukač turbo 230 km/h, 1,4 kg 1 690,-

APR 04 Řetězová pila 20,3 cm, rychlost řetězu 20 m/s, sklon lišty 15o,  
lišta 25 cm, automatické mazání řetězu, 2,5 kg 2 990,-
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Příslušenství vyžínačů, křovinořezů 
a řetězových pil

Typ/obj. č. Náhled Popis Cena (Kč)

Homelite olej 
2-takt

Vysoce kvalitní motorový olej Homelite 0,5 l pro dvoudobé motory. SAE 20W30, 500 ml 89,-

196-01010 Vysoce kvalitní minerální olej 1l na mazání lišt a řetězů motorových pil 99,-

910-0172 Obličejový štít 150,-

910-1035 Obličejový štít PRO se sluchátky 399,-

910-0527 Komlet-přilba, sluchátka, obličejový štít 699,-

EG120-0192 Žací nůž pro křovinořezy 3-zuby průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 2 mm 210,-

EG120-0194 Žací nože pro křovinořezy 3-zuby
profesional

průměr 255 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm 260,-

EG120-0196 průměr 300 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm 290,-

EG120-0198 průměr 350 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 4,0 mm 390,-

EG120-0199 Žací nože pro křovinořezy 4-zuby průměr 230 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm 190,-

EG120-2227 průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 2 mm 210,-

EG120-0204 Žací nože pro křovinořezy 8-zubů průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 2 mm 240,-

Typ/obj. č. Náhled Popis Cena (Kč)
EG151-0137 Žací struny PROFESIONAL

průřez kulatý z vysoce kvalitního 
Copolyamidu 6/66+P, odolný 
proti otěru a pro profesionální 
použití.

15 m cívka, 1,3 mm 80,-

EG151-0138 15 m cívka, 1,6 mm 90,-

EG151-0139 15 m cívka, 2,0 mm 90,-

EG151-0140 15 m cívka, 2,4 mm 90,-

EG151-0143 215 m cívka, 1,6 mm 290,-

EG151-0144 130 m cívka, 2,0 mm 290,-

EG151-0145 90 m cívka, 2,4 mm 290,-

EG151-0146 56 m cívka, 3,0 mm 290,-

EG151-2350 Žací struny PROFESIONAL
průřez čtvercový z vysoce 
kvalitního  Copolyamidu 6/66+P, 
odolný proti otěru a pro  
profesionální použití.

15 m cívka, 1,6 mm 90,-

EG151-2351 15 m cívka, 2 mm 90,-

EG151-0141 12 m cívka, 2,4 mm 90,-

EG151-0142 9 m cívka, 3,0 mm 90,-

EG151-2354 215 m cívka, 1,6 mm 290,-

EG151-2355 130 m cívka, 2 mm 290,-

EG151-0149 90 m cívka, 2,4 mm 290,-

EG151-0150 60 m cívka, 3,0 mm 290.-

-- Pilový řetěz 16“, 3/8 - pro RCS 2040 - typ Carlton N1C-BL-56E SK B --------

ZK5091LP-E56 Pilový řetěz 16“, 56 zubů, 3/8 - pro RCS 4040 CA 290,-

-- Pilový řetěz 16“, 3/8 - pro RCS 4042 C2 - typ Carlton N1C-BL-M-57 E SK --------

-- Pilový řetěz 18“, 0,325 - pro RCS 4446 C2 - typ Carlton K1L-BL-72E --------

-- Vodící lišta 16“ - pro RCS 2040 - typ Carlton 16-10W-N156-MHC --------

170-2097 Vodící lišta 16“ - pro RCS 4040 CA 490,-

-- Vodící lišta 16“ - pro RCS 4042 C2 - typ Carlton 16-10-N1-MHC --------

-- Vodící lišta 18“ - pro RCS 4446 C2 - typ Carlton 18-10W-K1-HC --------
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Typ/obj. č. Náhled Popis Cena (Kč)

Homelite olej 
2-takt

Vysoce kvalitní motorový olej Homelite 0,5 l pro dvoudobé motory. SAE 20W30, 500 ml 89,-

196-01010 Vysoce kvalitní minerální olej 1l na mazání lišt a řetězů motorových pil 99,-

910-0172 Obličejový štít 150,-

910-1035 Obličejový štít PRO se sluchátky 399,-

910-0527 Komlet-přilba, sluchátka, obličejový štít 699,-

EG120-0192 Žací nůž pro křovinořezy 3-zuby průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 2 mm 210,-

EG120-0194 Žací nože pro křovinořezy 3-zuby
profesional

průměr 255 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm 260,-

EG120-0196 průměr 300 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm 290,-

EG120-0198 průměr 350 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 4,0 mm 390,-

EG120-0199 Žací nože pro křovinořezy 4-zuby průměr 230 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm 190,-

EG120-2227 průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 2 mm 210,-

EG120-0204 Žací nože pro křovinořezy 8-zubů průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 2 mm 240,-

Typ/obj. č. Náhled Popis Cena (Kč)
EG151-0137 Žací struny PROFESIONAL

průřez kulatý z vysoce kvalitního 
Copolyamidu 6/66+P, odolný 
proti otěru a pro profesionální 
použití.

15 m cívka, 1,3 mm 80,-

EG151-0138 15 m cívka, 1,6 mm 90,-

EG151-0139 15 m cívka, 2,0 mm 90,-

EG151-0140 15 m cívka, 2,4 mm 90,-

EG151-0143 215 m cívka, 1,6 mm 290,-

EG151-0144 130 m cívka, 2,0 mm 290,-

EG151-0145 90 m cívka, 2,4 mm 290,-

EG151-0146 56 m cívka, 3,0 mm 290,-

EG151-2350 Žací struny PROFESIONAL
průřez čtvercový z vysoce 
kvalitního  Copolyamidu 6/66+P, 
odolný proti otěru a pro  
profesionální použití.

15 m cívka, 1,6 mm 90,-

EG151-2351 15 m cívka, 2 mm 90,-

EG151-0141 12 m cívka, 2,4 mm 90,-

EG151-0142 9 m cívka, 3,0 mm 90,-

EG151-2354 215 m cívka, 1,6 mm 290,-

EG151-2355 130 m cívka, 2 mm 290,-

EG151-0149 90 m cívka, 2,4 mm 290,-

EG151-0150 60 m cívka, 3,0 mm 290.-

-- Pilový řetěz 16“, 3/8 - pro RCS 2040 - typ Carlton N1C-BL-56E SK B --------

ZK5091LP-E56 Pilový řetěz 16“, 56 zubů, 3/8 - pro RCS 4040 CA 290,-

-- Pilový řetěz 16“, 3/8 - pro RCS 4042 C2 - typ Carlton N1C-BL-M-57 E SK --------

-- Pilový řetěz 18“, 0,325 - pro RCS 4446 C2 - typ Carlton K1L-BL-72E --------

-- Vodící lišta 16“ - pro RCS 2040 - typ Carlton 16-10W-N156-MHC --------

170-2097 Vodící lišta 16“ - pro RCS 4040 CA 490,-

-- Vodící lišta 16“ - pro RCS 4042 C2 - typ Carlton 16-10-N1-MHC --------

-- Vodící lišta 18“ - pro RCS 4446 C2 - typ Carlton 18-10W-K1-HC --------
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powered by inovation

Váš prodejce:

Neustálá technická inovace produktů RYOBI může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.
Výhradní zástupce RYOBI v ČR: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276. www.garland.cz

Možnost výhodného splátkového 
prodeje na produkty RYOBI. Na výši 
splátek s nízkým úroken nebo i bez 
navýšení se ptejte u svého prodejce.

4.PROSTOR.CZ  03/2010

www.ryobi-powertools.cz

Stroje ze sortimentu nářadí 
naleznete v katalogu 
Ryobi 2010.
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