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Elektrické náradie



Ryobi®

Ryobi, ako jeden z najväčších a najinovatívnejších svetových výrobcov elektrického 
ručného náradia, je zameraný na vynikajúci výkon a spoľahlivosť. Vybudovali sme si 
solídnu a závideniahodnú reputáciu, a to na základe vývoja a znalosti toho, čo presne 
ľudia očakávajú od ich elektrického ručného náradia.
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Štandardné vybavenie: 1 x 12V 1.2 Ah NiCd batéria, 45 min nabíjačka, taška

Štandardné vybavenie: 1 x 1.2 Ah Li-Iónová batéria, 45 min nabíjačka, 1 x 
pílový list, taška

Štandardné vybavenie: 1 x 1.2 Ah Li-Iónová batéria, 45 min nabíjačka, 1 x 
obojstranný skrutkovací bit, taška

Štandardné vybavenie: 1 x 1.2 Ah Li-Iónová batéria, 45 min nabíjačka, 20 
zubový TCT kotúč, imbusový kľúč, ochranný kryt, taška

Max. moment
Rýchloupínacie 
skľúčidlo
Otáčky bez zaťaženia
Max. priemer vŕtania
Drevo
Oceľ
Nastavenie momentu
Hmotnosť

Max. moment
Rýchloupínacie 
skľúčidlo
Otáčky bez zaťaženia
Max. priemer vŕtania:
Drevo
Oceľ
Nastavenie momentu
Hmotnosť

Otáčky bez 
zaťaženia
Max. kapacita rezania:
Drevo
Zdvih
Hmotnosť

Priemer kotúča
Priemer vretena
Otáčky bez 
zaťaženia
Max. priemer rezania:
Pri 90º
Pri 45º
Hmotnosť

Počet úderov
Rozmer klinca

Typ klinca

Hmotnosť

12 Nm

10 mm
0–600 ot./min

20 mm
10 mm

24
1,5 kg

12 Nm

10 mm
0–600 ot./min

20 mm
10 mm

24
1,1 kg

0–1,850 ot./min

50 mm
12,7 mm

1,18 kg

86 mm
15 mm

0–2,000 ot./min

24 mm
17,5 mm

1,74 kg

3 600 ú./min
25 mm – 85 mm

(1̋  – 3 1⁄2˝)
obyčajné a polo 
udierané klince

0,68 kg

10 mm rýchloupínacie skľúčidlo•	
24 stupňové nastavenie momentu pre dokonalé skrutkovanie •	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania •	
Uloženie bitov na náradí•	

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•	

Beznástrojové upínanie pre rýchlu a ľahkú výmenu pílového listu•	
Univerzálna píla na rezanie rôznych materiálov•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

Uloženie príslušenstva na náradí•	
Ideálne na laminované kuchynské linky a ploché materiály•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania •	
Aretácia hriadeľa pre ľahkú výmenu kotúča•	

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 (1̋ –3 1⁄2˝) 

Kompaktný a ergonomický pravoúhly dizajn pre klincovanie v obmedzených  •	
 priestoroch

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

12V NiCd VŕtaCí skRutkoVač s NastaVeNím momeNtu

Csdt1202N

12V Li-ióNoVý VŕtaCí skRutkoVač s NastaVeNím momeNtu

Lsdt1201

12V Li-ióNoVá ChVostoVá píLa

CR1201

12V Li-ióNoVá okRužNá píLa

Cs1201

12V autokLadiVo

ChN12k

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

Čislo vyrobku: 5133000223

Čislo vyrobku: 5133000248

Čislo vyrobku: 5133000082

Čislo vyrobku: 5133000086

Štandardné vybavenie: 2 x 1.3 Ah NiCd batéria, 6 hodinová nabíjačka, 1 x 
obojstranný skrutkovací bit, taška

989,00 EUR

599,00 EUR

619,00 EUR

589,00 EUR

245,00 EUR

Čislo vyrobku: 5133000418
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Čo je One Plus systém?

Ryobi one plus systém je jedinečný rad náradia, v ktorom jedna batéria a nabíjačka 

môže byť použitá s vyše tridsiatimi druhmi elektrického ručného náradia a šiestimi 

druhmi záhradného náradia.

tradične vždy keď sa kupuje akumulátorové náradie, batéria a nabíjačka sú zahrnuté 

v cene bez ohľadu na to, či ich chcete alebo nie. 

pri systéme one plus jednoducho kúpite základnú štartovaciu sadu alebo samo-

statnú batériu, nabíjačku, či náradie. potom použijete rovnakú batériu s akýmkoľvek 

náradím zo širokej palety, odstránia sa navýšené výdavky za kupovanie batérií a 

nabíjačiek s každým náradím zvlášť a Vy ušetrite Vaše peniaze.
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Štandardné vybavenie: 1 x obojstranný skrutkovací bit, prídavné madlo

Štandardné vybavenie: 2 píly

Štandardné vybavenie: 1 x obojstranný skrutkovací bit

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

Max moment
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez zaťaženia:
1. stupeň
2. stupeň
Max. priemer vŕtania:
Drevo
Oceľ
Nastavenie momentu 
Hmotnosť 

Max. moment
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez zaťaženia
Max. priemer vŕtania:
Drevo
Oceľ
Nastavenie momentu
Hmotnosť

Otáčky bez 
zaťaženia
Max. kapacita rezania:
Drevo 
Zdvih
Hmotnosť

Priemer kotúča
Priemer vretena
Otáčky bez 
zaťaženia
Max. kapacita rezania:
Pri 90°
Pri 45°
Hmotnosť

Max. moment
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez zaťaženia:
1. stupeň
2. stupeň
Max. priemer vŕtania:
Drevo
Oceľ

37.5 Nm
13 mm

0–440 ot./min
0–1600 ot./min

35 mm
13 mm

24
1,2 kg

16 Nm
10 mm

0–650 ot./min

20 mm
10 mm

24
1.1 kg

0–3,000 ot./min

60 mm
22 mm
1.9 kg

150 mm
10 mm

0–4,200 ot./min

45 mm
32 mm
2.5 kg

55 Nm
13 mm

0–450 ot./min
0–1,500 ot./min

38 mm
13 mm

13 mm mm rýchloupínacie skľúčidlo•	
Automatická aretácia hriadeľa  pre výmenu bitov jednou rukou •	
2 rýchlosti pre väčšinu materiálov a aplikácií •	
24 stupňové nastavenie momentu pre dokonalé skrutkovanie •	
Magnetický držiak bitov  •	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

10 mm rýchloupínacie skľúčidlo•	
Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-ľavý chod a brzda motoru•	
LED osvetlenie pre prácu v nejasných priestoroch •	
Zadné LED osvetlenie•	
24 stupňové nastavenie momentu•	
Uloženie bitov na naradí•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

Univerzálna píla na rezanie rôznych materiálov•	
Beznástrojové upínanie pre rýchlu a ľahkú výmenu pílového listu•	
Variabilná elektronika rýchlosti a brzda•	
Dĺžka zdvihu 22 mm •	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania •	
Tiež dostupná verzia v sade s batériami a nabíjačkou•	

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•	
Tiež dostupná verzia v sade s batériami a nabíjačkou•	

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

Výkonný motor a prevodovka poskytuje max. moment 55 Nm•	
13 mm rýchloupínacie skľúčidlo•	
Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-ľavý chod a brzda motoru•	
24 stupňové nastavenie momentu•	

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

18V 2-RýChLostNý VŕtaCí skRutkoVač s 
automatiCkým NastaVeNím RýChLosti

LCd1802m

18V Vŕtačka/skRutkoVač

Chd1801m

18V ChVostoVá píLa

LRs180

18V 2-RýChLostNý VŕtaCí skRutkoVač s 
automatiCkým NastaVeNím RýChLosti

LCs180

18V 2-RýChLostNý VŕtaCí skRutkoVač s automatiCkým NastaVeNím RýChLosti

Cda1802m

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

Čislo vyrobku: 5133000127

Čislo vyrobku: 513000073

18V 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač s 
automatickým nastavením rýchlosti

18V 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač s 
automatickým nastavením rýchlosti

Čislo vyrobku: 5133000143

Čislo vyrobku: 5133000188

Štandardné vybavenie: 1 x obojstranný skrutkovací bit

989,00 EUR

599,00 EUR

619,00 EUR

589,00 EUR

245,00 EUR

Čislo vyrobku: 5133000064
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Produkt

Popis

Systém

Typ akumulátora

Čislo vyrobku

Cena

Produkt

Popis

Systém

Typ akumulátora

Čislo vyrobku

Cena

Produkt

Popis

Systém

Typ akumulátora

Čislo vyrobku

Cena

5132000042

5132000041

BCS618

Nabíjačka pre 
Li-Iónové 

BCP1817M

18V 1,7 Ah NiCd 
batéria a nabíjačka

5133000048

5133000292

BPL1820

18V 2,4 Ah 
Li-Iónové batéria

BPP18172M

2 x 18V 1,7 Ah 
NiCd batéria

5133000048

5133000213

BLK1820

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

BCP18172M

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

5133000199

5132000049

BCL1418

Super nabíjačka pre Li-Iónové 
a NiCd batérie

BPP1817M

18V 1,7 Ah 
NiCd batéria

149,00 EUR

149,00 EUR

399,00 EUR

399,00 EUR

169,00 EUR

169,00 EUR

235,00 EUR

235,00 EUR

5132000047

BPL18151

1 x 18V 1,4 Ah 
Li-Iónová batéria

299,00 EUR

5133000200

BLK18202

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

389,00 EUR399,00 EUR

5133000044

BLK18151

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

399,00 EUR

5133000215

BLK18152

2 x 18V 1,4 Ah Li-Iónová 
batéria a nabíjačka
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Štandardné vybavenie: Sortiment klincov a svoriek

Štandardné vybavenie: Štrbinová hlava a kefka

Štandardné vybavenie: Sortiment brúsnych papierov

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

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

Priemer kotúča 
Priemer vretena
Závit vretena
Otáčky bez zaťaženia 
Hmotnosť 

Max. moment
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez zaťaženia:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Počet príklepov:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň

Otáčky bez zaťaženia
Rozmer brúsnej dosky
Priemer oscilačnej dráhy
Hmotnosť

Rozmer 
klincov
Rozmer 
svoriek
kapacita násobky:
klince
Svorky
Rýchlosť
Hmotnosť

Max. množstvo vzduchu
kapacita nádoby
Hmotnosť

115 mm 
22 mm

M14
6500 ot./min

2,2 kg

55 Nm
13 mm

0–370 ot./min
0–750 ot./min

0–2,200 ot./min

0–5,920 pr./min
0–12,000 pr./min
0–35,200 pr./min

11,000 ot./min
140 x 100 mm

1.8 mm
0.83 kg

19–32 mm
(18 mierkou)

6–14 mm
(T50)

100 ks
84 ks

40 svoriek/min
2.0 kg

0.85 m3/min
173 ml
0.96 kg

Hlavné madlo je možné otáčat´ 270°•	
Rýchle prestaviteľný ochranný kryt kotúča•	
3 pozície upevnenia rukoväte s miestom na uloženie kľúča•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

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 naradí•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

Rozmer brúsnej dosky: 140 x 100 mm•	
Vypínač s aretáciou •	
Pohodlné a rýchle upevnenie papiera so suchým zipsom a držiakom•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

Zošívanie klincov do 32 mm a svoriek do 14 mm pre rôzne aplikácie•	
Ľahko doliateľná násobka až do 100 ks klincov a 84 ks svoriek •	
Nastavenie hĺbky klincov a svoriek pomocou gombíka pre rôzne aplikácie•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

Je vhodný na nasávanie drobných suchých materiálov •	
Na rýchle čistenie hocikde •	
Rýchla výmena filtra •	
Ľahké čistenie nádobky odrobiniek•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

18 V ÚhLoVá bRÚska

CaG180m

18V 3-RýChLostNý VŕtaCí skRutkoVač s pRíkLepom

Cdi1803m

18V deLta bRÚska

CCC1801m

18V zošíVačka

CNs1801m

18V VysáVač odRobiNiek

ChV182m

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

Čislo vyrobku: 5133000057

Čislo vyrobku: 5133000065

Čislo vyrobku: 5133000059

Čislo vyrobku: 5133000133

Čislo vyrobku: 5133000077

399,00 EUR

499,00 EUR

359,00 EUR

299,00 EUR

249,00 EUR
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Štandardné vybavenie: 1 x 1.7 Ah NiCd batéria, 1 x obojstranný skrutkovací bit, 
rýchlonabíjačka, taška

Štandardné vybavenie: Puzdro s 30 ks sadou skrutkovacích bitov, 3,5–4,5 
hodinová nabíjačka

Štandardné vybavenie: 2 x 1.3 Ah 14,4 V NiCd batéria, 1 x obojstranný 

Štandardné vybavenie: 2 x 1.4 Ah Li-Iónová batéria, 1 x obojstranný 
skrutkovací bit, rýchlonabíjačka, taška

Štandardné vybavenie: 1 x 1.4 Ah Li-Iónová batéria, 1 x obojstranný 
skrutkovací bit, rýchlonabíjačka, taška

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•	

Obsahuje

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 •	

Obsahuje

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•	

Obsahuje

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 •	

Obsahuje

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

12 stupňové nastavenie momentu•	
LED osvetlenie pre prácu v nejasných priestoroch•	

Obsahuje

14.4V Li-ióNoVý 2-RýChLostNý VŕtaCí skRutkoVač

LCdi14022

14.4V NiCd 2-RýChLostNý VŕtaCí skRutkoVač

Cddi14022N

14.4V Li-ióNoVá VŕtaCí skRutkoVač

LCd14022

14.4V NiCd VŕtaCí skRutkoVač

Cdd14022N

4V Li-ióNoVý skRutkoVač s 30 ks sadou 

Csd4130GN

Čislo vyrobku: 5133000153

Čislo vyrobku: 5133000148

Čislo vyrobku: 5133000189

Čislo vyrobku: 5133000216

Čislo vyrobku: 5133000141

Max. moment
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez zaťaženia:
1. stupeň
2. stupeň
Počet príklepov:
1. stupeň
2. stupeň
Max. priemer vŕtania:
Drevo

37 Nm
13 mm

0–440 ot./min
0–1,600 ot./min

0–5,720 pr./min
0–20,800 pr./min

32 mm

TecHNické úDaje

Max. moment
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez zaťaženia:
1. stupeň
2. stupeň
Počet príklepov:
1. stupeň
2. stupeň
Max. priemer vŕtania:
Drevo

37 Nm
13 mm

0–440 ot./min
0–1,600 ot./min

0–5,720 pr./min
0–20,800 pr./min

32 mm

TecHNické úDaje

Max. moment
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez zaťaženia:
1. stupeň
2. stupeň
Max. priemer vŕtania:
Drevo
Oceľ
Nastavenie momentu
Hmotnosť

37 Nm
13 mm

0–440 ot./min
0–1,600 ot./min

32 mm
13 mm

24
1.64 kg

TecHNické úDaje

Max. moment
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez zaťaženia:
1. stupeň
2. stupeň
Max. priemer vŕtania:
Drevo
Oceľ
Nastavenie momentu
Hmotnosť

37 Nm
13 mm

0–440 ot./min
0–1,600 ot./min

32 mm
13 mm

24
1.9 kg

TecHNické úDaje

Max. moment
Šesťhranné skrutky
Otáčky bez zaťaženia
Nastavenie momentu
Hmotnosť

5 Nm
6.35 mm
180 rpm

12
0.47 kg

TecHNické úDaje

279,00 EUR

299,00 EUR

319,00 EUR

349,00 EUR

119,00 EUR
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Čislo vyrobku: 5132000127

Rak31  399,00 EUR

zestaw akCesoRiów 31 szt. 

31 ks sada príslušenstva obsahuje
31 ks sada
10 x HSS vrták (1,5–8 mm)
4 x vrták do muriva (5–8 mm)
4 x plochý vrták do dreva (13–25 mm)
3 x vrták do dreva (3–5 mm)
9 x 25 skrutkovací bit
1 x magnetický držiak bitov

ZawaRTOść

Čislo vyrobku: 5132000128

Rak60G  399,00 EUR

zestaw akCesoRiów 60 szt. 

60 ks sada príslušenstva obsahuje
17 x HSS vrták (1.5 mm–6 mm)
6 x vrták do muriva (5 mm–10 mm)
1 x plochý vrták do dreva  (22 mm)
4 x vrták (4–10 mm)
20 x 25 mm skrutkovací bit
5 x nástr. nástavec (6 mm–10 mm)
1 x kruhová píla (54 mm)
1 x magnetický držiak bitov (60 mm)
1 x záhĺbník
1 x prebíjací tŕň 
1 x šesťhranný kľúč
1 x centrovací vrták
1 x kufrík

ZawaRTOść

Čislo vyrobku: 5132000187

Rak90G  399,00 EUR

zestaw akCesoRiów 90 szt. 

90 ks sada príslušenstva obsahuje
19 x HSS vrták (1.5 mm–8 mm)
7 x vrták do muriva (5 mm–10 mm)
4 x plochý vrták do dreva  (13–25 mm)
5 x vrták (3–8 mm)
27 x 25 mm skrutkovací bit
6 x 50 mm skrutkovací bit 8 x nástr. 
nástavec (5 mm–11 mm)
4 x kruhová píla (54 mm)
4 x vŕt. doraz (3–8 mm)
1 x magnetický držiak bitov (60 mm)
1 x záhĺbník
1 x prebíjací tŕň
1 x šesťhranný kľúč
1 x centrovací vrták
1 x kufrík

ZawaRTOść
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Príkon
Otáčky bez zaťaženia
Priemer oscilačnej dráhy
Hmotnosť

180 W
0–12,000 ot./min

2 mm
1.4 kg

TecHNické úDaje

DustTech™ zabudovaný systém prachovej technológie pre efektívne   •	
 odsávanie prachu 

3 jedinečné funkcie základne (Delta brúska, 1⁄3 vibračná brúska a brúska s   •	
 výbežkom)

Jedinečný zabudovaný „výbežok” na brúsenie v obmedzených priestoroch •	
Trojuholníkový dizajn podložky 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•	
Technologia uchwytu GripZone•	 TM

ObSaHuje

Čislo vyrobku: 5133000530

muLtiFuNkčNá bRÚska
ems180RV  899,00 EUR
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Štandardné vybavenie: 1 x 60, 100 a 150 zrnové brúsne papiere,  papierová 

Štandardné vybavenie: 4 x brúsne papiere so suchým zipsom

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

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

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

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™•	

Kompaktné madlo pre zvýšený komfort•	
DustTech™ zabudovaný systém prachovej technológie pre efektívne odsávanie prachu•	  
Zabudovaný „výbežok” 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•	

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™•	

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 •	

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

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

125 mm exCeNtRiCká bRÚska 

eRo2412VhG

80 w deLta bRÚska

eps80Rs

1⁄4 VibRačNá bRÚska

eos2410NhG

1⁄2 VibRačNá bRÚska

ess3215VshG

1⁄3 VibRačNá bRÚska

ess200Rs

Príkon
Otáčky bez 
zaťaženia
Rozmer brúsnej dosky
Priemer oscilačnej dráhy
Hmotnosť

240 W

7 000–12 000 ot./min
125 mm
2,4 mm

1,7 kg

TecHNické úDaje

Príkon
Otáčky bez 
zaťaženia
Rozmer brúsnej dosky
Priemer oscilačnej dráhy
Hmotnosť

80 W

12 000 ot./min
99 x 149 mm

1,6 mm
0,95 kg

TecHNické úDaje

Príkon
Otáčky bez 
zaťaženia
Rozmer brúsnej dosky
Priemer oscilačnej dráhy
Hmotnosť

240 W

14 000 ot./min
110 x 114 mm

1,6 mm
1,56 kg

TecHNické úDaje

Príkon
Otáčky bez 
zaťaženia
Rozmer brúsnej dosky
Priemer oscilačnej dráhy
Hmotnosť

320 W

6,000–12,000 ot./min
115 x 229 mm

2,2 mm
2,2 kg

TecHNické úDaje

Príkon
Otáčky bez 
zaťaženia
Rozmer brúsnej dosky
Priemer oscilačnej dráhy
Hmotnosť

200 W

12 000 ot./min
93 x 185 mm

2,0 mm
1,5 kg

TecHNické úDaje

Čislo vyrobku: 5133000342

Čislo vyrobku: 5133000528

Čislo vyrobku: 5133000530

Čislo vyrobku: 5133000358

Čislo vyrobku: 5133000532

499,00 EUR

199,00 EUR

235,00 EUR

499,00 EUR

268,00 EUR
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Štandardné vybavenie: 360° prídavné madlo s hibkovým dorazom, taška

Štandardné vybavenie: 360° prídavné madlo s hibkovým dorazom, taška

Štandardné vybavenie: 360° prídavné madlo, taška

Štandardné vybavenie: 360° prídavné madlo, taška

Štandardné vybavenie: 360° prídavné madlo 

Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-ľavý chod •	
Spínač s reguláciou otáčok•	
Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

Obsahuje

Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-ľavý chod •	
Spínač s reguláciou otáčok•	
Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

Obsahuje

Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-ľavý chod •	
Spínač s reguláciou otáčok•	
Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

Obsahuje

Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-ľavý chod •	
Aretácia hriadeľa •	
Spínač s reguláciou otáčok•	
Kazeta na vrtáky v prídavnej rukoväti•	
Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	
Built-in spirit level•	

Obsahuje

Variabilné nastavenie rýchlosti, pravo-ľavý chod •	
Aretácia hriadeľa •	
Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	

Obsahuje

pRíkLepoVá Vŕtačka

eid500Rs

pRíkLepoVá Vŕtačka

eid600Rs

pRíkLepoVá Vŕtačka

eid750Rs

pRíkLepoVá Vŕtačka

eid1050Rs

dVojRýChLostNá pRíkLepoVá VRtačka

eid11002RV

Čislo vyrobku: 5133000230

Čislo vyrobku: 5133000231

Čislo vyrobku: 5133000232

Čislo vyrobku: 5133000190

Čislo vyrobku: 5133000229

Príkon
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez 
zaťaženia
Počet príklepov
Max. priemer vŕtania:
Drevo
Oceľ
Murivo 
Hmotnosť

500 W
13 mm

0–2 700 ot./min
0–43 000 pr./min

25 mm
13 mm
13 mm
2,02 kg

TecHNické úDaje

Príkon
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez 
zaťaženia
Počet príklepov
Max. priemer vŕtania:
Drevo
Oceľ
Murivo 
Hmotnosť

600 W
13 mm

0–2 700 ot./min
0–43 000 pr./min

25 mm
13 mm
13 mm
2,04 kg

TecHNické úDaje

Príkon
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez 
zaťaženia
Počet príklepov
Max. priemer vŕtania:
Drevo
Oceľ
Murivo 
Hmotnosť

750 W
13 mm

0–2 800 ot./min
0–45 000 pr./min

32 mm
13 mm
13 mm
2,26 kg

TecHNické úDaje

Príkon
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez 
zaťaženia
Počet príklepov
Max. priemer vŕtania:
Drevo
Oceľ
Murivo 
Hmotnosť

1050 W
13 mm

 
0–3 200 ot./min

0–51 000 pr./min

32 mm
13 mm
20 mm
2,86 kg

TecHNické úDaje

Príkon
Rýchloupínacie skľúčidlo
Otáčky bez zaťaženia:
1. stupeň
2. stupeň
Počet príklepov:
1. stupeň
2. stupeň

1100 W
13 mm

0–1 200 ot./min
0–3 200 ot./min

0–19 000 pr./min
0–51 000 pr./min

TecHNické úDaje

439,00 EUR

369,00 EUR

259,00 EUR

229,00 EUR

199,00 EUR
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Štandardné vybavenie: 2 position rukoväť, 230 mm priemer kotúča, kufor

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

Štandardné vybavenie: 2 position rukoväť, 125 mm priemer kotúča, kufor

Štandardné vybavenie: 115 mm priemer kotúča, 2 Position rukoväť

Štandardné vybavenie: 360° postranná rukoväť, hĺbkový dora, kufor

Variabilná elektronika rýchlosti, pravo-ľavý chod•	
Možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní•	
Spínač s reguláciou otáčok•	
Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

Zacvakávanie ochranného krytu•	
Uloženie kľúča v rukoväti•	
Aretácia hriadeľa pre ľahšiu výmenu kotúča a príslušenstva•	
Livetool Indicator™  – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	

Zacvakávanie ochranného krytu•	
Uloženie kľúča v rukoväti•	
Aretácia hriadeľa pre ľahšiu výmenu kotúča a príslušenstva•	
Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	

Zacvakávanie ochranného krytu•	
2 pozície upevnenia rukoväte  •	
Aretácia hriadeľa pre ľahšiu výmenu kotúča a príslušenstva•	
Mäkký štart na jemné štartovanie•	
Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	
Rukoväť otočiteľná o 180° pre väčší komfort •	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

LED indikátor teploty•	
Elektronika a reguláciou teploty•	
2 pozície pre teplotu a prúd vzduchu•	
Ochrana pred prehriatím•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

sds-pLus pRíkLepoVá Vŕtačka 

eRh710Rs

750 w 115 mm uhLoVá bRÚska

eaG750Rs

750 w 125 mm uhLoVá bRÚska

eaG750Rb

2000 w 230 mm  uhLoVá bRÚska

eaG2000Rs

Led hoRÚCoVzdušNá pištoL

ehG2002khG

Príkon
Rýchloupínacie skľučovadlo
Otáčky bez 
zaťaženia
Príklepu za minutu
Priemer vŕtania do 
Dreva 
Ocele 
Murivo
Hmotnosť

710 W
SDS

 
0–1100 ot./min

0–4 000 pr./min

32 mm
13 mm
24 mm
3,0 kg

TecHNické úDaje

Príkon
Otáčky bez 
zaťaženia
Priemer vretena

750 W

11 000 ot./min
22 mm

TecHNické úDaje

Príkon
Otáčky bez 
zaťaženia
Priemer vretena

750 W

11 000 ot./min
22 mm

TecHNické úDaje

Príkon
Otáčky bez 
zaťaženia
Priemer vretena

2000 W

6000 ot./min
22 mm

TecHNické úDaje

Príkon
kontrola teploty
Množstvo vzduchu
Hmotnosť

2000 W
50–550° / 50–650°C

250/500 l/min
0,68 kg

TecHNické úDaje

Čislo vyrobku: 5133000526

Čislo vyrobku: 5133000542

Čislo vyrobku: 5133000544

Čislo vyrobku: 5133000550

Čislo vyrobku: 5133000607

499,00 EUR

199,00 EUR

235,00 EUR

499,00 EUR

268,00 EUR



14

Čislo vyrobku: 5133000155

Čislo vyrobku: 5133000173

Čislo vyrobku: 5133000156

18V stRiekaCia pištoľ

Príkon
Objem nádobky
Nanesenie farby
krytie farbou
Prietok
Dĺžka kábla

200 W
1 000 ml
4m2/min

10m2/l
20,5 l/hodina

3 m

TecHNické úDaje

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 – horizontál-  •	
 nej, 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•	

ObSaHuje

SSP100: dĺžka kábla 2,5 m•	
P620: bez akumulátorov a nabíjačky •	
P625: NiCd akumulátor 18 V a rýchlonabíjačka•	

p620  389,00 EUR

ssp100  429,00 EUR

p625  599,00 EUR

Príkon
Objem nádobky
Nanesenie farby:
Striekačka
Valec
krytie farbou:
Striekanie
Valec
Prietok
Rozmer valca
Dĺžka kábla

60 W
2 500 ml

4 m2 / min
2,2 m2 / min

10 m2/l
5,5 m2/l

20,5 l/hodina
9  ̋/ 228 mm

2,5 m

TecHNické úDaje

Striekací 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 nepretžité prúdenie čerstvej farby medzi rozpra- •	

 šovačom alebo valcom a zásobníkom farby, umožňuje dokonalé výsledky    
Vhodné na používanie so všetkými značkami farieb •	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

ObSaHuje

Čislo vyrobku: 5133000383

stRiekaCia jedNotka
FpR210  899,00 EUR
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Štandardné vybavenie: 18 zubový TCT kotúč, kľúč, paralelné vodidlo, kufor

Laser guide system improves accuracy•	
2 x LED dióda pre vyššiu presnosť rezania•	
Výkonný 1350 W motor•	
0º–45º nastavenie pokosu s rýchlym nastavením•	
Aretácia vretena pre rýchlu výmenu kotúča•	
Zabudované odsávanie prachu efficient dust collection•	
Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	

Obsahuje

Štandardné vybavenie: 1 kotúč

Ofukovanie miesta rezu•	
Tvarovaný kryt pre lepšiu viditeľnosť na líniu rezu•	
Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	
Nízke vibrácie pre ľahké a jemnejšie brúsenie•	
Beznástrojové upínanie pre rýchlu a ľahkú výmenu pílového listu•	

Obsahuje

Štandardné vybavenie: 1 kotúč, kufor 

3-stupňové nastavenie výkyvného pohybu pre vyšší výkon rezania•	
Tvarovaný kryt pre lepšiu viditeľnosť na líniu rezu•	
Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	
GripZone™ technológia pre zvýšený komfort držania•	
Nízke vibrácie pre ľahké a jemnejšie brúsenie•	
Beznástrojové upínanie pre rýchlu a ľahkú výmenu pílového listu•	

Obsahuje

Štandardné vybavenie: Kufor

Výkonný 800 W motor•	
Vypínač regulácie rýchlosti: 500–3 000 zd/min•	
Pevná a odolná kovová skriňa prevodovky •	
28 mm zdvih pre rýchlejšie rezné aplikácie•	
Pre rýchlu a l’ahkú výmenu pílových listov•	

Obsahuje

Štandardné vybavenie: 18 zubový TCT kotúč, kľúč, paralelné vodidlo, kufor

Výkonný 1250 W motor•	
0º–45º nastavenie pokosu s rýchlym nastavením•	
Nastaviteľná hĺbka pílenia pre presné rezy•	
Aretácia hriadeľa pre ľahšiu výmenu kotúča •	
Zabudované odsávanie prachu efficient dust collection •	
Uloženie skrutiek na povrchu•	
Livetool Indicator™ – modré svetlo signalizuje, ak náradie je pod napätím•	

Obsahuje

190 mm (7½") okRužNá píLa

ews1266hG

190 mm (7½") LaseR okRužNá píLa

ews1366bhG

Čislo vyrobku: 5133000528

500w pRiamočiaRa píLa

ej500

800 w ChVostoVá píLa

eRs80VhG

Čislo vyrobku: 5133000367

600w pRiamočiaRa píLa

ej600

249,00 EUR

179,00 EUR

179,00 EUR

339,00 EUR

159,00 EUR

Príkon
Otáčky bez zaťaženia
Max. hĺbka rezu:
Pri 45°
Pri 90°
Priemer vretena
Priemer kotúča
Hmotnosť

1250 W
4 500 ot./min

66 mm
38 mm
16 mm

190 mm
5,0 kg

TecHNické úDaje

Príkon
Otáčky bez 
zaťaženia
Max. hĺbka rezu:
Pri 45°
Pri 90°
Priemer vretena
Priemer kotúča
Hmotnosť

1350 W

4 500 ot./min

66 mm
38 mm
16 mm

190 mm
5,2 kg

TecHNické úDaje

Príkon
kapacita rezania  v dreve
kapacita rezania  v 
hliníku á PVc
kapacita rezania  v oceli
Hmotnosť

500 W
65 mm

18 mm
6 mm
2,1 kg

TecHNické úDaje

Príkon
kapacita rezania  v dreve
kapacita rezania  v 
hliníku á PVc
kapacita rezania  v oceli
Hmotnosť

600 W
70 mm

18 mm
6 mm
2,2 kg

TecHNické úDaje

Príkon
Počet zdvihov bez 
zaťaženia
Dížka zdvihu
Hmotnosť

800 W

500–3 000 zd/min
28 mm
2,8 kg

TecHNické úDaje

Čislo vyrobku: 5133000105

Čislo vyrobku: 5133000552

Čislo vyrobku: 5133000538
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Štandardné vybavenie: 24-zubový TCT kotúč, predĺženia, zveráky, prachové 
vrecko, kľúč

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

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

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•	

Obsahuje

254 mm stoLoVá píLa

ets1526

254 mm stoLoVá píLa so skLzNými okRajmi 

ets1525sChG

Príkon
Otáčky bez 
zaťaženia
Priemer 
kotúča
Max. hĺbka rezania
Pri 90°
Pri 45°
Priemer vretena
Rozmery stola

1 500 W

4 500 ot./min

254 mm 40-zubový TCT

80 mm
55 mm
30 mm

722 x 640 mm

TecHNické úDaje

Príkon
Otáčky bez zaťaženia
Priemer
kotúča
Max. hĺbka rezania
Pri 90°
Pri 45°
Priemer vretena
Rozmery stola
Hmotnosť

1 500 W
4,500 ot./min

254 mm 40-zubový TCT

80 mm
55 mm
30 mm

1 110 x 638 mm
25.56 kg

TecHNické úDaje

Čislo vyrobku: 5133000120

Čislo vyrobku: 5133000121

Obsahuje
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™•	

Príkon
Priemer kotúča
Typ kotúča
Otáčky bez zaťaženia
kapacita pokosu
kapacita 
úkosu
Max. kapacita rezania:
90° pokos / 90° úkos
90° pokos / 45° úkos

1 100 W
210 mm 

TCT
5,000 ot./min

45° doľava a dopr.

45° doľava a 10° doprava

120 x 50 mm
120 x 22 mm

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 z dreva•	

Obsahuje

ukoŚNiCa z ŚRedNiCĄ taRCzy 210 mm

ems1122LhG

TecHNické úDaje

Čislo vyrobku: 5133000277

1 178,00 EUR

1 549,00 EUR

899,00 EUR

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

Štandardné vybavenie: 60-zubový TCT kotúč, 2 x šesťhranné kľúče, doraz, 

Ergonomicky vytvorené  madlo pre zvýšený komfort•	
Výkonný  2 000 W motor, producing 4 500 rpm•	
Nastavenie 9 vzorových uhlov: 0°, 15°, 22,5°, 30° á 45°•	
Dĺžkový doraz pre presnosť pri opakovaných rezoch•	
Aretácia vretena pre ľahkú výmenu kotúča•	
Ľahlo čitateľná škála pre max. prenosť•	
Livetool Indicator™•	

Obsahuje

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 aktivácie•	

Obsahuje

254mm (10˝) pokosoVá píLa s LaseRom

ems2026sCL

254 mm stoLoVá pokosoVá píLa

etms1825hG

Čislo vyrobku: 5133000135

Čislo vyrobku: 5133000142

Príkon
Priemer kotúča
Typ kotúča:
kapacita pok.
kapacita úkosu
Max. kapacita rezania:
90° pokos / 90° úkos
90° pokos / 45° úkos
45° pokos / 90° úkos
45° pokos / 45° úkos

2 000 W
254 mm (10˝)

40-zubový  TCT
47° doľ. a 45° dopr. 

45° L

305 x 90 mm
305 x 42 mm
215 x 90 mm
215 x 42 mm

TecHNické úDaje

Príkon
Otáčky bez zaťaženia
Priemer kotúča
Max. hĺbka rezania
Stolová píla Pri 90°
Pokosová píla:
Pri 90°
Pri 45°

1 800 W
5 000 ot./min

254 mm 60-zub. TCT

40 mm

70 mm
50 mm

TecHNické úDaje

349,00 EUR

119,00 EUR



Štandardné vybavenie: 7,5 m špirálová hadica,ofukovacia tryska, nafukovacia  
tryska, 2 vzduchové zástrčky, zástrčka, bezpečnostná tryska, manometer, gumená 
tryska, tesniaca páska na závity, spojka na ventily, univerzálna rýchlospojka

Príkon
Otáčky bez 
zaťaženia
kapacita sklíčidla
Priemer vŕtania
column diameter
Table size
base size
Overall height
Hmotnosť

550 W

450–2 500 ot./min 
13 mm
13 mm
65 mm

Ø 273 mm
420 x 280 mm

889 mm
38 kg

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•	
Dá sa používať aj sekáčmi, kapacita sklíčidla 13 mm•	

Obsahuje

305 mm stojaNoVá Vŕtačka s VaRiabiLNou

edp5530L

TecHNické úDaje

Čislo vyrobku: 5133000227

Typ
Objem nádrže
kapacita 
nasávania
Typ motora
Max. podtlak
Hmotnosť

Príkon
Otáčky bez zaťaženia
Priemer kotúča
Priemer vretena
Hĺbka rezu
úkos
Hmotnosť

bez oleja
10,5 l

57 litrov za min. pri 90 PSI
univerzálny

9 Bar
14 kg

500 W
2 900 ot./min
178 mm (7˝)

25,4 mm
32 mm

45˚
15,7 kg

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)•	

Obsahuje

kompResoR

eas10a14

TecHNické úDaje

TecHNické úDaje

Čislo vyrobku: 5133000646

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 s pre presné rezanie, predchádza lámaniu  •	

 materiálu
Zabudovaný podnos na vodu pre rezanie bez prachu•	

Obsahuje

Rezačka Na mokRé RezaNie obkLadoV a dLažieb

ws721s

Čislo vyrobku: 5133000285

1 089,00 EUR

1 029,00 EUR

189,00 EUR

17



MAXIMÁLNY VÝKON,
TRVANLIVOSŤ A DOBA PREVÁDZKY

prach, postriekanie vodou. tek4tm náradie je skonštruované tak, aby znieslo najťažšie 
úlohy. jediná tek4tm batéria vydrží dlhšie ako 6000 aa alkalických batérií.

– je ekonomickejšia a menej zaťažuje životné prostredie.

tek4tm  lithium-ionové batérie majú dlhšiu dobu prevádzky 
pomalšie sa vybíjajú, je možné ich nabiť viac než 2000 krát, 
výkon jedného nabitia je viac než rovnocenný s výkonom 

troch samostatných aa alkalických batérií?

18

Čislo vyrobku: 5132000147

1 x 4V 1,5 ah Li-ióNoVá batéRia

ap4001 59,00 EUR

Čislo vyrobku: 5133000171Čislo vyrobku: 5133000381

tek4 2 batéRia i Nabíjačka 

ap4021 189,00 EUR Rp4900 109,00 EUR

ŁadowaRka dLa uRzĄdzeń 
pRzeNoŚNyCh
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Štandardné vybavenie: 1 db 1,2 Ah Li-ion akku, 45 perces töltő, 1 d

Štandardné vybavenie: 1 db 1,2 Ah Li-ion akku, 45 perces töltő, 1 d

Štandardné vybavenie: Montážny prvok, 2 náhradné kľúče

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

Štandardné vybavenie: 1 x 4V Li-Iónová batéria, svorky, káble, 3,5–4,5 
hodinová nabíjačka

Štandardné vybavenie: 1 x 4V Li-Iónová batéria, USB spojka, pás, 3,5–4,5 
hodinová nabíjačka, slúchadlá, spojovací kábel, páska na ruku

Wyp. stand.: 1 x 4V Li-Iónová batéria, montážny prvok, diaľkový ovládač, 3,5–4,5 

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

Rozsah pokrytia signálu až do 70 m•	 2 
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•	

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•	

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•	

Nepretržitý prevádzkový čas až do 72 hodiny•	
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•	

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•	

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

4V Li-ióNoVý pohyboVý seNzoR s oVLádačom

Rp4300

4V Li-ióNoVá diGitáLNa číseLNá kľÚčeNka

Rp4311

4V Li-ióNoVý diGitáLNy muLtimeteR

Rp4020

4V Li-ióNoVý mp3 pRehRáVač

Rp4520

4V Li-ióNoVé sLÚChadLá Na potLačeNie hLuku 

Rp4530

Dosah pohybového 
senzora
uhol snímania 
pohybového senzora
Hlasitosť
Hmotnosť

10 m

110̊
104 dB
0,25 kg

TecHNické úDaje

Displej
Hmotnosť

LCD
1,1 kg

TecHNické úDaje

kategória merania
Max. napätie
Max. prúd
Počet skúšok
Trieda ochrany
Hmotnosť

CAT III
600 V

10 A
2–3 krát/sekunda

IP 54
0,45 kg

TecHNické úDaje

Vnútorná pamäť
Programy
Presúvanie filov
Hmotnosť

2 Gb
Shuffle a linearny 

USB slúchadlo 
0,07 kg

TecHNické úDaje

Potlačenie hluku
Hmotnosť

25 dB
0,34 kg

TecHNické úDaje

Čislo vyrobku: 5133000166

Čislo vyrobku: 5133000167

Čislo vyrobku: 5133000162

Čislo vyrobku: 5133000169

Čislo vyrobku: 5133000170

249,00 EUR

259,00 EUR

379,00 EUR

289,00 EUR

329,00 EUR



Ryobi si vyhradzuje právo zmeniť obrázky, špecifikácie a ceny bez predchádzajúceho upozornenia. 
Ceny zahŕňajú DPH a sú platné od 18. januára do 30. júna 2011, resp. do vypredania zásob.
Ospravedlňujeme sa za prípadné vytlačené chyby, ale neberieme za nich zodpovednosť.

A&M Elektrické náradie s.r.o., org. zložka
saratovská 26.

841 02 bratislava
Tel.: +421 263 810 9644
Fax: +421 263 810 9584 

Email: kancelar@tti-emea.com
Web: pl.ryobitools.eu

Rozprowadzane przez:




