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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 a 2010 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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OCHRANNÉ ZNÁMKY:

DustTech™ integrovaný  
systém odsáváníprachu
pro práci v bezprašném prostředí.
Špičková účinnost více než 70 %.

GripZone™ komfortní plochy  
s antivibrační a protiskluzovou
úpravou.

Livetool Indicator™ je světelná indi-
kace, která Vám signalizuje, že stroj 
je připojen na elektrickou síť.

Exactline Laser Technology™  
k přesnému
naznačení řezu.

Nejrozsáhlejší
aku systém nářadí
na světě.
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Aku systém ONE+
JEDNA BATERIE POHÁNÍ VŠE...
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Novinky Ryobi 2011

Nová řada brusek

Nové multi-brusky Ryobi® Vám 
umožní brousit jednodušeji. 
S výsuvnými špičkami se 
dostanete do nepřístupných
míst velmi snadno. 



 

Nový systém TEK4TM

Nový systém pro malování
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TEK4™ je akumulátorové nářadí poskytující maximální 
výkon a dlouhou výdrž. Každý TEK4™ nástroj je poháněn 
4 V Lithium-Ion nabíjecí baterií a je určen pro maximální 
výkon při snadném použití. TEK4™ Baterie je kompatibilní 
se všemi TEK4™ výrobky včetně elektrického nářadí. 

TEK4™ Lithium-Ion baterie mají delší dobu chodu a vydrží 
více než 2 000 dobítí – jedno nabití má výkon až do ekvi-
valentu 3 alkalických baterií AA.

TEK4 ™ rodina nástrojů se neustále rozšiřuje. Novinka pro 
rok 2011 je např. kontrolní (inspekční) kamera.

Nyní je ideální čas, aby šlo vaše malování s dobou 
o krok dál: zjistíte jak rychlé, zábavné a snadné je 
malovat s Ryobi ®. Se zavedením našeho nového, 
kompletního setu nástrojů pro malování, přináší
Ryobi ® bezkonkurenční cenově dostupné a inova-
tivní přístroje.



 

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4
now with

POWER

Technologie lithiových  
akumulátorů nyní rovněž  
pro systém One Plus

JEDNA BATERIE POHÁNÍ VŠE...
One Plus 18 V Aku - Systém
RYOBI je tvůrcem největšího a nejdokonalejšího aku systému na světě.  
Jedinou baterií můžete pohánět desítky druhů nářadí.  
Více na www.ryobi-powertools.cz.

Výhody lithiových baterií:

u 6 různých strojů pro zahradu 
a u desítek typů elektrického nářadí.
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BPP-1817M
18 V NiCd baterie

BCL 1418
14,4 a 18 V Univerzální 
rychlonabíječka

BPL 18151
18 V lithium iontová 
baterie

BCS 618
Nabíjecí port pro 6 baterií

BPL 1820
18 V lithium iontová 
baterie

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.

Univerzální rychlonabíječka pro 
lithium iontové a NiCd baterie 
14,4 a 18 V.

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

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

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.

1 290,-

1 190,-

1 990,- 2 790,-

BCP 1817M
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.

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

2 990,- 490,-

One Plus 18 V Aku - Systém
RYOBI je tvůrcem největšího a nejdokonalejšího aku systému na světě.  
Jedinou baterií můžete pohánět desítky druhů nářadí.  
Více na www.ryobi-powertools.cz.

Výhody lithiových baterií:
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 1 990,-
CRH 1801 M
18 V SDS-Plus aku vrtací kladivo

CDI 1803 MHG
18 V aku vrtací šroubovák s příklepem

 2 690,- 2 990,- 2 990,-

Technická specifikace: 
Vrtací sklíčidlo:  SDS-Plus
Rázová energie úderu:  1,5 J
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–1 000
Počet rázů za min:  0–4 000
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo: 16 mm

Ocel: 13 mm
Beton: 12 mm

Hmotnost:  2,2 kg

Výhody:
•  Duální mód pro vrtání v různých materiálech,  

s příklepem nebo bez
•  Lehká a kompaktní stavba vhodná i pro práci ve 

stísněných prostorech nebo nad hlavou
•  SDS Plus sklíčidlo pro snadnou výměnu nástroje
•  GripZone™ – komfortní plochy s antivibrační  

a protiskluzovou úpravou

Standardní výbava:
Přídavná rukojeť, hloubkový doraz pro vrtání

Technická specifikace: 
Počet rychlostí:  2 (nastavení automaticky) 
Stupně utahovacího momentu:  24 
Max. utahovací moment:  55 Nm 
Velikost sklíčidla:  13 mm 
Rychloupínací sklíčidlo:  13 mm 
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:   

0–450 1. rychlost 
0–1 500 2. rychlost 

Výkonové kapacity vrtání:  Dřevo 38 mm 
Ocel 13 mm 

Hmotnost:  1,7 kg 

Výhody:
• Silný motor, 24 stupňů nastavení utahovacího
   momentu 
• Rychloupínací sklíčidlo sklíčidlo 13 mm 
• Rychlost otáček až 1 500 ot./min. 
• Elektronická brzda motoru • Chod vpravo / vlevo 
• Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby 
• Uložení a úschova bitů na přístroji 
• GripZone™ -pogumovaná antivibrační plocha držadla 
• Kovová planetová automatická převodovka 
•  Profesionální elektronická ochrana baterie proti 

přetížení (5 konektorů) 

Standardní výbava:
1x oboustranný šroubovací bit, přídavná rukojeť,
magentický držák bitů

CDA 1802 M
18 V aku vrtací šroubovák s dvourychlostní 
automatickou převodovkou

Technická specifikace: 
Počet rychlostí:  2
Stupně utahovacího momentu:  24
Max. utahovací moment:  49 Nm
Velikost sklíčidla:  13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  

0–400 1. rychlost, 0–1 500 2. rychlost
Počet rázů za min: 0–5 720 1. rychlost

0–19 500 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 32 mm

Ocel 13 mm
Zdivo 13 mm

Hmotnost:  1,6 kg

Výhody:
•  Elektronická regulace změny rychlosti 

a brzda motoru
•  Chod vpravo / vlevo
•  Rychloupínací sklíčidlo
•  Aretace vřetene
•  Rychlý přepínač k přepínání možností volby 

šroubování, vrtání, vrtání s příklepem
•  Magnetická odkládací plocha pro bity, šrouby
•  Uložení a úschova bitů na přístroji
•  GripZone™
•  Kovová planetová převodovka

Standardní výbava:
1x oboustranný šroubovací bit, přídavná rukojeť, 
hloubkový doraz pro vrtání, magnetický držák bitů

LCDI 1802 M
18 V 2 rychlostní aku vrtací šroubovák
s příklepem

SAMOSTATNÉ STROJE (bez baterie a nabíječky)
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Výhody:
• 3-stupňová převodovka
•  Chod vpravo / vlevo
•  Rychloupínací sklíčidlo
•  Aretace vřetene
•  Rychlý přepínač k přepínání možností volby 

šroubování, vrtání, vrtání s příklepem
•  Magnetická odkládací plocha pro bity, šrouby
•  Uložení a úschova bitů na přístroji
•  GripZone™
•  Kovová planetová převodovka
• 24 stupňů nastavení utahovacího momentu

Standardní výbava:
1x oboustranný šroubovací bit, přídavná 
rukojeť, hloubkový doraz pro vrtání

Technická specifikace: 
Počet rychlostí:  3 
Stupně utahovacího momentu:  24 
Max. utahovací moment:  55 Nm 
Velikost sklíčidla:  13 mm 
Rychloupínací sklíčidlo:  13 mm 
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:   

0–450 1. rychlost 
0–1 500 2. rychlost

0–2 200  3. rychlost 
Výkonové kapacity vrtání:  Dřevo 50 mm 

Ocel 13 m
Beton 13 mm 

Hmotnost:  2,3 kg 
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 1 790,-   990,- 1 190,- 1 490,-

SAMOSTATNÉ STROJE (bez baterie a nabíječky)

Technická specifikace: 
Počet rychlostí:  2 
Stupně utahovacího momentu:  24 
Max. utahovací moment:  37,5 Nm 
Velikost sklíčidla:  13 mm 
Rychloupínací sklíčidlo:  13 mm 
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  

0–440 1. rychlost 
0–1 600 2. rychlost 

Výkonové kapacity vrtání:  Dřevo 35 mm 
Ocel 13 mm 

Hmotnost:  1,2 kg 

Výhody:
•   Sklíčidlo 13 mm 
•   2-rychlostní převodovka, elektronická brzda motoru 
•   Chod vpravo / vlevo 
•   Rychloupínací sklíčidlo 
•   Vodováha na horní straně stroje 
•   Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby 
•   Uložení a úschova bitů na přístroji 
•   GripZone™ – pogumovaná antivibrační plocha 

držadla 
•   Kovová planetová převodovka 

Standardní výbava:
1x oboustranný šroubovací bit, 
magentický držák bitů

LCD 1802 M
18 V 2-rychlostní aku vrtací šroubovák

Technická specifikace: 
Počet rychlostí:  2
Stupně utahovacího momentu: 24
Max. utahovací moment: 42,6 Nm
Velikost sklíčidla:  10 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.: 

0–350 1. rychlost
0–1 300 2. rychlost

Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 32 mm
Ocel 10 mm

Hmotnost:  1,3 kg

Výhody:
•   Elektronická regulace změny rychlosti 

a brzda motoru
•   Chod vpravo / vlevo
•   Rychloupínací sklíčidlo
•   Aretace vřetene
•   Magnetická odkládací plocha pro 

bity a šrouby
•   Uložení a úschova bitů na přístroji
•   Integrovaná vodováha
•   GripZone™
•   Kovová planetová převodovka

Standardní výbava:
1x oboustranný šroubovací bit,
magentický držák bitů

CDC 1802 M
18 V 2 rychlostní aku vrtací šroubovák

Technická specifikace: 
Stupně utahovacího momentu: 24
Max. utahovací moment: 16 Nm
Velikost sklíčidla:  10 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–650
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 20 mm

Ocel 10 mm
Hmotnost:  1,1 kg

Výhody:
•   Elektronická regulace změny rychlosti 

a brzda motoru
•   Svítilna s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
•   Chod vpravo / vlevo
•   Rychloupínací sklíčidlo
•   Uložení a úschova bitů na přístroji
•   GripZone™
•   Kovová planetová převodovka

Standardní výbava:
1x oboustranný šroubovací bit

CHD 1801 M
18 V Aku vrtací šroubovák

Technická specifikace: 
Stupně utahovacího momentu: 24
Velikost sklíčidla:  10 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–100
Max. utahovací moment: 20 Nm
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 38 mm

Ocel 6 mm
Hmotnost:  1,4 kg

Výhody:
•   Patka otočná o 180° k usnadnění práce na obtížně 

přístupných místech
•   Elektronická regulace změny rychlosti  

a brzda motoru
•   Chod vpravo / vlevo
•   10 mm rychloupínací sklíčidlo
•   Úhlová vrtací hlavice
•   Uložení a úschova bitů na přístroji
•   GripZone™

Standardní výbava:
2 oboustranné šroubovací bity

CAP 1801 M
18 V Rohový aku vrtací šroubovák



 1 790,- 1 890,- 2 790,- 1 990,-

SAMOSTATNÉ STROJE (bez baterie a nabíječky)
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Technická specifikace: 
Max. utahovací moment: 170 Nm
Max. průměr šroubu: M 14
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–2 400
Max. počet rázů za min.-1:  3.000
Hmotnost:  1,2 kg

Výhody:
•   1/4“ Rychloupínací šestihranné sklíčidlo na bity
•   Chod vpravo / vlevo
•   Svítilna s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
•   Rázový mechanizmus dovolující pracovat i s 

dlouhými šrouby a se spec. šrouby do dřeva
•   Kovová skříň převodovky pro zvýšení odolnosti  

a životnost
•   Elektronická regulace změny rychlosti  

a brzda motoru
•   Uložení a úschova bitů na přístroji
•   GripZone™
•   Magnetická plocha pro odložení bitů ap.

Standardní výbava:
2x oboustranný šroubovací bit

Technická specifikace: 
Max. utahovací moment: 265 Nm
Max. průměr šroubu: M 18
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–3 000
Max. počet rázů za min.-1:  3.500
Hmotnost:  1,66 kg

Výhody:
•   Velký utahovací moment 265 Nm
•   1/2“ Rychloupínací šestihranné sklíčidlo na bity
•   Chod vpravo / vlevo
•   Svítilna s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
•   Rázový mechanizmus dovolující pracovat  

i s dlouhými šrouby a se spec. šrouby do dřeva
•   Kovová skříň převodovky pro zvýšení odolnosti  

a životnost
•   Elektronická regulace změny rychlosti  

a brzda motoru
•   Uložení a úschova bitů na přístroji
•   GripZone™

Technická specifikace: 
Průměr pilového kotouče: 150 mm
Vnitřní průměr kotouče:  10 mm
Prořez:  při 90° 45 mm

při 45° 32 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–4 200
Hmotnost:  2,5 kg

Výhody:
•   Silný motor s vysokým výkonem
•   Aretace vřetene
•   Bezpečnostní aretace při zapnutí
•   GripZone™
•   Ultratenký profil řezného kotouče TCT redukuje 

množství odpadu a zvyšuje řeznou kapacitu
•   Nástavec pro odsávaní pilin
•   Ideální pro práci s laminem, dřevěnými deskami, 

prkny apod.

Standardní výbava:
150 mm pilový kotouč z tvrdokovu, paralelní doraz

Technická specifikace: 
Výška zdvihu:  19 mm
Počet zdvihů naprázdno zamin.-1:  0–2 100/min.
Max. hloubka prořezu: Dřevo 40 mm
Hmotnost:  1,7 kg

Výhody:
•  Laserová vodící čára pro přesnější 

dlouhé řezy
•  4 stupně nastavení předkmitu
•  Systém rychlé výměny pilového listu 

bez nutnosti použití nástroje
•  Změna polohy patky pily bez nutnosti 

použití nástroje na obě strany v rozsahun 0–45°
•  Elektronická regulace změny rychlosti
•  Ochrana proti odštěpování a vytrhávání třísek
•  Hliníková skříň převodovky
•  GripZone™

Standardní výbava:
2 pilové listy

BID 1821 M
18 V Aku rázový utahovák

BIW 180 M
18 V Aku rázový utahovák

LCS 180
18 V Aku ruční okružní pila

CJS 180 LM
18 V Aku přímočará pila
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   790,- 1 490,- 1 830,- 1 790,-

SAMOSTATNÉ STROJE (bez baterie a nabíječky)

Technická specifikace: 
Délka zdvihu:  22 mm
Počet zdvihů naprázdno za min.-1: 0–3 000/min.
Max. hloubka prořezu: Dřevo 60 mm
Hmotnost:  1,9 kg

Výhody:
•    Univerzální pila k řezání nejrůznějších materiálů
•    Systém rychlé výměny pilového listu bez nutnosti 

použití nástroje
•    Elektronická regulace změny rychlosti  

a brzda motoru
•    GripZone™
•    22 mm délka zdvihu

Standardní výbava:
2 pilové listy

LRS 180
18 V Aku ocasová pila

LTS 180 M
18 V Aku rozbrušovačka

Technická specifikace: 
Průměr kotouče:  115 mm
Závit vřetene:  M14
Vnitřní průměr kotouče:  22 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  6 500
Hmotnost:  2,2 kg

Výhody:
•    Průměr brusného kotouče 115 mm
•    Akumulátor otočný o 270°
•    Přídavnou rukojeť lze namontovat ve 3 polohách
•    Pogumovaný spínač pro bezpečnou práci
•    Aretace vřetene
•    Rychlá změna polohy ochranného krytu bez 

nutnosti použití nástroje
•    GripZone™

Standardní výbava:
Brusný kotouč, klíč, přídavná rukojeť

CAG 180 M
18 V Aku úhlová bruska

270°

CCC 180 MHG
18 V Vibrační bruska

Výhody:
•   Silný motor s vysokým výkonem 18 V
•   Aretace vřetene
• Pro řezání keramiky, žuly, mramoru.
•   Bezpečnostní aretace při zapnutí
•   GripZone™
•   Nástavec pro odsávaní pilin
•   Ideální pro práci s laminem, dřevěnými deskami, 

prkny apod.
• Jednoduché nastavení hloubky prořezu

Standardní výbava:
102 mm diamantový pilový kotouč, klíč, zásobník 
na vodu

Technická specifikace: 
Průměr kotouče:  102 mm
Závit vřetene:  M14
Vnitřní průměr kotouče:  16 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  4 500
Vodní chlazení: samospádové
Kapacita nádržky: 500 ml
Prořez:  při 90° 22mm

při 45° 16mm

Hmotnost:  2,59 kg

Technická specifikace: 
Počet kmitů naprázdno za min.-1:  0 –11 000/min.
Brusná plocha: 140 mm x 100 mm
Rozpětí kmitů: 1,8 mm
Hmotnost:  0,83 kg

Výhody:
•    Velikost brusné desky 140 mm x 100 mm
•    Aretace spínače při trvalém provozu
•    Brusná podložka se systémem upevnění suchým 

zipem ke snadné a rychlé výměně brusného papíru
•    GripZone™

Standardní výbava:
Sada brusných papírů



 1 590,- 2 290,- 1 990,-   990,-

SAMOSTATNÉ STROJE (bez baterie a nabíječky)
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CRO 180 MHG
18 V Aku excentrická bruska

CPL 180 MHG
18 V Aku hoblík

CNS 1801 MHG
18 V Aku sponkovačka

Technická specifikace: 
Rychlost při chodu naprázdno mm/s:  1–5,5
Max. tlak:  225 kg
Max. kapacita pouzdra s náplní:  310 ml
Hmotnost:  1,7 kg

Výhody:
•   Přístroj zpracuje až 200 pouzder s náplní na jedno 

nabití akumulátoru
•   Bezpečnostní aretace při zapnutí
•   Nastavitelná změna rychlosti lisování
•   Mechanismus rychlého zakládání
•   Vytlačovací tlak až 225 kg – přístroj je proto vhodný 

i pro materiály s vysokou viskozitou
•   GripZone™

CCG 1801 M
18 V Aku vytlačovací pistole

Technická specifikace: 
Počet otáček naprázdno bez zatížení:  10 000
Průměr kotouče:  125 mm
Rozpětí kmitů:  1,6 mm
Hmotnost:  1,3 kg

Výhody:
• Průměr brusné podložky 125 mm
• Aretace spínače při trvalém provozu
•  Brusná podložka se systémem upevnění suchým 

zipem ke snadné a rychlé výměně brusného papíru
• Ergonomicky tvarovaný přístroj pro snadnou práci
• GripZone™

Standardní výbava:
3 listy brusného papíru

Technická specifikace: 
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  10 000
Záběr:  50 mm
Úběr třísky:  0–0,4 mm
Hloubka falcu:  12,7 mm
Hmotnost:  1,7 kg

Výhody:
• Úběr třísky 0–0,4 mm
• Přídavná čelní rukojeť pro lepší kontrolu ovládání
• Sklopná podložka k ochraně hoblovacích nožů
• Integrovaný odsávací systém DustTech™
• GripZone™

Standardní výbava:
Hoblovací nůž, paralelní doraz, prachový sáček

Příslušenství:
Obj. č.: 671798001 – náhradní hoblovací nůž 50mm 

Technická specifikace: 
Velikost sponek:  6–14 mm – Typ 50
Velikost hřebíků: 19–32 mm – Typ 62
Rychlost nastřelování: 40/min.
Kapacita zásobníku: 84 sponek, 100 hřebíků
Hmotnost:  2,0 kg

Výhody:
•   Plynulá regulace síly nastřelování
•   Bezpečnostní aretace při zapnutí
•   GripZone™

Standardní výbava:
Sada hřebíků / sponek
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   390,-   790,-   990,-   790,-

SAMOSTATNÉ STROJE (bez baterie a nabíječky)

Technická specifikace: 
Sací výkon: 0,85 l/min
Objem nádoby:  173 ml
Hmotnost:  0,96 kg

Výhody:
•   Praktický ruční vysavač k vysávání nečistot  

v domácnosti, dílně, autě ap. 
•   Trvalý filtr s možností vyprání
•   Průhledná nádoba na nečistoty
•   GripZone™

Standardní výbava:
Štěrbinová hubice, hubice na čalounění

CHV 182 M
18 V Aku ruční vysavač

CDR 180 M
MP3 Aku rádio

CML 180 MHG
18 V Aku ruční halogenová svítilna

Technická specifikace: 
Hmotnost:  0,3 kg

Výhody:
•   Otočná hlava pro perfektní osvětlení plochy
• Plochá základna pro výbornou stabilitu
•   Aretace spínače
•   GripZone™

LFP 1802 S
18 V Aku svítilna

Technická specifikace: 
Výstupní výkon:  3 W
Reproduktor:  90 mm, širokopásmový
Kmitočtový rozsah: 87,5 – 108 FM MHz
Hmotnost:  0,5 kg
Doba provozu:  cca. 36 hod. (NiCd)

Výhody:
•   Automatické vyhledávání stanic
•   Digitální indikace stanic (LED displej)
•   Kabel s konektorovou zástrčkou k připojení 

přehrávače MP3, CD přehrávače, laptopů atd.
•   Výklopná anténa
•   Výstražná indikace při nízké kapacitě akumulátoru

Standardní výbava:
Připojovací kabel s konektorovou zástrčkou 3,5 mm

Technická specifikace: 
Výkon:  55 W
Intenzita osvětlení: 10.000 LUX
Světelný zdroj:  H3 / 6 V
Hmotnost:  0,7 kg

Výhody:
• 10.000 LUX intenzita osvětlení
• Časový interval svícení až 60 min. (NiCd)
• Konstrukce odolná proti nárazu
• GripZone™

Standardní výbava:
Světelný zdroj, zásuvná pojistka 10 A
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SAMOSTATNÉ STROJE (bez baterie a nabíječky)
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P 620
18 V Stříkací pistole

Objem nádoby:  1 000 ml
Rychlost krytí:  4 m2/min
Pokrytí barvou:  10m2/min
Průtok:  20,5 l/hod
Hmotnost:  1,93 kg    

Výhody:
• Flexibilní nasávací trubice umožňuje sprejovat  
   v libovolném úhlu 
• Využije poslední zbývající barvu v nádobě   
   – minimalizuje plýtvání
• Inovativní a patentovaný systém rovněž 
   minimalizuje nutnost ředění
• Výběr mezi třemi fukncemi: horizontální,  
   vertikální nebo kruhové stříkání
• Ideální také pro venkovní stěny, garážová vrata  
   a přístavby
• Vhodné pro použití s jakoukoliv značkou barvy
• GripZone ™ 

Standardní výbava:
Kruhová tryska, vertikální tryska, horizontální 
tryska, odměrka (i pro měření viskozity), čistící sada

Technická specifikace: 
Rozměry: 355 x 203 x 279 mm

Technická specifikace: 
Rozměry: 460 x 305 x 305 mm

Výhody:
• Z trvanlivé a odolné nylonové tkaniny
•  Kovová rámová konstrukce k zajištění vysokého 

stupně stability a ke snadnému ukládání
•  Spousta vnitřních a vnějších kapes pro nářadí a 

příslušenství

Výhody:
•  Z trvanlivé a odolné nylonové tkaniny
•  Zesílená ucha pro přenášení a pás pro přenášení 

přes rameno
•  Švy vyztuženy kovovými nýty
•  Spousta vnitřních a vnějších kapes pro nářadí a 

příslušenství
•  Ucha pro přenášení s měkkými vycpávkami
•  Kovová rámová konstrukce

UTB 2
Taška na nářadí

UTB 4
Taška na nářadí
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5 490,- 3 790,- 6 490,- 6 990,-

AKU SADY

Technická specifikace: 
Vrtací sklíčidlo:  SDS-Plus
Rázová energie úderu:  1,5 J
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–1 000
Počet rázů za min..-1:  0–4 000
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo: 16 mm

Ocel: 13 mm
Beton: 12 mm

Hmotnost:  2,2 kg

Výhody:
•   Duální mód pro vrtání v různých materiálech,  

s příklepem nebo bez
•   Lehká a kompaktní stavba vhodná i pro práci ve 

stísněných prostorech nebo nad hlavou
•   SDS Plus sklíčidlo pro snadnou výměnu nástroje
•   GripZone™ – komfortní plochy s antivibrační a 

protiskluzovou úpravou

Standardní výbava:
2x 18V, 1,4 Ah lithium-iontový akumulátor, 
rychlonabíječka 45 min, přídavná rukojeť, hloubkový 
doraz pro vrtání, 1x oboustranný bit, přepravní taška z 
odolné nylonové tkaniny 

CRH 18012 L
18 V SDS-Plus vrtací aku kladivo

Technická specifikace: 
Počet rychlostí: 2
Stupně utahovacího momentu: 24
Max. utahovací moment: 49 Nm
Velikost sklíčidla:  13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  

0 –400 1. rychlost
0–1 500 2. rychlost

Počet rázů za min.-1: 0–5 720 1. rychlost
0–19 500 2. rychlost

Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 38 mm
Ocel 13 mm

Zdivo 13 mm
Hmotnost:  2,06 kg

Výhody:
•   Elektronická regulace změny rychlosti  

a brzda motoru
•   Chod vpravo / vlevo
•   Rychloupínací sklíčidlo
•   Aretace vřetene
•   Rychlý přepínač k přepínání možností volby 

šroubování, vrtání, vrtání s příklepem
•   Magnetická odkládací plocha pro bity, šrouby
•   Uložení a úschova bitů na přístroji
•   GripZone™
•   Kovová planetová převodovka

Standardní výbava:
18V, 1,4 Ah Lithium-iontový akumulátor 
45 min. rychlonabíječka , dvojitý šroubovací bit 
přepravní taška z odolné nylonové tkaniny 
 

LCD I 18022
18 V 2-rychlostní kompaktní aku vrtací 
šroubovák s příklepem

Technická specifikace: 
Počet rychlostí:  2 
Stupně utahovacího momentu:  24 
Max. utahovací moment:  37,5 Nm 
Velikost sklíčidla:  13 mm 
Rychloupínací sklíčidlo: 13 mm 
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:   

0–440 1. rychlost 
0–1 600 2. rychlost 

Výkonové kapacity vrtání:  Dřevo 35 mm 
Ocel 13 mm 

Hmotnost:  1,2 kg 

Výhody:
•   Sklíčidlo 13 mm 
•   2-rychlostní převodovka, elektronická brzda motoru 
•   Chod vpravo / vlevo 
•   Rychloupínací sklíčidlo 
•   Vodováha na horní straně stroje 
•     Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby 
•   Uložení a úschova bitů na přístroji 
•   GripZone™ -pogumovaná antivibrační plochadržadla 
•   Kovová planetová převodovka 
•   Odvětrávání motoru nejenom po stranách, ale i na 

zadní straně stroje 

Standardní výbava:
18V, 1,4 Ah lithium-iontový akumulátor 
45 min. rychlonabíječka , dvojitý šroubovací bit 
přepravní taška z odolné nylonové tkaniny 

LCD 18021 B
18 V 2-rychlostní kompaktní aku vrtací 
šroubovák

P 621
18 V Stříkací pistole

Výhody:
• Flexibilní nasávací trubice umožňuje sprejovat  
   v libovolném úhlu 
• Využije poslední zbývající barvu v nádobě   
   – minimalizuje plýtvání
• Inovativní a patentovaný systém rovněž 
   minimalizuje nutnost ředění
• Výběr mezi třemi fukncemi: horizontální,  
   vertikální nebo kruhové stříkání
• Ideální také pro venkovní stěny, garážová vrata  
   a přístavby
• Vhodné pro použití s jakoukoliv značkou barvy
• GripZone ™ 

Standardní výbava:
Kruhová tryska, vertikální tryska, horizontální 
tryska, odměrka (i pro měření viskozity), čistící sada, 
baterie 1x 18 V (1,4 Ah), lithium-ion, nabíječka, brašna

Objem nádoby:  1 000 ml
Rychlost krytí:  4 m2/min
Pokrytí barvou:  10 m2/min
Průtok:  20,5 l/hod
Hmotnost:  1,93 kg    



 1 990,- 1 990,-

SAMOSTATNÉ STROJE (bez baterie a nabíječky)

OLT 1831
18 V Aku vyžínač

OHT 1851
18 V Aku plotostřih

OGS 1821
18 V Aku nůžky na trávu / plotostřih

OPS 1821
18 V Aku prořezávací pila

 2 490,-
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Technická specifikace: 
Otáčky (1/min):  9 000
Záběr (cm):  23
Struna (mm):  1,6
Strunová hlava:  Tip-Automatik
Hmotnost (kg):  2,3

Výhody:
•  teleskopická tyč z lehké a pevné slitiny hliníku
• dvojčinný bezpečnostní spínač
•  plně nastavitelná ergonomická D-rukojeť
• držák náhradní struny na rukojeti
•  otočná hlava pro začišťování hran trávníků
•  držadlo se speciální protiskluzovou úpravou 

GripZone™

Standardní výbava:
• náhradní cívka

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

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

GripZone™

Standardní výbava: výbava:
•  ochranné pouzdro na lištu

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

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

GripZone™

Standardní výbava: v výbbava:
•  2x střižná lišta

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

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 

GripZone™

Standardní výbava:
•  pilový plátek

 1 490,-



 3 990,- 3 990,- 1 490,-
OBL 1802
18 V Aku foukač

RLT 1830 LI
Sada 18 V Aku vyžínače
s lithiovou baterií a rychlonabíječkou

RHT 1850 LI
Sada 18 V Aku plotostřihu  
s lithiovou baterií a rychlonabíječkou
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Technická specifikace: 
 Rychlost proudu vzduchu (km/h):        190
Hmotnost (kg):  1,6

Výhody:
•  ergonomický spínač
•  držadlo se speciální protiskluzovou úpravou 

GripZone™
•  lehká konstrukce
•   odnímatelné tělo trysky

Standardní výbava: výbava:
•  1x tryska

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

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 

GripZone™

Standardní výbava:
•  ochranné pouzdro na lištu, 18 V, 1,4 Ah 
   lithium-iontový akumulátor 45 min. 
   rychlonabíječka

SAMOSTATNÉ STROJE (bez baterie a nabíječky) + aku sady

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

Výhody:
•  teleskopická tyč z lehké a pevné slitiny hliníku
• dvojčinný bezpečnostní spínač
•  plně nastavitelná ergonomická D-rukojeť
• držák náhradní struny na rukojeti
•  otočná hlava pro začišťování hran trávníků
•  držadlo se speciální protiskluzovou úpravou 

GripZone™

Standardní výbava:
• náhradní cívka, 18 V, 1,4 Ah 
  lithium-iontový akumulátor 45 min. 
  rychlonabíječka



Lithiové baterie 14,4V:
BPL 1414 – 14,4V, 1,4 Ah, obj. č. 5132000103, cena 1 790 Kč

NiCd baterie 14,4 V:
BPP 1417 – 14,4 V, 1,7 Ah, obj.č. 5132000003, cena 1 290 Kč

Rychlonabíječka 14,4 V:
BCL 1418 – 45 min. až 1h univerzální nabíječka pro lithiové  
i NiCd baterie, 14,4V a 18V, obj.č. 5132000047, cena 1 190 Kč

Lithiové baterie 12V:
BPL 1220 – 12V, 1,2 Ah, obj.č. 5132000046, cena 1 190 Kč

NiCd baterie 12V:
BPP 1213 – 12V, 1,3 Ah, obj.č. 5131016338, cena 990 Kč
BPP 1217 – 12V, 1,7 Ah, obj.č. 5132000002, cena 1 590 Kč

Rychlonabíječka 12V:
BC 1200 – 1h nabíječka NiCd baterií, obj.č. 5132000098, cena 990 Kč

Aku nářadí  
14,4 V, 12 V, 4 V

Příslušenství
baterie a nabíječky:

18



Technická specifikace: 
Počet rychlostí: 2
Stupně utahovacího momentu: 24
Akumulátor:  14,4V (1,4 Ah)
Velikost sklíčidla:  13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.: 0–440 1. rychlost

0–1 600 2. rychlost
Počet rázů za min.-1: 0–5 720 1. rychlost

0–20 800 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 32 mm

Ocel 13 mm
Zdivo 13 mm

Max. utahovací moment: 47 Nm
Hmotnost: 1,8 kg

Výhody:
•   13 mm rychloupínací sklíčidlo
•   Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
•   Chod vpravo / vlevo
•   24 stupňů utahovacího momentu
•   Uložení a úschova bitů
•   Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby
•    Odvětrávání motoru nejenom po stranách, ale i na zadní 

straně stroje 
•   GripZone™

Standardní výbava:
2x 14,4 V, 1,4 Ah lithiové akumulátory, 1x oboustranný 
šroubovací bit, rychlonabíječka, taška

LCDI 14022
14,4 V - 2 rychlostní aku vrtací šroubovák s příklepem

5 490,- 3 790,-

Technická specifikace: 
Počet rychlostí: 2
Stupně utahovacího momentu: 24
Akumulátor:  14,4V (1,7 Ah)
Velikost sklíčidla:  13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.: 0–440 1. rychlost

0–1 600 2. rychlost
Počet rázů za min.-1: 0–5 720 1. rychlost

0–20 800 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 32 mm

Ocel 13 mm
Zdivo 13 mm

Max. utahovací moment: 47 Nm
Hmotnost: 2,1 kg

Výhody:
•   13 mm rychloupínací sklíčidlo
•   Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
•   Chod vpravo / vlevo
•   24 stupňů utahovacího momentu
•   Uložení a úschova bitů 
•   Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby
•    Odvětrávání motoru nejenom po stranách, ale i na zadní 

straně stroje 
•   GripZone™

Standardní výbava:
2x 14,4 V, 1,7 Ah NiCd akumulátory, 1x oboustranný 
šroubovací bit, rychlonabíječka, taška

CDDI 14022 NF
14,4 V - 2 rychlostní aku vrtací šroubovák s příklepem

19

Aku nářadí 14,4 V



 3 990,-
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LLCD 14021
14,4 V 2-rychlostní aku vrtací šroubovák

LCD 14022
14,4 V 2-rychlostní aku vrtací šroubovák

5 490,-

Technická specifikace: 
Počet rychlostí:  2 
Stupně utahovacího momentu:  24 
Akumulátor:  14,4V (1,4 Ah)
Max. utahovací moment:  37 Nm 
Velikost sklíčidla:  13 mm 
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–440 1. rychlost 

0–1 600 2. rychlost 
Výkonové kapacity vrtání:  Dřevo 32 mm 

Ocel 13 mm 
Hmotnost:  1,64 kg 

Výhody:
•   Sklíčidlo 13 mm 
•   2-rychlostní převodovka, elektronická brzda motoru 
•   Chod vpravo / vlevo 
•   Rychloupínací sklíčidlo 
•   Vodováha na horní straně stroje 
•   Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby 
•   Uložení a úschova bitů na přístroji 
•   GripZone™ -pogumovaná antivibrační plochadržadla 
•   Kovová planetová převodovka 
•    Odvětrávání motoru nejenom po stranách, ale i na zadní 

straně stroje 

Standardní výbava:
2x 14,4 V, 1,4 Ah lithiové akumulátory, 1x oboustranný šroubovací 
bit, rychlonabíječka, taška

Technická specifikace: 
Počet rychlostí:  2 
Stupně utahovacího momentu:  24
Akumulátor:  14,4 V (1,4 Ah)
Max. utahovací moment:  30 Nm 
Velikost sklíčidla:  13 mm 
Rychloupínací sklíčidlo: 13 mm 
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–400 1. rychlost 

0–1 400 2. rychlost 
Výkonové kapacity vrtání:  Dřevo 25 mm 

Ocel 10 mm 
Hmotnost:  1,52 kg 

Výhody:
•   Sklíčidlo 13 mm 
•   2-rychlostní převodovka, elektronická brzda motoru 
•   Chod vpravo / vlevo 
•   Rychloupínací sklíčidlo 
•   Vodováha na horní straně stroje 
•   Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby 
•   Uložení a úschova bitů na přístroji 
•   GripZone™ -pogumovaná antivibrační plochadržadla 
•   Kovová planetová převodovka 
•    Odvětrávání motoru nejenom po stranách, ale i na zadní 

straně stroje 

Standardní výbava:
1x 14,4 V, 1,4 Ah lithiový akumulátor, 1x oboustranný šroubovací 
bit, rychlonabíječka, taška

DOSTUPNOST
OD ŘÍJNA 2011

Aku nářadí 14,4 V
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 2 790,-
CDD 14012 N
14 V Aku šroubovák

Technická specifikace: 
Stupně utahovacího momentu: 24 
Max. utahovací moment: 12 Nm
Akumulátor:  12 V (1,2 Ah)
Velikost sklíčidla:  10 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.  0–550
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 20 mm

Ocel 10 mm
Hmotnost:  1,1 kg

Výhody:
•    10 mm rychloupínací sklíčidlo
•    Možnost nastavení momentu
•    Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
•    Chod vpravo / vlevo
•    Rychlonabíječka k nabití za 45 min.
•    Kovová planetová převodovka
•    Kompaktní rozměry
•    GripZone™

Standardní výbava:
1x 12 V, 1,2 Ah lithiový akumulátor, rychlonabíječka (45 min),  
1x oboustranný šroubovací bit, taška

LSDT 1201 
12 V Aku šroubovák „Shorty“

 2 390,-

Technická specifikace: 
Počet rychlostí: 2
Stupně utahovacího momentu: 24
Akumulátor:  14,4V (1,7 Ah)
Velikost sklíčidla:  13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.: 0–750 1. rychlost
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 25mm

Ocel 10 mm
Max. utahovací moment: 18 Nm
Hmotnost: 1,65 kg

Výhody:
•   13 mm rychloupínací sklíčidlo
•   Elektronická regulace změny rychlosti a brzda motoru
•   Chod vpravo / vlevo
•  24 stupňů utahovacího momentu
•   Uložení a úschova bitů 
•   Magnetická odkládací plocha pro bity a šrouby
•    Odvětrávání motoru nejenom po stranách, ale i na zadní 

straně stroje 
•   GripZone™

Standardní výbava:
2x 14,4 V, 1,7 Ah NiCd akumulátory, 1x oboustranný 
šroubovací bit, rychlonabíječka, taška

Aku nářadí 14,4 V                                                             Aku nářadí 12 V 



LLCD¨14022 N

3 190,-

Technická specifikace: 
Stupně utahovacího momentu: 12
Max. utahovací moment: 5 Nm
Akumulátor:  4 V lithium (1,5 Ah)
Počet otáček naprázdno bez zatížení:  0–180 ot./min.
Hmotnost:  0,47 kg

Výhody:
 •      „Quick Change“ sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů umožňuje 

jejich výměnu jednou rukou a fixuje vrták nebo bit ve sklíčidle
 •     Sklíčidlo zabraňuje vyklouznutí bitu
 •     12 stupňů utahovacího momentu
 •     Chod vpravo / vlevo
 •     Indikace chodu vpřed / zpět LED diodami
 •     Svítilna s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
 •     GripZone™

Standardní výbava:
„Grip-Case“ úložný kufřík s uzavírací sponou,  
30 dílná souprava bitů a vrtáků, nabíječka (3–6 hod.)

CSD 4130 GN
4  V Aku šroubovák

1 490,-

Technická specifikace: 
Stupně utahovacího momentu: 12
Max. utahovací moment: 5 Nm
Akumulátor:  4 V lithium (1,5 Ah)
Počet otáček naprázdno bez zatížení:  0–180 ot./min.
Hmotnost:  0,47 kg

Výhody:
 •      „Quick Change“ sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů umožňuje 

jejich výměnu jednou rukou a fixuje vrták nebo bit ve sklíčidle
 •     Sklíčidlo zabraňuje vyklouznutí bitu
 •     12 stupňů utahovacího momentu
 •     Chod vpravo / vlevo
 •     Indikace chodu vpřed / zpět LED diodami
 •     Svítilna s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
 •     GripZone™

Standardní výbava:
12-ti dílná souprava bitů a vrtáků, nástavec pro vrtání za roh, 
nabíječka (3–6 hod.), taška

CSD 40 LI
4  V Aku šroubovák

1 490,-
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Aku nářadí 4 V



TEK4™ akumulátorové elektronické nástroje 
poskytují maximální výkon, životnost a pracovní výdrž.

23

Každý produkt TEK4™ je poháněn 4 V nabíjecí Lithium-Ion baterií a je určen pro 
maximální výkon při snadném použití. TEK4™ baterie je kompatibilní se všemi 
TEK4™ produkty. TEK4™ Lithium-Ion baterie mají delší dobu chodu  
a vydrží více než 2 000 nabíjení. Na jedno nabití mají výkon až do ekvivalentu  
3 alkalických baterií AA.
TEK4™ nástroje jsou navrženy pro nejtěžší podmínky tam, kde je např. prach, 
voda nebo nebezpečí pádu na zem.
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RP 4530
4 V Sluchátka

RP 4030
4 V IR laserový teploměr

RP 4020
4 V Digitální multi-metr

2 490,- 2 690,- 2 690,-

Technická specifikace: 
Redukce šumu 
Výkon: 25 dB
Hmotnost:                    0,34 kg 
  

Výhody:
• Elektronické potlačení šumu - potlačuje škodlivé impulsy
   a hluk v pozadí až do 25 dB
• Komunikační technologické vylepšení:
   přední mikrofon pro lepší komunikaci
• Audio vstup kompatibilní s MP3
• Nastavení úrovně filtrace zvuku – mluvené slovo slyšíte,
   ale při zvýšeném hluku v pozadí (výstřel, spuštění stroje    
   apod.) je hluk odfiltrován

Standardní výbava:
1x 4V Li-Ion akumulátor, audio kabel, 3,5 až 4,5 hod nabíječka

Výhody:
• Umožňuje snadnou kontrolu vadných elektrických  
   spotřebičů nejen v domácnosti
• 9 režimů měření
• Ovládání jednou rukou
• Integrovaný stojánek nebo možnost zavěšení
• Vodě, prachu a nárazu odolný
• GripZone ™ pro lepší úchop

Standardní výbava:
1x 4V Li-Ion akumulátor, krokosvorky, kabely, 3,5 až 4,5 hod nabíječka

Technická specifikace: 
Kategorie:  CAT 3
Max. napětí:  600 V
Max. ampéry:  10 A
Vzorkovací čas:   23 s
IP okruh:   54
Hmotnost:                    0,45 kg 
  

Výhody:
• Kontinuální a skutečný  čas čtení teplot
• Laserové zaměřovadlo cílového místa
• Funkce paměti hodnot měření
• Interní paměť pojme až 10 naměřených hodnot pro snadné    
   porovnání a pohodlné ukládání dat
• Nárazu a prachu odolný, snese náročné pracovní prostředí
• GripZone ™  úchop

Standardní výbava:
1x 4V Li-Ion akumulátor, 3,5 až 4,5 hod nabíječka

Technická specifikace: 
Teplotní rozsah:    
                                                                    -20 oC–310 oC/-4 oC–590 oC 
Optické rozhraní:                       10:1 
Hmotnost:                                                                                         0,29 kg
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 3 290,-2 190,-
RP 4300
4 V Alarm s dálkovým ovládáním

RP 4000
4 V Laserový zaměřovač s křížením čar

1 790,-
RP 4050
4 V Detektor kovů

Výhody:
• Přenosné pohybové čidlo alarmu umožňuje uživateli, aby měl věci
   v bezpečí, ať je kdekoliv, v garáži, v karavanu, na chatě nebo v domě
• Velký rozsah detekce poskytuje více než 70 metrů čtverečních 
   pokrytí pohybu
• Programovatelné klávesnice umožňuje uživateli vybrat si jedinečný kód
• Dálkové ovládání umožňuje uživateli pohodlné zapínání/vypínání
  na dálku
• Vodě, prachu a nárazu odolný
• GripZone ™ úchop

Standardní výbava:
1x 4V Li-Ion akumulátor, vhodné pro montáž na stěnu, dálkové ovládání,
3,5 až 4,5 hod nabíječka

Technická specifikace: 
Oblast detekce pohybu:     10 m 
Úhel detekce:  100o  
Hmotnost:                                                                       0,25 kg
Hlasitost alarmu:                         104 dB

Technická specifikace: 
Výškové seřízení laseru:                                   12 mm, 25 mm, 38 mm 
Detekce:                                                              elektřiny, dřeva, kovů
Hmotnost:                                                           0,25 kg

Výhody:
• Dvojí funkce laserové olovnice s tečkou nebo křížkem
• Samočinné vyrovnání do vodorovné roviny - automatické     
   nastavení laseru a automatické nastavení úrovně polohy 
• Ideální pro práce vyžadující dodržení přesné vertikální 
   nebo horizontální roviny
• GripZone ™ úchop

Alternativa:
• Model RP 4003 je stejný jako RP 4000, avšak včetně skládací
  trojnožky, cena 3 990,-

Standardní výbava:
1x 4V Li-Ion akumulátor, 3,5 až 4,5 hod nabíječka

Technická specifikace: 
Pracovní  rozsah:                        10 m
Přesnost detekce:                                                   +/- 3,2 mm na 4,6 m
Typ nastavení:          kyvadlo do 5o
laserová dioda:                                                       řada 2 (630–670 Nm)
Hmotnost:                                                                                       0,33 kg

Výhody:
• Přesný skener pro domácí i komerční využití
• Detekuje dřevo a kov
• Detekce elektrického vedení
• Snadno čitelný LCD displej
• Detektor hloubky

Standardní výbava:
1x 4V Li-Ion akumulátor, 3,5 až 4,5 hod nabíječka

RP 4003



vv
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RP 4010
4 V Laserový metr

RP 4400
4 V LED svítilna

RP 4205
4 V Inspekční kamera

26

5 990,- 4 990,-   790,-

Technická specifikace: 
Dosah:  0,16–60 m
Funkce paměti:      10 údajů   
Hmotnost:        0,20 kg 

Výhody:
• Rychlé měření na velké vzdálenosti 
• Snadné měření i nepřístupných ploch 
• Funkce rychlé editace
• Vysoce přesné měření (až 60 m)
• Počítá plochu a objem
• Vestavěná vodováha pro vodorovné zarovnání
• Zarážka
• GripZone ™  úchop

Standardní výbava:
1x 4V Li-Ion akumulátor, 3,5 až 4,5 hod nabíječka

Technická specifikace: 
 Velikost obrazovky:                                                                320 x 240 px
Digitální zoom: x 1,3/x 1,7/x 2
Délka kabelu:  1 m
Hmotnost: 0,7 kg

               

Výhody:
• Snadná vizuální kontrola ve stísněných prostorech
   jako jsou např. nosníky, roury, spáry ve zdech apod.
• Funkce automatické vypnutí do 5 min
• Čtyři funkční tlačítka: zapnuto/vypnuto, jas, zoom, image flip

Technická specifikace: 
Světlo: velmi svítivá LED
Výkon LED: 1 W
Hmotnost: 0,25 kg
               

Výhody:
• Vysoká intenzita LED světla – svítí přes 30 metrů
• Vodě, prachu a nárazu odolný
• 6 hodin nepřetržitého běhu
• Klip pro hands-free osvětlení 
   ve stísněných prostorech
• Životnost 10 000 hodin LED



vv
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 1 990,-   790,-
RP 4410
4 V LED svítilna

CSD 42 L
4 V 2 rychlostní šroubovák

27

BATERIE A NABÍJEČKY TEK4

Technická specifikace: 
Světlo: 6 x 5 mm ultra svítivá LED
Výkon LED: 0,75 W
Hmotnost: 0,2 kg
               

Výhody:
• Jasné světlo pro osvětlení pracovní plochy s 6 ultra svítivými LED diodami
• V případě potřeby možnost otočení na přímé světlo
• Variabilní možnosti montáže, včetně možnosti montáže do zdi  na šrouby,  
   nebo na magnet, odnímatelný držák s háčkem

Standardní výbava:
držák a šrouby

Výhody:
• Bezpečné QuickChange sklíčidlo 
   s automatickým zajištěním vrtáku
• Výměna vrtáku jednou rukou  
• 24 Stupnů kroutících momentů
• 2-rychlostní převodovka
• LED světlo pro práci ve špatně 
   osvětlených místech
• GripZone ™  úchop

Standardní výbava:
1x 4V Li-Ion baterie, 6 ks šroubování a vrtání set,
3,5 až 4,5 hod akumulátor, brašna na nářadí

Technická specifikace: 
Max točivý moment: 5,1 Nm
Hex driver:  6,35 mm 
Rychlost bez zatížení:  0–200 ot./min. 1. rychlost

0–600 ot./min. 2. rychlost
Nastavění točivého momentu:  24
Hmotnost:  0,44 kg

AP4001

TEK4™ 1x 4 V (1,5 Ah) Lithium-Ion baterie 
 

 

AP4021

TEK4™ nabíječka baterií + 2x 4 V (1,5 Ah) baterie 

490,-

1 390,-
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5 důvodů, proč malovat s Ryobi®:
• RYCHLOST – řada Ryobi® nabízí rychlé 
  dokončení práce s vynikajícími výsledky
• JEDNODUCHOST – snadné čištění
• BARVA - možnost postřiku všemi druhy barev
• DVOJÍ POUŽITÍ – se stanicemi mohou pracovat
  dva lidé současně
• MOBILITA – Model Ryobi ONE+™ s baterií 
  umožňuje pracovat v místech bez 
  síťového napájení



 2 990,- 2 990,-
SSP 100
Elektrická stříkací pistole

FPR 210
Stanice pro malování

29

RAP 200
Profesionální stanice pro malování 

 9 790,-

Technická specifikace: 
Výkon: 60 W
Objem nádoby: 2 500 ml
Rychlost krytí: stříkací pistole 4 m2/min

váleček 2,2 m2/min
Pokrytí barvou: stříkací pistole 10 m2/l

váleček 5,5 m2/l
Průtok:  20,5 l/hod
Velikost válečku:  9” / 228 mm
Hmotnost:  4,7 kg

Výhody:
• Nátěrový systém pro 2 osoby - umožňuje dvěma uživatelům   
   malovat současně
• Variabilní ovládání průtoku barvy umožnuje 
   konzistentní nanášení barvy 
• Oboustranná pumpa pro rychlé a snadné čištění
• Standardní 2,5 l nádoba pro barvu s rychlou vyměnitelností
• Fluid Technology ™ výřením udržuje optimální konzistenci barvy 
• Vhodné pro použití s jakoukoliv značkou barvy
• GripZone ™

Standardní výbava:
Nádoba, váleček, rohový a čtvercový nástavec, hadice, 
odměrky (i pro měření viskozity), adaptér na kohoutek

Výhody:
• Variabilní tlak: vysoký tlak pro rychlý nátěr se silnou    
   vrstvou, nízký tlak pro jemný postřik a detailní práci
• Nádoba pojme až 14 litrů barvy
• Postřikovač a válečkové nástavce ve výbavě 
• 7,5 m hadice pro snadnou mobilitu se stanicí
• Kola pro snadnou přepravu, ocelový rám se dá pomocí    
  rychlospoje snadno a rychle nastavit nebo složit
• Vhodné pro všechny druhy barev
• GripZone ™

Standardní výbava:
Váleček, stříkací pistole, 415 tryska, 515 tryska, 
čisticí sada, hadice

Technická specifikace: 
Výkon: 850 W
Objem nádoby: 14 000 ml
Rychlost krytí:  6 m2/min
Průtok: 60 l/hod
Velikost válečku:  228 mm
Hmotnost:  19,5 kg

Výkon: 200 W
Objem nádoby:  1.000 ml
Rychlost krytí:  4 m2/min
Pokrytí barvou:  10m2/min
Průtok:  20,5 l/hod
Hmotnost:  2,9 kg

Výhody:
• Flexibilní nasávací trubice umožňuje sprejovat  
   v libovolném úhlu 
• Využije poslední zbývající barvu v nádobě   
   – minimalizuje plýtvání
• Inovativní a patentovaný systém rovněž 
   minimalizuje nutnost ředění
• Výběr mezi třemi fukncemi: horizontální,  
   vertikální nebo kruhové stříkání
• Ideální také pro venkovní stěny, garážová vrata  
   a přístavby
• Vhodné pro použití s jakoukoliv značkou barvy
• GripZone ™ 

Standardní výbava:
Kruhová tryska, vertikální tryska, horizontální 
tryska, odměrka (i pro měření viskozity), čistící sada



Vrtačky s příklepem
Vrtací kladiva
Sekací/bourací  
kladiva
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Technická specifikace: 
Počet rychlostí: 2
Výkon:  1 100 W
Velikost sklíčidla:  13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.: 0–1 200 1. rychlost

0–3 200 2. rychlost
Počet rázů za min.-1: 0–19 000 1. rychlost

0–51 000 2. rychlost
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 50 mm

Ocel 13 mm
Zdivo 20 mm

Hmotnost:  3,38 kg

Technická specifikace: 
Výkon:  1 050 W
Velikost sklíčidla: 13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–3 200
Počet rázů za min.-1:  0–51 000
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 32 mm

Ocel 13 mm
Zdivo 20 mm

Hmotnost:  2,86 kg

Výhody:
•    13 mm rychloupínací sklíčidlo
•    Skříň převodovky z vysoce kvalitního hliníkového tlakového odlitku
•    Vysoký točivý moment díky 2 rychlostní převodovce
•    Aretace vřetene
•    Chod vpravo / vlevo
•    Elektronická regulace počtu otáček
•    Místo k uložení vrtáků přímo v rukojeti
•    Rychlý přepínač k přepínání možností volby vrtání  

a vrtání s příklepem
•    Integrovaná vodováha
•    GripZone™
•    Livetool Indicator™

Standardní výbava:
přídavná rukojeť, hloubkový doraz pro vrtání, kufřík

Výhody:
•    13 mm rychloupínací sklíčidlo
•    Skříň převodovky z vysoce kvalitního hliníkového tlakového odlitku
•    Aretace vřetene
•    Chod vpravo / vlevo
•    Elektronická regulace počtu otáček
•    Místo k uložení vrtáků přímo v rukojeti
•    Rychlý přepínač k přepínání možností volby vrtání  

a vrtání s příklepem
•    Integrovaná vodováha
•    GripZone™
•    Livetool Indicator™

Standardní výbava:
přídavná rukojeť, hloubkový doraz pro vrtání, kufřík

EID 1050 RS 
750 W vrtačka s příklepem

EID 11002 RV
1 100 W 2 rychlostní vrtačka s příklepem

2 190,-2 790,-
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Technická specifikace: 
Výkon:  750 W
Velikost sklíčidla: 13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–2 800
Počet rázů za min.-1:  0–45 000
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 32 mm

Ocel 13 mm
Zdivo 13 mm

Hmotnost:  2,26 kg

Výhody:
•    13 mm rychloupínací sklíčidlo
•    Aretace vřetene
•    Chod vpravo / vlevo
•    Elektronická regulace počtu otáček
•    Místo k uložení vrtáků přímo v rukojeti
•    Rychlý přepínač k přepínání možností volby vrtání  

a vrtání s příklepem
•    GripZone™
•    Livetool Indicator™

Standardní výbava:
přídavná rukojeť, hloubkový doraz pro vrtání, kufřík

EID 750 RS 
750 W vrtačka s příklepem

1 690,-

Technická specifikace: 
Výkon:  600 W
Velikost sklíčidla: 13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–2 700
Počet rázů za min.-1:  0–43 000
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 25 mm

Ocel 13 mm
Zdivo 13 mm

Hmotnost:  2,04 kg

Technická specifikace: 
Výkon:  500 W
Velikost sklíčidla:  13 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–2 700
Počet rázů za min.-1:  0–43 000
Výkonové kapacity vrtání: Dřevo 25 mm

Ocel 13 mm
Zdivo 13 mm

Hmotnost:  2,02 kg

Výhody:
•    13 mm rychloupínací sklíčidlo
•    Aretace vřetene
•    Chod vpravo / vlevo
•    Elektronická regulace počtu otáček
•    Místo k uložení vrtáků přímo v rukojeti
•    Rychlý přepínač k přepínání možností volby vrtání  

a vrtání s příklepem
•    GripZone™
•    Livetool Indicator™

Standardní výbava:
přídavná rukojeť, kufřík

Výhody:
•    13 mm rychloupínací sklíčidlo
•    Chod vpravo / vlevo
•    Elektronická regulace počtu otáček
•    Rychlý přepínač k přepínání možností volby vrtání  

a vrtání s příklepem
•    GripZone™
•    Livetool Indicator™

Standardní výbava:
přídavná rukojeť

EID 600 RS
600 W vrtačka s příklepem

EID 500 RS 
500 W vrtačka s příklepem

1 390,- 1 090,-



 za

ERH 850 RS
SDS-Plus příklepová vrtačka

ERH 710 RS
SDS-Plus příklepová vrtačka
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Technická specifikace: 
Výkon:  850 W
Vrtací sklíčidlo:  21 mm šestihran
Rázová energie úderu: 15 Joule
Počet rázů za min.-1:  0–1 800
Hmotnost:  8,50 kg

Výhody:
•   Pneumatické ústrojí kladiva
•   Zastavení otáčení při sekání
•   Systém tlumení vibrací
•   Odpojitelné kartáče
•   Konstrukce z hliníkové slitiny

Standardní výbava:
Špičatý sekáč, přídavná rukojeť, přepravní kufřík

CH 485 I
850 W Sekací-bourací kladivo

16 990,-

Technická specifikace: 
Napětí:                     850 W 
Sklíčidlo:                         SDS 
Počet rázů za min.-1:                0–1 100   
               0–4 000 
Rázová energie úderu:                       2,2 J
Výkonové kapacity vrtání:       32 mm dřevo
             13 mm kov
      24 mm beton
Hmotnost:                       3 kg

Výhody:
• Variabilní rychlost dopředu a zpět   
• Zastavení otáčení při sekání
• Variabilní přepínání
• Indikace LiveToolTM

• GripzoneTM

Standardní výbava:
360° otočná rukojeť, hloubková zarážka, kufr,
redukce na normální sklíčidlo

Technická specifikace: 
Napětí:                     710 W 
Sklíčidlo:                         SDS 
Počet rázů za min.-1:  0–1 100

0–4 000
Rázová energie úderu: 2 J
Výkonové kapacity vrtání: 32 mm dřevo

13 mm kov
24 mm beton

Hmotnost:   3 kg

Výhody:
• Variabilní rychlost dopředu a zpět   
• Zastavení otáčení při sekání
• Variabilní přepínání
• Indikace LiveToolTM

• GripzoneTM

Standardní výbava:
360° otočná rukojeť, hloubková zarážka, kufr

 2 990,- 3 590,-



 za

 2 990,-
EAG 2000 RS
230 mm Úhlová bruska
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Úhlové brusky
Dělící pila na kov

EAG 950 RB
125 mm Úhlová bruska

Technická specifikace: 
Výkon:  2 000 W
Kotouč: 230 mm
Rozměr vřetene: M14
Otáčky bez zatížení: 6 000 ot./min.
Hmotnost:  6 kg

Výhody:
• Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
• 180° otočná rukojeť
• Rychlá změna polohy ochranného krytu
• Aretace vřetene 
• Indikátor LiveToolTM

• GripZoneTM

Standardní výbava:
Kotouč pro hrubé broušení, klíč na kotouče, kryt, boční 
rukojeť, kufr

Technická specifikace: 
Výkon:  950 W
Kotouč: 125 mm
Rozměr vřetene: M14
Otáčky bez zatížení: 11 000 ot./min. 
Hmotnost: 2,6 kg

Výhody:
• Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
• Rychlá změna polohy ochranného krytu
• Aretace vřetene 
• Indikátor LiveToolTM

• GripZoneTM

Standardní výbava:
Kotouč pro hrubé broušení, klíč na kotouče, kryt, boční 
rukojeť, kufr

 1 990,-



EAG 950 RS
115 mm Úhlová bruska

EAG 750 RB
125 mm Úhlová bruska

EAG 8512 RHG
125 mm Úhlová bruska
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Technická specifikace: 
Výkon:  950 W
Kotouč: 115 mm
Rozměr vřetene: M14
Otáčky bez zatížení: 11 000  ot./min.
Hmotnost: 2,55 kg

Výhody:
• Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
• Rychlá změna polohy ochranného krytu
• Aretace vřetene 
• Indikátor LiveToolTM

• GripZoneTM

Standardní výbava:
Kotouč pro hrubé broušení, klíč na kotouče, kryt, boční 
rukojeť, kufr

Technická specifikace: 
Výkon:  850 W
Kotouč: 125 mm
Rozměr vřetene: M14
Otáčky bez zatížení: 11 000  ot./min.
Hmotnost: 2,8 kg

Výhody:
• Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
• Rychlá změna polohy ochranného krytu
• 180° otočná rukojeť
• Aretace vřetene 
• Indikátor LiveToolTM

• GripZoneTM

Standardní výbava:
Kotouč pro hrubé broušení, klíč na kotouče, kryt, boční 
rukojeť, kufr

Technická specifikace: 
Výkon: 750 W
Kotouč: 125 mm
Rozměr vřetene: M14
Otáčky bez zatížení: 11 000 ot./min. 
Hmotnost: 2,4 kg

Výhody:
• Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
• Rychlá změna polohy ochranného krytu
• Aretace vřetene 
• Indikátor LiveToolTM

• GripZoneTM

Standardní výbava:
Kotouč pro hrubé broušení, klíč na kotouče, kryt, boční 
rukojeť, kufr

 1 890,-  1 990,-  1 290,-



 4 490,- 1 190,-
EAG 750 RS
115 mm Úhlová bruska

ECO 2335 HG
Dělící bruska

Pily
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Technická specifikace: 
Výkon: 750 W
Kotouč: 115 mm
Rozměr vřetene: M14
Otáčky bez zatížení: 11 000  ot./min.
Hmotnost: 2,35 kg

Výhody:
• Skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
• Rychlá změna polohy ochranného krytu
• Aretace vřetene 
• Indikátor LiveToolTM

• GripZoneTM

Standardní výbava:
Kotouč pro hrubé broušení, klíč na kotouče, kryt, boční 
rukojeť, kufr

Technická specifikace: 
Výkon: 2 300 W/230 V
Kotouč: 355 mm
Rozměr vřetene: M14

Řez:  trubky  90°/45° 115 mm
úhelníky 90°/45° 137/100 mm

plochý mat. -kov 90°/45° 119 x  119/106 x 106 mm
Otvor:  25,4 mm
Hmotnost: 16 kg

Výhody:
•   Skříň převodovvky z hliníkového tlakového odlitku
•   Rozsah natočení 0–45°
•   Aretace vřetene
•   Rychlá změna polohy ochranného krytu
•   Uložení klíče kotouče na přístroji
•   Pogumovaný podstavec pro vynikající stabilitu
•   Uhlíky lze vyměnit z vnější strany
•   GripZone™
•   Livetool Indicator™



EJ 700 L
680 W Přímočará pila

EJ 500
500 W Přímočará pila

EJ 600
600 W Přímočará pila
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Technická specifikace: 
Výkon:  680 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  800–3 000
Délka zdvihu:  21 mm
Max. hloubka prořezu:  Dřevo 85 mm

Hliník 20 mm
Ocel 8 mm

Hmotnost: 2,42 kg

Výhody:
•    4 stupně nastavení předkmitu pro dobrý řezný výkon
•    Systém rychlé výměny pilového plátku bez nutnosti použití 

nástroje
•    Vysoce kvalitní hliníková skříň převodovky
•    Livetool Indicator™
•    Integrovaný systém na ochranu proti štípání materiálu
•    Elektronická regulace
•    Zařízení k ofukování dráhy řezu
•    Možnost změny polohy hliníkové patky pily (0–45°) bez 

nutnosti použití nástroje
•   Svítilna s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
•    GripZone™

Standardní výbava:
1 pilový plátek, kufr

Technická specifikace: 
Výkon:  600 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  800–3 000
Délka zdvihu:  19 mm
Max. hloubka prořezu:  Dřevo 70 mm

Hliník 18 mm
Ocel 6 mm

Hmotnost: 2,45 kg

Výhody:
•    4 stupně nastavení předkmitu pro dobrý řezný výkon
•    Systém rychlé výměny pilového plátku bez nutnosti použití 

nástroje
•    Vysoce kvalitní hliníková skříň převodovky
•    Livetool Indicator™
•    Integrovaný systém na ochranu proti štípání materiálu
•    Elektronická regulace
•    Zařízení k ofukování dráhy řezu
•    Možnost změny polohy hliníkové patky pily (0–45°) bez 

nutnosti použití nástroje
•   Svítilna s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
•    GripZone™

Standardní výbava:
1 pilový plátek, taška

Technická specifikace: 
Výkon:  500 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  3 000
Délka zdvihu:  19 mm
Max. hloubka prořezu:  Dřevo 65 mm

Hliník 18 mm
Ocel 6 mm

Hmotnost: 2,1 kg

Výhody:
•    4 stupně nastavení předkmitu pro dobrý řezný výkon
•    Systém rychlé výměny pilového plátku bez nutnosti použití 

nástroje
•    Vysoce kvalitní hliníková skříň převodovky
•    Livetool Indicator™
•    Integrovaný systém na ochranu proti štípání materiálu
•    Elektronická regulace
•    Zařízení k ofukování dráhy řezu
•    Možnost změny polohy hliníkové patky pily (0–45°) bez 

nutnosti použití nástroje
•   Svítilna s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
•    GripZone™

Standardní výbava:
1 pilový plátek

 1 990,-  1 590,-  1 190,-



 2 990,- 2 990,-
ERS 80 VHG
800 W Pila ocaska

EWS 1366 HG
1 350 W Ruční okružní pila
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EWS 1266 HG
1 250 W Ruční okružní pila

Technická specifikace: 
Výkon:  800 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  500–3 000
Délka zdvihu:  28 mm

Max. hloubka prořezu:  Dřevo 150 mm
Hliník 12 mm

Ocel 10 mm
Hmotnost:  2,9 kg

Výhody:
•    Silný motor 800 W
•    Elektronická regulace s předvolbou počtu zdvihů
•    Opláštěná skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku
•    Systém rychlé výměny pilového plátku
•    Možnost změny polohy hliníkové patky pily
•    GripZone™

Standardní výbava:
3 pilové plátky, kufřík

Technická specifikace: 
Výkon:  1 350 W
Pilový kotouč ø:  190 mm
Otvor pilového kotouče:  16 mm
Řezný výkon:  při 90° 66 mm

při 45° 38 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0–4 500
Hmotnost:  5,0 kg

Technická specifikace: 
Výkon:  1 250 W
Pilový kotouč ø:  190 mm
Otvor pilového kotouče:  16 mm
Řezný výkon:  při 90° 66 mm

při 45° 38 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení ot./min.:  0 – 4.500
Hmotnost:  5,5 kg

Výhody:
•    Laserová vodící čára pro přesné řezání
•    Silný motor 1 350 W
•    2 svítilny s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
•    Možnost změny polohy patky pily (0–45°)
•    Aretace vřetene
•    Ultra lehká vysoce pevná patka pily z plastu
•    Adaptér pro odsávání prachu
•    Livetool Indicator™
•    GripZone™

Standardní výbava:
Pilový kotouč s 18 zuby, paralelní doraz, kufřík

Výhody:
•   Silný motor 1 250 W
•   Možnost změny polohy patky pily (0-45°)
•   Aretace vřetene
•   Adaptér pro odsávání prachu
•   Livetool Indicator™
•   GripZone™

Standardní výbava:
Pilový kotouč s 18 zuby, paralelní doraz, kufřík

 2 790,-



EJ 700 L EPS 80 RS
Vibrační delta bruska se špičkou

EMS 180 RV
Vibrační delta bruska se špičkou

Brusky
Hoblíky
Frézky
Opalovací pistole
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 1 390,-  1 190,-

Technická specifikace: 
Výkon:  180 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:  0–12 000 ot./min.
Okruh vibrací:  2 mm
Hmotnost:  1,4 kg

Technická specifikace: 
Výkon:  80 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:  12 000 ot./min.
Brusná deska:  99 x 149 mm
Okruh vibrací:  1,6 mm
Hmotnost:  0,95 kg

Výhody:
•   DustTechTM  integrovaná prachová technologie 
    pro maximální efektivitu
•    3 unikátní brusné plochy: špička, plochá a delta
•   Technologie a design pro broušení v nejmenších rozích
•   Optimální nastavení broušení pro větší plochy
•   Livetool Indicator™
•   GripZone™

Standardní výbava:
5x arch brusného papíru, děrovací přípravek, prachový sáček 
z vysoce kvalitního filtračního materiálu

Výhody:
•  Kompaktní komfortní držadlo 
•    DustTech™ technologie
•   Přídavná špička pro špatně dostupné plochy
•  Technologie a design pro broušení v nejmenších rozích
•   Livetool Indicator™
•   GripZone™

Standardní výbava:
5x arch brusného papíru, děrovací přípravek, prachový sáček z 
vysoce kvalitního filtračního materiálu, taška



 1 490,- 1 090,-
EOS 2410 NHG
114 mm Vibrační bruska

ERO 2412 VHG
125 mm Excentrická bruska

ESS 3215 VHG
Vibrační bruska
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Technická specifikace: 
Výkon:  240 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení: 7 000–2 000 ot./min.
Brusná podložka:  125 mm
Okruh vibrací:  2,4 mm
Hmotnost:  1,70 kg

Výhody:
•    Silný motor 240 W
•    Systém upevnění suchým zipem pro brusný papír
•    Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a přesné vedení 

přístroje
•    Elektronická regulace
•    Hliníková brusná deska
•    DustTech™
•    Livetool Indicator™
•    GripZone™

Standardní výbava:
2x arch brusného papíru se zrnitostí 60-100-150-180-240, 
děrovací přípravek, prachový sáček z vysoce kvalitního 
filtračního materiálu, kufřík

Technická specifikace: 
Výkon:  320 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení: 6 000–12 000 ot./min.
Brusná deska:  115 x 229 mm
Okruh vibrací:  2,2 mm
Hmotnost:  1,60 kg

Výhody:
•    Silný motor 320 W
•    Systém upevnění suchým zipem a rychloupínací třmen pro 

brusný papír
•    Hliníková brusná deska
•    Elektronická regulace
•    DustTech™
•    Livetool Indicator™
•    GripZone™

Standardní výbava:
Archy brusného papíru se zrnitostí 60-100-150, děrovací 
přípravek, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního 
materiálu, kufřík

Technická specifikace: 
Výkon:  240 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:  14 000 ot./min.
Brusná deska:  110 x 114 mm
Okruh vibrací:  1,6 mm
Hmotnost:  1,3 kg

Výhody:
•   Silný motor 240 W
•    Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a přesné vedení 

přístroje
•   Hliníková brusná deska
•   DustTech™
•   Livetool Indicator™
•   GripZone™

Standardní výbava:
2x arch brusného papíru se zrnitostí 60-100-150, děrovací 
přípravek, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního 
materiálu, kufřík

 1 790,-



ESS 280 RV
Vibrační bruska

EBS 1310 VFHG
100 mm Pásová bruska

ESS 200 RS
Vibrační bruska
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Technická specifikace: 
Výkon:  280  W
Počet otáček naprázdno bez zatížení: 7 000–12 000 ot./min.
Brusná deska:  93 x 185 mm
Okruh vibrací:  2 mm
Hmotnost:  1,7 kg

Výhody:
•    Silný motor 280 W
•    Systém upevnění suchým zipem a rychloupínací třmen pro 

brusný papír
•    Hliníková brusná deska
•    Elektronická regulace
•    DustTech™
•    Livetool Indicator™
•    GripZone™

Standardní výbava:
Archy brusného papíru se zrnitostí 60-100-150, děrovací 
přípravek, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního 
materiálu, taška

Technická specifikace: 
Výkon:  200  W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:  7 000–12 000 ot./min.
Brusná deska:  93 x 185 mm
Okruh vibrací:  2 mm
Hmotnost:  1,7 kg

Výhody:
•    Silný motor 200 W
•    Systém upevnění suchým zipem a rychloupínací třmen pro 

brusný papír
•    Hliníková brusná deska
•    Elektronická regulace
•    DustTech™
•    Livetool Indicator™
•    GripZone™

Standardní výbava:
Archy brusného papíru se zrnitostí 60-100-150, děrovací 
přípravek, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního 
materiálu

Technická specifikace: 
Výkon:  1 350 W
Rychlost brusného pásu:   240–400 m/min
Formát brusného pásu: 100 x 610 mm
Hmotnost:  6,40 kg

Výhody:
•    Silný motor 1 350 W
•    Systém rychlé výměny pásu
•    Brusný rám zajišťuje snadné vedení přístroje v rovině
•    Elektronická regulace
•    Jemné seřízení brusného pásu
•    DustTech™
•    GripZone™

Standardní výbava:
Brusný pás, upínací svěrky pro stacionární uchycení, 
brusný rám, prachový sáček z vysoce kvalitního filtračního 
materiálu, kufřík

 1 290,-    990,-  4 990,-



 2 290,- 4 690,-
EBS 9576 VFHG
76 mm Pásová bruska

EBS 8021 VFHG
76 mm Pásová bruska
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EPN 7582 NHG
750 W Hoblík

Technická specifikace: 
Výkon:  950 W
Rychlost brusného pásu:  150–300 m/min
Formát brusného pásu: 76 x 533 mm
Hmotnost:  5,60 kg

Výhody:
•    Silný motor 950 W
•    Otočná přední rukojeť
•    Elektronická regulace
•    Automatické seřízení pásu
•    DustTech™
•    Livetool Indicator™
•    GripZone™

Standardní výbava:
Brusné pásy se zrnitostí 60-100-120, upínací svěrky pro 
stacionární uchycení, prachový sáček z vysoce kvalitního 
filtračního materiálu, kufřík

Technická specifikace: 
Výkon:  800 W
Rychlost brusného pásu:  150–300 m/min
Formát brusného pásu: 76 x 533 mm
Hmotnost:  3,60 kg

Výhody:
•    Silný motor 800 W
•    Otočná přední rukojeť
•    Elektronická regulace
•    Automatické seřízení pásu
•    DustTech™
•    Livetool Indicator™
•    GripZone™

Standardní výbava:
Brusné pásy se zrnitostí 60-100-120, upínací svěrky pro 
stacionární uchycení, prachový sáček z vysoce kvalitního 
filtračního materiálu, kufřík

Výhody:
•   Silný motor 750 W
•   Oboustranný paralelní doraz
•   Prachový sáček lze namontovat na levé i pravé straně
•    Vysoce kvalitní spodní pracovní deska z tlakového 

hliníkového odlitku
•    Pozvolný rozběh
•    3 V drážky v různých velikostech pro snadné srážení hran
•    Úběr třísky do 2,0 mm
•    DustTech™
•    Livetool Indicator™
•    GripZone™

Standardní výbava:
1 pár hoblovacích nožů, prachový sáček z vysoce kvalitního 
filtračního materiálu, paralelní doraz, klíč na šrouby  
s vnitřním šestihranem, kufřík

 2 290,-

Technická specifikace: 
Výkon: 750 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení:   16 000 ot./min.
Šířka hoblování:  82 mm
Úběr třísky:  2,0 mm
Hloubka falcu:  0–12 mm
Hmotnost:  3,2 kg



EPN 6082 CHG
600 W Hoblík

EHG 2002 THG
2 000 W Horkovzdušná pistole

ERT 1400 RV 
1 400 W Horní frézka
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Technická specifikace: 
Výkon: 600 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení: 16 000 ot./min.
Šířka hoblování:  82 mm
Úběr třísky:  1,5 mm
Hloubka falcu:  0-8 mm
Hmotnost:  3,1 kg

Výhody:
•   Silný motor 600 W
•   Paralelní doraz
•   Prachový sáček lze namontovat na levé i pravé straně
•    Vysoce kvalitní spodní pracovní deska z tlakového 

hliníkového odlitku
•    Pozvolný rozběh
•    V drážka 0,5 mm pro snadné srážení hran
•    Úběr třísky do 1,5 mm
•    DustTech™
•    Livetool Indicator™
•    GripZone™

Standardní výbava:
1 pár hoblovacích nožů, prachový sáček z vysoce kvalitního 
filtračního materiálu, paralelní doraz, klíč na šrouby  
s vnitřním šestihranem

Technická specifikace: 
Výkon:  1 400 W
Počet otáček naprázdno bez zatížení: 8 000–23 000 ot./min.
Upínací kleština:  6/8/12 mm
Zdvih:  60 mm
Hmotnost:  6,33 kg

Výhody:
•    Elektronická regulace
•    Elektronický pozvolný rozběh
•    Frézovací koš / skříň převodovvky z hliníkového  

tlakového odlitku
•    Nastavení hloubky frézování s jemným seřízením  

(nastavení v milimetrech)
•    Svítilna s LED diodou k osvětlení pracovní oblasti
•    Aretace vřetene
•    Uhlíky lze vyměnit z vnější strany
•    Livetool Indicator™
•    GripZone™

Standardní výbava:
3 HSS frézy, vodící pouzdra, upínací kleštiny, paralelní doraz, 
montážní klíč, kopírovací příruba, adaptér pro odsávání 
prachu, kufřík

Technická specifikace: 
Výkon:  2 000 W
Nastavení teploty: 50–550°C / 50–650 °C
Množství vzduchu l/min.: 250 / 500
Hmotnost:  0,70 kg

Výhody:
•   Elektronické nastavení teploty
•   Ochrana proti přehřátí
•   2 stupně proudu vzduchu
•   Indikace teploty LED diodami
•   GripZone™
•   Hák k zavěšení

Standardní výbava:
4 trysky, škrabky, kufřík

 1 490,-  2 990,-  1 490,-



43

Pily
Vrtačky
Kompresory

Pokosové
a stolní 
kotoučové pily

ETMS 1825 HG
1 800 W Kombinovaná pokosová pila

Technická specifikace: 
Výkon:  1 800 W
Průměr pilového kotouče:  254 mm
Otvor v pilovém kotouči:  30 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení:  5.000 ot./min.
Rozměr stolku:  430 x 297 mm
Max. prořez 90° stolová pila:  40 mm
Max. prořez 90° pokosová pila:  70 mm
Max. prořez 45° pokosová pila:  50 mm
Hmotnost:  19 kg

Výhody:
•   Kombinace stolové a pokosové pily
•   Stolek z kvalitní hliníkové slitiny
•   Silný motor 1.800 W
•   60 zubý TCT kotouč pro precizní řez
•   Pomalý rozběh šetří stroj a zvyšuje bezpečnost
•   Bezpečnostní spínač bránící nechtěnému spuštění
•   Účinné odsávání prachu

Standardní výbava:
Pilový kotouč z tvrdokovu se 60 zuby, 2 x hexagonální klíč, 
paralelní pravítko, boční doraz, pracovní svorky, kryt kotouče, 
sáček na zachycování třísek

 6 990,-

Technická specifikace: 
Výkon:  2 400 W
Průměr pilového kotouče:  315 mm
Otvor v pilovém kotouči: 30 mm
Šířka řezu:  3,0 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení:  4 200 ot./min.
Naklápění hlavy:  55° vlevo a vpravo
Rozsah natočení stolu: 45° vlevo
Řezné výkony: 90° / 90° 300 x 110 mm, 90° / 45° 300 x 70 mm

45° / 90° 210 x 110 mm, 45° / 45° 210 x 70 mm
Hmotnost:  25,0 kg

Výhody:
•    Exactline Laser Technology™ k přesnému naznačení řezu
•    Ergonomicky tvarovaná rukojeť ve tvaru písmene D
•    Silný motor 2 400 W
•    Mimořádně velké rozšíření šířky stolu pro velké  

opracovávané díly
•    Stůl pily a kloub z hliníkového tlakového odlitku
•    Aretace vřetene
•    Funkce tahu s uložením v kuličkových ložiskách
•    DustTech™
•    GripZone™

Standardní výbava:
Pilový kotouč z tvrdokovu se 48 zuby, rozšíření stolu s 
dorazem, sáček na zachycování třísek, upínací zařízení

EMS 2431 SCL
315 mm Pokosová pila s laserem

9 990,-



ETS 1526 ALHG
1 500 W Stolová pila

ETS 1525 SCHG
1 500 W Stolová pila
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Technická specifikace: 
Výkon:  1 500 W
Průměr pilového kotouče: 254 mm
Otvor v pilovém kotouči: 30 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení:  4 500 ot./min.
Řezné výkony:  90° 80 mm, 45° 55 mm
Rozměry desky stolu:  635 mm x 430 mm
Rozměry desky stolu se zvětšením šířky stolu: 820 mm x 730 mm
Hmotnost:  16,4 kg

Výhody:
•    Velká deska stolu, na základě toho je pila vhodná i pro 

velké opracovávané díly
•   Možnost rychlého a snadného nastavení výšky a úhlu
•   Paralelní doraz s rychlou aretací
•   Zvětšení šířky stolu
•   Doraz pro pokosové řezy s upínacím zařízením
•    Podstavec s pogumovanými patkami pro lepší pevnost  

a stabilitu
•    Livetool Indicator™

Standardní výbava:
Pilový kotouč z tvrdokovu (40 zubů), podstavec

Technická specifikace: 
Výkon:  1 500 W
Průměr pilového kotouče: 254 mm
Otvor v pilovém kotouči: 30 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení:  4 500 ot./min.
Řezné výkony:  90° 80 mm, 45° 55 mm
Rozměry desky stolu:  635 mm x 430 mm
Rozměry desky stolu se zvětšením šířky stolu: 820 mm x 730 mm
Hmotnost:  16,4 kg

Výhody:
•    Velká deska stolu, na základě toho je pila vhodná i pro 

velké opracovávané díly
•   Možnost rychlého a snadného nastavení výšky a úhlu
•   Paralelní doraz s rychlou aretací
•   Zvětšení šířky stolu
•   Doraz pro pokosové řezy s upínacím zařízením
•    Podstavec s pogumovanými patkami pro lepší pevnost  

a stabilitu
•    Livetool Indicator™

Standardní výbava:
Pilový kotouč z tvrdokovu (40 zubů), podstavec

 8 990,-  5 990,-



10 990,-
ETS 1825
1 800 W Mobilní stolová pila

EDP 5530 L
550 W Stojanová vrtačka
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EAS 10A 15
Kompresor 9 bar

Technická specifikace: 
Výkon:  1 800 W
Průměr pilového kotouče:  254 mm
Otvor v pilovém kotouči:  30 mm
Počet otáček naprázdno bez zatížení :  5 000 ot./min.
Rozměr stolku:  430 x 297 mm
Max. prořez 900 stolová pila:  40 mm
Max. prořez 900 pokosová pila: 7 0 mm
Max. prořez 450 pokosová pila:  50 mm
Hmotnost:  19 kg

Výhody:
•   Kombinace stolové a pokosové pily
•   Stolek z kvalitní hliníkové slitiny
•   Silný motor 1.800 W
•   60 zubý TCT kotouč pro precizní řez
•   Pomalý rozběh šetří stroj a zvyšuje bezpečnost
•   Bezpečnostní spínač bránící nechtěnému spuštění
•   Účinné odsávání prachu

Standardní výbava:
Pilový kotouč z tvrdokovu se 60 zuby, 2 x hexagonální klíč, 
paralelní pravítko, boční doraz, pracovní svorky, kryt kotouče, 
sáček na zachycování třísek

Výhody:
•   Plynulá regulace otáček s digitálním displayem
•   Exactline Laser Technology ™ pro lepší přesnost při vrtání 
•   550 W indukční motor 
•   Více účelový pracovní stůl s rotací 360 °, úkos pro vrtání
    až do 45 °  
•   Vnitřní bezpečnostní mikrospínač zabraňuje náhodnému  
    použití 
•   13 mm sklíčidlo 
•   Zajišťovací knoflík, zamykání nastavení výšky 
•   Zabudované světlo napomáhá k osvětlení pracovního prostoru 
•   Nouzové zastavení pro větší bezpečnost 
•   GripZone ™

Výhody:
•  Bezolejové čerpadlo pro bezúdržbový provoz
• Rychlospojky pro rychlou a jednoduchou výměnu nástroje
• 7,5 m hadice rozšiřuje pracovní rozsah 
• Velký úložný prostor pro příslušenství 
• Manometr vzdušníku a manometr pro kontrolu 
   nastaveného pracovního tlaku
• Pojezdová kola pro snadný transport

Standardní výbava:
7,5 m hadice, vzduchová tryska, různé druhy trysek  
(pneumatiky, bazény, míče apod.), rychlospojky

Technická specifikace: 
Výkon: 1 100 W
Typ:  bez oleje
Objem vzdušníku: 10,5 l
Max. tlak:  9 bar
Hmotnost:  14 kg

 6 990,-

Technická specifikace: 
Výkon:  550 W
Volnoběžné otáčky:  450–2 500rpm
Kužel:  B16
Chuck kapacita:  13 mm 
Vřeteno:  80 mm 
Max. průměr vrtání:  13 mm 
Vyložení:  152,5 mm
Průměr sloupu:  65 mm 
Velikost stolu:  273 mm Ø 
Základní rozměr:  420 x 280 mm 
Celková výška:  889 mm 
Hmotnost:  38 kg

 6 990,-



VC 30 AVC 23

46

Suché
/mokré
vysavače

Výhody:
• Horní rukojeť a široké rozpětí koleček pro snadnou   
  ovladatelnost a stabilitu
• Výkonný 1 250 W motor má sací výkon 140 mbar
• Filtry součástí - pro mokré / suché aplikace
• Funkce foukání

Standardní výbava:
1.8 m x 35 mm hadice, náplň filtru, pěnový filtr

Technická specifikace: 
Výkon: 1 250 W
Objem:  20 l
Sací výkon: 14 kPa (140 mbar)
Hmotnost: 5,5 kg

Technická specifikace: 
Výkon: 1 400 W
Objem:  30 l
Sací výkon: 15 kPa (150 mbar)
Hmotnost: 7,7 kg

Výhody:
• Vypouštěcí ventilek v dolní části nádrže pro rychlé 
   a snadné vyprazdňování tekutého obsahu
• Auto On / Off vakuový vypínač se automaticky spustí při   
   zapojení nářadí a automaticky se vypne 10 sekund 
   poté, co vysaje poslední zbytky prachu 
• Horní rukojeť a široké rozpětí nohou s kolečky  
   zabezpečují jednoduchou a stabilní pohyblivost
• Výkonný 1 400 W motor produkuje 150 mbar  
   sacího výkonu
• Pěna a kazeta filtru je součástí jak pro mokré, tak
   pro suché prostředí
• Funkce dmýchadla pro rychlé a efektivní vysátí špíny

Standardní výbava:
3,8 m x 35 mm hadice, náplň filtru, pěnový filtr,  
universalní prachový odsávač

 1 990,-  3 490,-
VC 23
Vysavač na mokré / suché vysávání

VC 30 A 
Vysavač na mokré / suché vysávání
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Obsah:
• 10 x HSS vrtáky do oceli (1,5 – 8 mm)
• 4 x Vrtáky do zdiva (5 – 8 mm)
• 4 x Ploché vrtáky do dřeva dlabací (13 – 25 mm)
• 3 x Vrtáky do plechu (3 – 5 mm)
• 9 x 25 mm Šroubovací bity
• 1 x Magnetický držák bitů (60 mm)

Obsah:
• 19 x HSS vrtáky do oceli (1,5 – 8 mm)
• 7 x Vrtáky do zdiva (5 – 10 mm)
• 4 x Ploché vrtáky do dřeva dlabací (13 – 25 mm)
• 5 x Vrtáky do plechu (3 – 8 mm)
• 27 x 25 mm Šroubovací bity
• 6 x 50 mm Prodloužené bity
• 8 x Nástrčkové klíče (5 – 11 mm)
• 4 x Vykružovací vrtáky (32 – 54 mm)
• 4 x Dorazy vrtáku (3 – 8 mm)
• 1 x Magnetický držák bitů (60 mm)
• 1 x Záhlubník
• 1 x Imbusový klíč
• 1 x Důlčík
• 1 x Kazeta

Výhody + vybavení:
•    Sklíčidlo pro rychlou výměnu QuickChange™ - revoluční 

sklíčidlo pro rychlou výměnu s ovládáním jednou rukou – 
umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství

Obsah:
•    1 x Sklíčidlo QuickChange™
•    3 x Vrták do betonu (2 velikosti 5 – 6 mm)
•    4 x HSS vrták do oceli (4 velikosti 2 – 5 mm)
•    1 x 80 mm prodlužovací adaptér
•    25 mm šroubovací bity
•    Plochý šroubovák: 3 x ve 3 velikostech 4 – 6 mm
•    Křížový šroubovák: 3 x ve 3 velikostech č. 1 – 3
•    50 mm šroubovací bity
•    Plochý šroubovák: 3 x ve 3 velikostech 4 – 6 mm
•    Křížový šroubovák: 4 x ve 3 velikostech č. 1 – 3

RAK 31 G
31 dílná souprava příslušenství

RAK 90 G
90 dílná souprava příslušenství

RTC 0022 B
22 dílná souprava příslušenství se sklíčidlem
QuickchangeTM

390,- 890,- 390,-

Příslušenství



powered by innovation

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  07/2011

www.ryobi-powertools.cz

Stroje ze sortimentu zahrada 
naleznete v katalogu 
Ryobi 2011/2012.

K tržišti 15/2 - vchod z ulice Na tržišti
15500 Praha 5 - Řeporyje

Tel: 251552668 Mob: 777000174-3 e-mail: info@inttec.cz


