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Ryobi je jednou z najdynamickejších značiek, ktorá ponúka širokú paletu akumulátorového a elektrického ručného, ako aj stacionárneho náradia. Stroje sú kombinované jednoduchou obsluhou,
inováciou a vynikajúcim pomerom cena/výkon, ktorý charakterizuje značku.
Každý rok vyvíja Ryobi nové inovatívne technológie, aby ste mohli doma, alebo v záhrade pracovať efektívnejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie. Zároveň sa Ryobi masívne angažuje v ochrane životného prostredia, pretože sa to dokýta každého z nás. Tento postoj je pretavený do náradia One+ systému, kde sa počet potrebných akumulátorov podstatne redukuje, alebo použitím elektronického
zapaľovania pri motoroch s nízkymi emisiami. Navyše, okrem dodržiavania aktuálnych noriem ohľadom životného prostredia, je Ryobi jednou z vedúcich firiem pri dodržiavaní najprísnejších
európskych noriem, ako sú napríklad WEE a RoHS.

rukoväť
GripZone™

Ryobi je značkou koncernu TechTronic Industries (TTI), ktorá patrí k vedúcim spoločnostiam v oblasti náradia na svete. Do jej portfolia patria aj značky ako Milwaukee, AEG, Homelite,…

technológia
pogumovania pre väčší
komfort
a lepší úchop
Švajčiarska spoločnosť DWT prišla pred mnohymi rokmi s jednoduchou filozofiou, že kvalitné náradie nemusí byť nutne drahé. Vznikli tak hobby stroje, ktore ponukali rovnake, alebo lepšie
vykony, ako konkurencia, ale zakaznik platil podstatne menej. Navyše, všetky stroje museli prejsť skúškami v Nemecku a splniť tak všetky normy,ktore patria medzi najprisnejšie v Europe. DWT
sa v priebehu niekoľkych rokov stala jednou z najuspešnejšich hobby značiek v Europe. V strojoch najdete vždy kvalitne ihličkove ložiská, bronzové samomazné puzdra, alebo akostnú oceľ. Keď
k tomu pridate moderný design, široký sortiment, výborný záručný a pozáručný servis, tak tu mame naradie, ktore je nielen na ozdobu, ale na skutočne tvrdu pracu a to všetko za skvelú cenu!

indikátor
LiveTool™
indikátor svieti
na modro
ak je stroj pripojený
k elektrickej sieti

ryobi vc 23

ryobi vc 30 a

ryobi ws 721 s

dwt bm-400

dwt bm-600

mokro/suchý vysávač

mokro/suchý vysávač

rezačka obkladov

vŕtačka / skrutkovač

vŕtačka / skrutkovač

PLU: 4900
príkon:

PLU: 4901
príkon:

PLU: 4898
príkon:

kapacita:

kapacita:

otáčky naprázdno:

1.400 W
30 l

vakuové odsávanie:
hadica:

hmotnosť:

vysávače, rezačka obkladov

iné:

90

99
ryobi ssp 100

hmotnosť:

striekacia pištoľ

iné:

90

169

maľovací systém

PLU: 4903
príkon:

PLU: 4902
príkon:

200 W

podnos na vodu,
diamantový rezný kotúč,
stojan

90

199

bobor pv 0507

ryobi eid 5000

dwt sbm-500

príklepová vŕtačka

príklepová vŕtačka

PLU: 70739
príkon / skľúčidlo:

PLU: 5353
príkon / skľúčidlo:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

500 W / 0 – 13,00 mm

nanesenie farby:

10 m .l
2

dĺžka kábla:
prietok:

20,5 l.hod-1

129

hmotnosť / iné:

2,10 kg, GripZoneTM, kufrík
integrovaná vodováha

59

výkon vŕtania:

90

29

drevo 20 / oceľ 13 / betón 13 mm
hmotnosť / iné:

1,90 kg
regulácia otáčok, doraz

bobor pv 1007

bobor pv 1203

príklepová vŕtačka, 2 rýchlostná

príklepová vŕtačka, 2 rýchlostná

dĺžka kábla:

iné:

90

14

pôvodná cena:
90

ryobi eid 500 re

7,5 m hadica,
dýza s hlavou,
2x dýza

používanie so
všetkými farbami

výkon vŕtania:

drevo 25 / oceľ 10 / betón 13 mm

príklepová vŕtačka

14,00 kg

5,50 kg

počet úderov:

44.800 min-1

hmotnosť:
iné:

PLU: 5350
príkon / skľúčidlo:

PLU: 70741
príkon / skľúčidlo:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

500 W / 13,00 mm

90

39

0 – 2.700 min

výkon vŕtania:

119

189

drevo 25 / oceľ 13 / betón 10 mm
hmotnosť / iné:

2,28 kg, GripZoneTM, LivetoolTM
doraz, regulácia otáčok

otáčky naprázdno:

0 – 900 / 0 – 2.700 min

počet úderov:

90

1.200 W / 0 – 13,00 mm
0 – 1.000 / 0 – 3.000 min-1

-1

počet úderov:

počet úderov:

0 – 43.200 min-1
90

PLU: 70742
príkon / skľúčidlo:

910 W / 0 – 13,00 mm

-1

hmotnosť:

90

počet úderov:

objem nádrže:

20,5 l.hod-1

iné:

0 – 2.800 min-1

0 – 44.800 min-1

hmotnosť / iné:

prietok:

5,90 kg

používanie so
všetkými
farbami

1,50 kg
doraz, regulácia otáčok

krytie farby:

2,5 m

hmotnosť:

58 l.min-1 pri 90 PSI

otáčky naprázdno:

0 – 2.700 min-1

výkon vŕtania:

10,5 l

striekačka: 10: 5,5 m2.l
valec: 5,5 m2.l

3m

drevo 25 / oceľ 10 / betón 13 mm

500 W / 1,5 – 13,00 mm

9 Bar

striekačka: 4 m2.min-1
valec: 2,2 m2.min-1

krytie farby:

bezolejový kompresor

PLU: 10002
príkon / skľúčidlo:

500 W / 13,00 mm

počet úderov:

0 – 43.200 min-1

max. podtlak:

objem nádoby:

2500 ml

nanesenie farby:

90

49

iné:

regulácia otáčok

príklepová vŕtačka

ryobi eas 10a15
PLU: 4899
kapacita nasávania:

60 W

4 m2.min-1

1,80 kg

15,70 kg

ryobi fpr 210

objem nádoby:

maľovanie, kompresor

29

regulácia otáčok

0 – 2.800 min-1

1.000 ml

62

penové a kazetové filtre
funkcia prefuknutia filtra
odvodňovací ventil
automatické zapínanie
automatické vypínanie
univerzálna odsávacia
spojka

90

iné:

0 – 45°

iné:

penové a kazetové filtre
funkcia prefuknutia filtra
odvodňovací ventil

hmotnosť:

1,43 kg

úkos:

7,70 kg

drevo 30 / oceľ 10 mm

hmotnosť:

max 32 mm

hmotnosť:

5,50 kg

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 10 mm

hĺbka rezu:

3,8 m x 35 mm

0 – 2.500 min-1

výkon vŕtania:

178 mm (17") / 25,4 mm

hadica:

1,8 m x 35 mm

otáčky naprázdno:

0 – 3.000 min

-1

priemer kotúča / vretena:

15 kPa (150 mbar)

600 W / 1,5 – 10,00 mm

otáčky naprázdno:

2.900 min

vakuové odsávanie:

14 kPa (140 mbar)

400 W / 0,8 – 10,00 mm
-1

príklepové vŕtačky

20 l

500 W

PLU: 10089
príkon / skľúčidlo:

0 – 48.000 min-1
pôvodná cena:
90

59

0 – 48.000 min-1
výkon vŕtania:

výkon vŕtania:

90

39

drevo 25 / oceľ 13 / betón 16 mm
hmotnosť / iné:

príklepové vŕtačky

1.250 W

PLU: 10062
príkon / skľúčidlo:

vŕtačky / skrutkovače

Dlhoročné skúsenosti v sledovaní požiadaviek slovenského zákaznika a zázemie jedného z najväčších svetových výrobcov ručného náradie umožnila vznik slovenskej značky BOBOR, ktora už
niekoľko rokov ponúka nedosiahnuteľný pomer cena/výkon, pri dodržaní maximálnej kvality a spoľahlivosti. Špičkové parametre, bezpečnosť a ergonómia pomáhajú užívateľovi vykonať prácu
bez väčšej námahy. Navyše – náradie BOBOR šetrí vaše peňaženky!

2,40 kg
doraz, regulácia otáčok

90

44

drevo 30 / oceľ 16 / betón 22 mm
hmotnosť / iné:

2,40 kg
doraz, regulácia otáčok

90

49

63

PLU:10071
príkon / skľúčidlo:

PLU:10059
príkon / skľúčidlo:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

810 W / 1,5 – 13,00 mm

0 – 2.800 min-1

0 – 2.800 min-1

počet úderov:

49

hmotnosť / iné:

príklepové vŕtačky

59

90

69

hmotnosť / iné:

2,50 kg
regulácia otáčok, doraz

90

109

hmotnosť / iné:

5,30 kg
doraz, kufrík

ryobi eid 1002 re

dwt bh-1200 vs bmc

dwt bh-1500 bmc

búracie kladivo

búracie kladivo

PLU:10215
príkon / skľúčidlo:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

750 W / 13,00 mm

1.050 W / 1,5 – 13,00 mm

0 – 2.800 min-1

1.050 W / 13,00 mm

0 – 1.200 / 0 – 2.800 min-1

počet úderov:

19.200 / 44.800 min-1
pôvodná cena:
90

79

hmotnosť / iné:

2,10 kg
doraz, regulácia otáčok

výkon vŕtania:

výkon vŕtania:

90

69

drevo 40 / oceľ 13 / betón 16 mm
hmotnosť / iné:

2,60 kg
doraz, regulácia otáčok

90

79

drevo 40 / oceľ 13 / betón 16 mm
hmotnosť / iné:

otáčky naprázdno:

600 min-1

počet úderov / sila príklepu:

0 – 20.800 / 0 – 46.080 min-1

počet úderov / sila príklepu:

1.100 – 4.500 min-1 / 2,00 – 10,00 J
pôvodná cena:
90

99

2,90 kg, LivetoolTM
doraz, regulácia otáčok, vodováhy

4.500 min-1 / 12,00 J

výkon vŕtania:

90

79

90

159

hmotnosť / iné:

7,00 kg
doraz, kufrík

1.500 W / SDS max

150 – 600 min-1

počet úderov:

počet úderov:

0 – 44.800 min-1

betón 38 mm

PLU:10094
príkon / skľúčidlo:

1.200 W / SDS max

0 – 1.300 / 0 – 2.800 min-1

139

hmotnosť / iné:

príklepová vŕtačka

PLU:5351
príkon / skľúčidlo:

90

7,00 kg
doraz, kufrík, regulácia otáčok

dwt sbm-1050 t
PLU:10006
príkon / skľúčidlo:

výkon vŕtania:

drevo 30 / oceľ 13 / betón 28 mm

príklepová vŕtačka, 2 rýchlostná

PLU:4788
príkon / skľúčidlo:

4.500 min-1 / 10,00 J

výkon vŕtania:

drevo 30 / oceľ 13 / betón 28 mm

ryobi eid 750 rs

výkon vŕtania:

rázový uťahovač

výkon vŕtania:

drevo 40 / oceľ 13 / betón 16 mm

počet úderov / sila príklepu:

780 – 4.000 min-1 / 3,00 – 4,00 J

príklepová vŕtačka

drevo 40 / oceľ 13 / betón 16 mm

výkon vŕtania:

betón 38 mm

90

179

hmotnosť / iné:

7,00 kg
doraz, kufrík, regulácia otáčok

betón 40 mm

90

199

hmotnosť / iné:

7,00 kg
doraz, kufrík

ryobi eid 11002 rv

dwt ss 09-24

dwt sbh-500 ds bmc

dwt h-1200 vs bmc

ryobi ch 456 k

ryobi ch 485 i

príklepová vŕtačka, 2 rýchlostná

rázový uťahovač

vŕtacie kladivo

sekacie kladivo

sekacie kladivo

sekacie kladivo

PLU:4383
príkon / skľúčidlo:

PLU:10115
príkon:

1.100 W / 2 – 13,00 mm

900 W

0 – 1.200 / 0 – 3.200 min

2.100 min

-1

krútiaci moment:

90

109

hmotnosť / iné:

3,38 kg, GripZoneTM, LivetoolTM
doraz, regulácia otáčok, vodováhy

počet úderov:

3,50 kg
iné:

13990

sila príklepu:

upínanie štvorhran 1,2"
pre skrutky M 8 – M 24

119

69

hmotnosť / iné:

2,40 kg
doraz, mäkčená rukoväť, kufrík

1.800 min-1

sila príklepu:

sila príklepu:

8,8 J

hmotnosť:

90

počet úderov:

3.000 min

-1

15,00 J

drevo 30 / oceľ 13 / betón 22 mm

850 W / šesťhran 21 mm

počet úderov:

1.500 – 3.000 min

výkon vŕtania:

90

PLU:4975
príkon / upínanie:

1.050 W / šesťhran 19 mm

-1

počet úderov / sila príklepu:

katalógová cena:

PLU:5424
príkon / upínanie:

1.200 W / SDS max

0 – 7.150 min-1 / 1,40 J

hmotnosť:

výkon vŕtania:

otáčky naprázdno:
-1

320 Nm

drevo 50 / oceľ 13 / betón 20 mm

PLU:10013
príkon / upínanie:

0 – 1.300 min

-1

počet úderov:

PLU:10100
príkon / skľúčidlo:

500 W / SDS+

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

0 – 19.000 / 0 – 51.000 min-1

vŕtacie kladivá

hmotnosť / iné:

2,20 kg
regulácia otáčok, doraz

90

otáčky naprázdno:

600 min-1

počet úderov / sila príklepu:

4.000 min-1 / 4,00 J

výkon vŕtania:

výkon vŕtania:

drevo 30 / oceľ 13 / betón 16 mm

1.200 W / SDS max

150 – 750 min-1

počet úderov / sila príklepu:

19.200 / 44.800 min-1

búracie kladivo

PLU:10013
príkon / skľúčidlo:

950 W / SDS+

750 min-1

počet úderov:

44.800 min-1
90

950 W / SDS+

0 – 1.200 / 0 – 2.800 min-1

počet úderov:

44.800 min-1

2,10 kg
regulácia otáčok, doraz

15,00 J

hmotnosť:

7,00 kg

90

199

iné:

kufrík,
regulácia úderov

hmotnosť:

5,10 kg

90

iné:

kufrík,
sekač s hrotom

pôvodná cena:
90

564

399

8,50 kg

90

iné:

kufrík,
sekač s hrotom

pôvodná cena:
90

499

dwt sbh-600 t

dwt sbh-750 dsl

dwt sbh-900 ts

ryobi e 4000 A

ryobi sdr 401 k

ryobi edp 5530 lhg

vŕtacie kladivo

vŕtacie kladivo

vŕtacie kladivo

skrutkovač na sadrokartón

skrutkovač na sadrokartón

stojanová vŕtačka

PLU:10096
príkon / skľúčidlo:

PLU:10097
príkon / skľúčidlo:

PLU:10057
príkon / skľúčidlo:

PLU:5407
príkon:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

600 W / SDS+

750 W / SDS+

1.100 min

900 W / SDS+

0 – 1.100 min

-1

počet úderov / sila príklepu:

počet úderov / sila príklepu:

výkon vŕtania:

výkon vŕtania:

drevo 30 / oceľ 13 / betón 24 mm

90

79

hmotnosť / iné:

3,21 kg
doraz

ryobi erh 710 rs

drevo 30 / oceľ 13 / betón 26 mm
hmotnosť / iné:

3,21 kg
doraz, regulácia otáčok

výkon vŕtania:

90

89

dwt sbh-900 ds bmc

vŕtacie kladivo

drevo 30 / oceľ 13 / betón 26 mm
hmotnosť / iné:

3,21 kg
doraz, mäkčená rukoväť

pôvodná cena:
90

119

ryobi ed 450 e

vŕtacie kladivo

90

iné:

bit PH2

pôvodná cena:
90

134

PLU:10056
príkon / skľúčidlo:

PLU:5423
príkon / skľúčidlo:

PLU:5459
príkon:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

900 W / SDS+

0 – 1.100 min-1

počet úderov / sila príklepu:
výkon vŕtania:

výkon vŕtania:

drevo 32 / oceľ 13 / betón 24 mm

90

hmotnosť / iné:

katalógová cena:
90

129

119

drevo 30 / oceľ 13 / betón 26 mm
hmotnosť / iné:

3,30 kg
doraz, mäkčená rukoväť, kufrík

90

129

90

pôvodná cena:
90

759

499

199

79

celková výška:

výška 889 mm
pracovný stôl:

otočiteľný o 360°, skloniteľný do 45°
hmotnosť:

ryobi esd 6040 v

3,50 kg

skrutkovač na sadrokartón

svetlo, laser,
GripZoneTM,
bezpečnostný mikrospínač

iné:

max. rozmer skrutky:

4,0 x 25 – 45 mm

hmotnosť:

hmotnosť / iné:

7,40 kg
doraz, kufrík

pôvodná cena:
90

otáčky naprázdno:

4,0 x 25 – 45 mm

výkon vŕtania:

betón 45 mm

iné:

kufrík, 2x bit PH2

420x280 mm

0 – 4.000 min-1

max. rozmer skrutky:

1.450 – 2.900 min-1 / 3,50 – 10,00 J

9900

600 W

0 – 2.500 min-1

počet úderov / sila príklepu:

0 – 5.800 min-1 / 2,20 J

rozmery základnej dosky:

2,00 kg

PLU:5493
príkon:

600 W

250 – 500 min-1

počet úderov / sila príklepu:

0 – 4.000 min-1 / 2,00 J

3,00 kg
GripZoneTM,doraz, kufrík

1.150 W / SDS max

0 – 1.100 min-1

69

skrutkovač na sadrokartón

PLU:4884
príkon / skľúčidlo:

710 W / SDS+

max 13 mm

hmotnosť:

1,78 kg

ryobi esd 6025 v

vŕtacie kladivo

kapacita skľúčidla:

4,0 x 45 mm

hmotnosť:

99

450 – 2.500 min-1

max. rozmer skrutky:

4,0 x 25 – 45 mm
90

otáčky naprázdno:

4.800 min

-1

max. rozmer skrutky:

počet úderov / sila príklepu:

0 – 5.800 min-1 / 2,20 J

550 W

otáčky naprázdno:

-1

hmotnosť:

1,70 kg

90

iné:

kufrík, bit PH2

pôvodná cena:
90

164

89

1,70 kg

pôvodná cena:
90

234

bobor bk 1201

dwt bh-850 bmc

ryobi esd 6040 v + asd 50

dwt bm-1050 m

búracie kladivo

búracie kladivo

skrutkovač na sadrokartón

vŕtačka / miešačka

PLU:70744
príkon / skľúčidlo:

PLU:10093
príkon / skľúčidlo:

PLU:5460
príkon:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

1.200 W / SDS+

0 – 980 min

počet úderov / sila príklepu:

počet úderov / sila príklepu:

výkon vŕtania:

hmotnosť / iné:

3,50 kg
doraz

-1

4.000 min-1 / 4,00 J

výkon vŕtania:

90

69

drevo 40 / oceľ 13 / betón 32 mm
hmotnosť / iné:

5,10 kg
doraz

79

drevo 30 / oceľ 13 / betón 26 mm
hmotnosť / iné:

4,95 kg
doraz, kufrík

otáčky naprázdno:

0 – 2.500 min

550 min-1

max. rozmer skrutky:

krútiaci moment:

4,0 x 25 – 45 mm
hmotnosť:

výkon vŕtania:

90

1.0500 W
-1

počet úderov / sila príklepu:

0 – 3.150 min-1

PLU:10116
príkon:

600 W

750 min

-1

0 – 5.185 min-1

drevo 30 / oceľ 13 / betón 26 mm

850 W / SDS+

0 – 800 min

-1

90

99

309

99

bobor bk 0950
PLU:70743
príkon / skľúčidlo:

90

90

iné:

kufrík, bit PH2

búracie kladivo

920 W / SDS+

399

PLU:4894
príkon:

480 W

0 – 2.500 min

-1

0 – 5.800 min-1 / 2,10 J

PLU:5408
príkon:

600 W

0 – 1.100 min

-1

5.800 min-1 / 2,00 J

vŕtacie kladivá

810 W / 1,5 – 13,00 mm

búracie kladivá

PLU:10005
príkon / skľúčidlo:

780 W / 1,5 – 13,00 mm

dwt bh-1200 bmc

búracie kladivo

PLU: 10063
príkon / skľúčidlo:

výkon vŕtania:

búracie kladivá

búracie kladivo

PLU: 10029
príkon / skľúčidlo:

drevo 30 / oceľ 13 / betón 16 mm

64

príklepová vŕtačka

dwt bh-950 vs bmc

búracie kladivá

príklepová vŕtačka

dwt bh-950 bmc

sekacie kladivá

príklepová vŕtačka

dwt sbm-810 t

stojanová vŕtačka

dwt sbm-810

hmotnosť:

1,70 kg

90

iné:

kufrík, 2x bit PH2,
zásobník 50 skrutiek

vŕtačka / miešačka skrutkovače do sadrokartónu

príklepové vŕtačky

dwt sbm-780

pôvodná cena:
90

284

119

3,30 kg

90

iné:

mäkčená rukoväť SoftGrip
pôvodná cena:

10990

89

65

ryobi ers 80 vhg

chvostová píla

PLU:10050
príkon:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

500 W

otáčky naprázdno:

0 – 2.900 min-1

zdvih:

500 – 3.000 min-1

zdvih:

12 mm

zdvih:

12 mm

kapacita rezania:

12 mm

kapacita rezania:

drevo 100, hliník 3, plast 25 mm

90

49

hmotnosť / iné:

2,30 kg

DustTech™
integrovaný systém
pre maximálnu
efektivitu zachytávania
prachu

kapacita rezania:

drevo 100, hliník 3, plast 25 mm

90

hmotnosť / iné:

2,30 kg
regulácia otáčok

pôvodná cena:

7990

dwt kgs-190

dwt kgs 12-190
pokosová píla

PLU:10044
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10119
príkon / otáčky naprázdno:

900 W / 4.500 min-1

1.200 W / 5.000 min-1

rezný kotúč:

rezný kotúč:

max. 190 mm / min. 185 mm

max. 190 mm / min. 185 mm

rezný výkon:
90°/90° 48x105 mm

rezný výkon:
90°/90° 50x105 mm

90°/45°

48x70 mm
20x105 mm
20x70 mm

45°/90°
90°/45°

45°/45°
hmotnosť:

90

89

6,00 kg

priamočiare píly

iné:

dwt sts-650 vp

priamočiara píla

500 W

kmity naprázdno:

3.000 min

0 – 2.800 min

800 – 3.000 min

zdvih:

zdvih:

zdvih:

-1

-1

20 mm

29

hmotnosť / iné:

ryobi js 500 qeo

rezná hĺbka:

drevo 80 / hliník 8 mm

90

29

hmotnosť / iné:

2,10 kg
predrez, mäkčená rukoväť

dwt sts-750 vp

priamočiara píla

500 – 3.000 min

700 – 3.000 min

800 – 3.000 min

zdvih:

zdvih:

zdvih:

19 mm

26 mm

rezná hĺbka:

rezná hĺbka:

drevo 75 / kov 48 / oceľ 6 mm

90

hmotnosť / iné:

2,30 kg
regulácia kmitov, kufrík

pôvodná cena:

9990

dwt hks 12-55

59

69

3,10 kg
regulácia kmitov, predrez

dwt hks-210

okružná píla

90

hmotnosť / iné:

okružná píla

90

69

hmotnosť / iné:

2,42 kg
regulácia kmitov, kufrík

dwt hks-210 vs

PLU:10017
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10098
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:5366
príkon / otáčky naprázdno:

priemer kotúča max./min.:

priemer kotúča max./min.:

priemer kotúča max./min.:

priemer kotúča:

1.600 W / 4.500 min-1

1.600 W / 2.800 – 4.500 min-1

165 / 160 mm

210 / 205 mm

210 / 205 mm

rezná hĺbka pri 45°/90°:

rezná hĺbka pri 45°/90°:

rezná hĺbka pri 45°/90°:

36 mm / 55 mm

50 mm / 70 mm

hmotnosť / iné:

hmotnosť / iné:

3,60 kg

katalógová cena:

90

69

8990

90

79

dwt hks 18-75

hmotnosť / iné:

89

ryobi ws 6615

okružná píla

otáčky naprázdno:

4.300 min-1

priemer kotúča max./min.:

priemer kotúča max./min.:

priemer kotúča max./min.:

rezná hĺbka pri 45°/90°:

65 mm / 85 mm
hmotnosť / iné:

6,50 kg

katalógová cena:

13990

119

90

169

90

hmotnosť / iné:

5,30 kg, kufrík
pôvodná cena:

13490

119

23490

iné:
pôvodná cena:

39990

199

dwt kgs 18-305 p
pokosová píla

PLU:10122
príkon / otáčky naprázdno:

1.800 W / 4.800 min-1
rezný kotúč:

rezný výkon:
90°/90° 94x198 mm

rezný výkon:
90°/90° 90x430 mm

90°/45°

90

269

64x198 mm
94x138 mm
64x138 mm

45°/90°
90°/45°

45°/45°
hmotnosť:

90

18,6 kg
iné:

laser, rozšírenie stola

pôvodná cena:

59990

299

90x300 mm
55x430 mm
55x300 mm

ryobi ets 1526 alhg

dwt tks 18-255 k
stolová píla

PLU:4893
príkon:

1.800 W / 5.000 min

PLU:10125
príkon / otáčky naprázdno:

1.500 W

1.800 W / 5.000 min-1

otáčky naprázdno:

rezný kotúč:

305 mm, 60 zubový

4.500 min-1

rezný výkon:
90°/90° 111x343 mm

254 mm, 40-zubový TCT

priemer kotúča:

250 mm

priemer kotúča:

rezný výkon pri 90° / 45°:

74 / 60 mm

rezný výkon pri 90° / 45°:

63x343 mm
111x241 mm
63x241 mm

90

iné:

stolová píla

39990

349

20,00 kg

ryobi ems 1830 scl
-1

katalógová cena:

45°/45°
hmotnosť:

pokosová píla

PLU:5393
príkon / otáčky naprázdno:

90

iné:

rezný výkon:
90°/90° 90x305 mm

45°/90°

29990

249

20,00 kg

max. 305 mm / min. 300 mm

90x215 mm
42x305 mm
42x215 mm

katalógová cena:

45°/45°
hmotnosť:

305 mm, 40 zubový

rozmer pracovného stola:

80 / 55 mm

hliníková doska

rozmer pracovného stola:

hmotnosť:

722x640 mm,
hliníková doska

23,00 kg
iné:

stojan

hmotnosť:

16,40 kg
iné:

90

90

pôvodná cena:

90

13,00 kg

65x210 mm
35x305 mm
35x210 mm

254 mm, 40-zubový TCT

iné:

139

90°/45°

45°/45°
hmotnosť:

rezný kotúč:

rozšírenie stola

hmotnosť / iné:

45°/90°

1.800 W / 4.000 min-1

31,6 kg

7,50 kg

83x100 mm
47x142 mm
47x100 mm

rezný kotúč:

45°/45°
hmotnosť:

59 mm / 84 mm

90°/45°

pokosová píla

rezná hĺbka pri 45°/90°:

pri 45° 50 mm / 90° 66 mm

45°/90°

ryobi rms 1830 l

235 mm (30 zubov)

rezná hĺbka pri 45°/90°:

90

19990

PLU:5472
príkon / otáčky naprázdno:

90°/45°

otáčky naprázdno:

5.500 min-1
190 mm

katalógová cena:

PLU:4895
príkon / otáčky naprázdno:

45°/90°

1.750 W

4.800 min-1

235 / 230 mm

89

PLU:5365
príkon:

1.500 W

otáčky naprázdno:

90

okružná píla

PLU:5462
príkon:

1.800 W

5,45 kg,
regulácia
otáčok

ryobi w 8402 ci

okružná píla

PLU:10110
príkon:

70x110 mm
40x150 mm
40x110 mm

laser, LivetoolTM

rezná hĺbka pri 45°/90°:

90

90°/45°

iné:

38 mm / 55 mm

5,45 kg,
regulácia
otáčok

45°/90°

19,57 kg

170 mm

hmotnosť / iné:

5,45 kg

rezný výkon:
90°/90° 65x305 mm

45°/45°
hmotnosť:

1.550 W / 5.600 min-1

50 mm / 70 mm

rezný výkon:
90°/90° 83x142 mm

90°/45°

okružná píla

PLU:10118
príkon / otáčky naprázdno:

1.200 W / 5.000 min-1

rezný výkon:
90°/90° 70x150 mm

45°/90°

ryobi ews 1150 rs

okružná píla

max. 210 mm / min. 205 mm

2.000 W / 4.500 min-1

rezná hĺbka:

drevo 85 / hliník 20 / oceľ 8 mm

rezný kotúč:

250 mm (40 zubov)

pokosová píla

21 mm

1.600 W / 4.800 min-1

max. 255 mm / min. 250 mm

ryobi ems 2026 scl hg

-1

drevo 100 mm / hliník 30 mm

rezný kotúč:

PLU:10121
príkon / otáčky naprázdno:

1.500 W / 5.000 min-1

iné:

kmity naprázdno:

-1

rezný kotúč:

11,00 kg

680 W

kmity naprázdno:

-1

dwt kgs 16-210 p
pokosová píla

PLU:5471
príkon / otáčky naprázdno:

90

iné:

ryobi rms 1525 l

12990

99

7,50 kg

pokosová píla

PLU:10120
príkon / otáčky naprázdno:

katalógová cena:

45°/45°
hmotnosť:

dwt kgs 16-255

45°/45°
hmotnosť:

PLU:4892
príkon:

750 W

kmity naprázdno:

49

hmotnosť / iné:

2,00 kg
mäkčená rukoväť

priamočiara píla

PLU:10049
príkon:

500 W

90

ryobi ej 700 l

priamočiara píla

PLU:5445
príkon:

drevo 80 / hliník 8 mm

50x75 mm
30x105 mm
30x75 mm

pokosová píla

1.600 W / 4.800 min-1

20 mm

rezná hĺbka:

90

1,70 kg
mäkčená rukoväť

priamočiare píly

650 W

kmity naprázdno:

-1

rezná hĺbka:

okružné píly

PLU:10194
príkon:

650 W

kmity naprázdno:

drevo 55 / hliník 5 mm

okružné píly

priamočiara píla

PLU:10048
príkon:

18 mm

66

dwt sts 06-80 d

priamočiara píla

PLU:10193
príkon:

90

109

hmotnosť / iné:

2,80 kg
GripZoneTM, regulácia otáčok

pokosová píla

45°/90°

dwt sts 05-60 d

59

drevo 150, hliník 12, plast 10 mm

pokosové píly

2.900 min-1

800 W

pokosové píly

500 W

chvostová píla

PLU:4891
príkon:

pokosové píly

chvostová píla

PLU:10069
príkon:

chvostové píly

dwt ss-500 v

stolové píly

www.toolmania.sk

dwt ss-500

pôvodná cena:

92490

499

LivetoolTM, stojan
vodiaca lišta umožňuje
rezanie od +60° do -60°

90

239

90

pôvodná cena:

34990

299

67

PLU:10020
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10128
príkon / otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

priemer pracovnej plochy:

priemer pracovnej plochy:

220 W / 4.000 – 11.000 min-1

10.000 – 27.000 min-1

priemer upínacích klieštin:

pôvodná cena:

99

13490

90

hmotnosť / iné:

2,80 kg
regulácia otáčok, kufrík

pôvodná cena:

23490

109

hmotnosť:

1,50 kg

90

29

iné:

regulácia otáčok
suchý zips

hmotnosť:

2,30 kg

90

49

iné:

mäkčená rukoväť
regulácia otáčok

2,10 kg

dwt of-2100 ve

dwt ess-200

dwt ess-120

dwt ess-150

horná fréza

vibračná brúska

vibračná brúska

vibračná brúska

PLU:4896
príkon / skľúčidlo:

PLU:10099
príkon / skľúčidlo:

PLU:10021
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10126
príkon / otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

veľkosť pracovnej plochy:

veľkosť pracovnej plochy:

1.400 W

2.100 W

200 W / 11.000 min-1

8.000 – 23.000 min-1

priemer upínacích klieštin:

priemer upínacích klieštin:

zdvih:

90

129

hmotnosť / iné:

3,20 kg
regulácia otáčok, kufrík

90

149

hmotnosť / iné:

6,10 kg
regulácia otáčok

upínanie:

suchý zips

hmotnosť:

60 mm

veľkosť pracovnej plochy:

90x182 mm

upínanie:

pákový systém

zdvih:

55 mm

150 W / 12.000 min-1

104x62/93 mm

upínanie:

6,00 / 8,00 / 12,00 mm

PLU:10111
príkon / otáčky naprázdno:

120 W / 13.000 min-1

115x115 mm

pákový systém

hmotnosť:

1,30 kg

90

25

iné:

90

49

iné:

GripZoneTM, LivetoolTM,
DustTechTM

ryobi ert 1400 rv

6,00 / 6,35 / 8,00 mm

hmotnosť:

1,00 kg

90

29

iné:

pogumovaná rukoväť

1,30 kg

90

29

iné:

pogumovaná
rukoväť

ryobi art 3 hg

ryobi ap 10 n

ryobi eos 2410

dwt ess-280 e

dwt ess-280 vs

stôl pre horné frézy kompatibilný s 230 V Ryobi® frézami

hobľovačka

vibračná brúska

vibračná brúska

vibračná brúska

PLU:4897
rozmer stola:

PLU:5474
príkon / otáčky naprázdno:

355x610 mm, s predĺžením 355x1.010 mm

1.350 W / 8.000 min

hmotnosť:

max. šírka 245 mm
max. výška 127 mm

iné:

liatinový stôl
litatinové vodítka

PLU:10051
príkon / otáčky naprázdno:

veľkosť pracovnej plochy:

veľkosť pracovnej plochy:

hmotnosť / iné:

1,56 kg

0 – 2,5 mm

upínanie:

iné:

pôvodná cena:

5990

29

ryobi ess 280 rv
vibračná brúska

PLU:4885
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10127
príkon / otáčky naprázdno:

veľkosť pracovnej plochy:

veľkosť pracovnej plochy:

hoblíky

PLU:4887
príkon / otáčky naprázdno:

320 W / 6.000 – 12.000 min

280 W / 7.000 – 12.000 min-1

-1

veľkosť pracovnej plochy:

113x228 mm

93x185 mm

upínanie:

upínanie:

pákový systém / suchý zips

hmotnosť:

86490

90

36

iné:

mäkčená rukoväť
regulácia otáčok

dwt ess-320 v

upínanie:

pôvodná cena:

34

iné:

2,25 kg

vibračná brúska

suchý zips

499

90

ryobi eps 80 rs

99x139 mm

139

hmotnosť:

2,25 kg

vibračná brúska

80 W / 12.000 min

90

upínanie:

pákový systém

hmotnosť:

90

GripZoneTM
LivetoolTM

90

225x115 mm

pákový systém

hmotnosť:

26,00 kg
2 hobľovacie nože
2 dodatočné opory

veľkosť pracovnej plochy:

225x115 mm

upínanie:

pákový systém

280 W / 0 – 11.000 min-1

-1

110x114 mm

hĺbka hobľovania:

PLU:10022
príkon / otáčky naprázdno:

280 W / 10.000 min

-1

max. rozmer hobľovania:

20,50 kg

PLU:5373
príkon / otáčky naprázdno:

240 W / 14.000 min

-1

-1

pákový systém / suchý zips

hmotnosť:

0,90 kg

90

39

iné:

GripZoneTM, LivetoolTM,
DustTechTM

hmotnosť:

2,10 kg

90

iné:

mäkčená rukoväť,
regulácia otáčok

pôvodná cena:

5990

49

1,70 kg

90

59

iné:

GripZoneTM, LivetoolTM,
DustTechTM

ryobi l 175

dwt hb 02-82

ryobi ns 6300 a

dwt bs 07-75 v

dwt bs 09-75 v

hoblík

hoblík

vibračná brúska

pásová brúska

pásová brúska

PLU:5463
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10035
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:5414
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10129
príkon / otáčky naprázdno:

šírka záberu:

šírka záberu:

veľkosť pracovnej plochy:

veľkosť pracovnej plochy:

750 W / 12.000 min-1

710 W / 14.500 min-1

82 mm

350 W / 8.000 min-1

82 mm

hĺbka hobľovania:
hĺbka falcu:

90

hmotnosť / iné:

2,80 kg
kufrík

pôvodná cena:

6990

49

90

59

hmotnosť / iné:

3,60 kg

hmotnosť:

3,30 kg

hmotnosť:

0 – 16 mm

veľkosť pracovnej plochy:

433x76 mm

hmotnosť:

pákový systém

hĺbka falcu:

8 mm

900 W / 200 – 380 m.min-1

457x76 mm

upínanie:

0 – 2 mm

PLU:10108
príkon / otáčky naprázdno:

750 W / 100 – 290 m.min-1

114x280 mm

hĺbka hobľovania:

0 – 2 mm

hoblíky

2,4 mm

horná fréza

14.000 – 31.500 min-1

3,50 kg
iné:

iné:

3,90 kg

90

iné:

odsávací rám
pôvodná cena:

9990

79

regulácia
rýchlosti pásu
pogumovaná rukoväť

90

pôvodná cena:

7990

59

regulácia
rýchlosti pásu
pogumovaná rukoväť

90

pôvodná cena:

ryobi epn 6082 chg

dwt hb 03-82

ryobi l 282

ryobi ebs 8021 vfhg

ryobi ebs 9576 v

ryobi ebs 1310 vf

hoblík

hoblík

hoblík

pásová brúska

pásová brúska

pásová brúska

PLU:4888
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10012
príkon / otáčky naprázdno:

600 W / 16.000 min
hĺbka hobľovania:

69

0 – 5 mm

hmotnosť / iné:

3,70 kg

79

90

hmotnosť / iné:

3,30 kg

pôvodná cena:

9990

79

regulácia
rýchlosti pásu
GripZoneTM,
LivetoolTM, DustTechTM

veľkosť pracovnej plochy:

610x100 mm

hmotnosť:

hmotnosť:

5,10 kg

iné:

23 mm

1.350 W / 24 – 400 m.min-1

533x75 mm

3,60 kg

hĺbka falcu:

90

veľkosť pracovnej plochy:

950 W / 150 – 400 m.min

hmotnosť:

0 – 3 mm

hĺbka falcu:

90

veľkosť pracovnej plochy:

6,40 kg

iné:

90

79

8690

79

PLU:5356
príkon / otáčky naprázdno:

-1

533x76 mm

hĺbka hobľovania:

0 – 3 mm

hĺbka falcu:
hmotnosť / iné:

82 mm

hĺbka hobľovania:

1,5 mm

PLU:5397
príkon / otáčky naprázdno:

-1

šírka záberu:

82 mm

PLU:4889
príkon / otáčky naprázdno:

800 W / 150 – 300 m.min

-1

šírka záberu:

82 mm

3,10 kg
kufrík

710 W / 14.000 min

-1

šírka záberu:

0 – 8 mm

PLU:5464
príkon / otáčky naprázdno:

1.010 W / 16.000 min

-1

68

excentricita:

2,0 mm

hmotnosť:

50 mm

priemer pracovnej plochy:

125 mm

excentricita:

2,5 mm

zdvih:

90

240 W / 7.000 – 12.000 min-1

150 mm

excentricita:

8,00 mm

hmotnosť / iné:

1,50 kg
pätka sklopná o 45°
doraz

380 W / 6.000 – 13.000 min-1

125 mm

priemer upínacích klieštin:

8 mm

excentrická brúska

PLU:4886
príkon / otáčky naprázdno:

vibračné brúsky

800 W

excentrické brúsky

PLU:5466
príkon / skľúčidlo:

500 W

horné frézy

excentrická brúska

PLU:5465
príkon / skľúčidlo:

33.000 min-1

stôl pre horné frézy, hobľovačka

excentrická brúska

ryobi ero 2412 vhg

vibračné brúsky

horná fréza

dwt ex 03-150 v

vibračné brúsky

hranová fréza

dwt ex-125 mv

pásové brúsky

ryobi re 155

pásové brúsky

horné frézy

ryobi tr 50

iné:

regulácia
rýchlosti pásu
rukoväť SoftTouchTM

90

pôvodná cena:

16490

89

regulácia
rýchlosti pásu
GripZoneTM, LivetoolTM,
DustTechTM

90

pôvodná cena:

23490

99

69

PLU:10191
max. príkon:

priemer kotúča:

priemer kotúča:

priemer kotúča:

regulácia prúdu I.:

regulácia prúdu I.:

regulácia prúdu I.:

860 W / 11.000 min-1

180 mm

125 mm

vreteno:

M 14

M 14

hmotnosť:

hmotnosť:

hmotnosť:

39

4,30 kg

90

39

iné:

mäkčená
D rukoväť

2.000 W

750 W, teplota 300°,
280 l.min-1

vreteno:

M 14

90

1.500 W

regulácia prúdu II.:

2,10 kg

90

41

iné:

mäkčená
rukoväť

1.500 W

1.000 W, teplota 350°,
300 l.min-1
90

17

hmotnosť:

0,80 kg

2.000 W, teplota 550°,
500 l.min-1
hmotnosť:

0,80 kg

2.000 W

regulácia prúdu I.:

750 W, teplota 300°,
280 l.min-1

1.000 W, teplota 350°,
350 l.min-1

regulácia prúdu II.:

regulácia prúdu II.:

1.500 W, teplota 500°,
480 l.min-1

teplovzdušná pištoľ, 2 stupňová

PLU:10105
max. príkon:

90

22

regulácia prúdu II.:

1.500 W, teplota 500°,
480 l.min-1

90

19

hmotnosť:

0,70 kg

2.000 W, teplota 550°,
500 l.min-1
hmotnosť:

0,70 kg

dwt ws 08-115 v

dwt ws 08-115 tv

dwt ws 08-125

dwt ws 10-125 t

dwt hlp-1500 kl

dwt hlp 20-550 k

ryobi ehg 2002 thg

uhlová brúska

uhlová brúska

uhlová brúska

uhlová brúska

teplovzdušná pištoľ, 3 stupňová

teplovzdušná pištoľ, 3 stupňová

teplovzdušná pištoľ, 3 stupňová

PLU:10030
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10087
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10008
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10009
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10054
max. príkon:

PLU:10091
max. príkon:

priemer kotúča:

priemer kotúča:

priemer kotúča:

priemer kotúča:

regulácia prúdu I.:

regulácia prúdu I.:

860 W / 0 – 11.000 min-1

115 mm

860 W / 11.000 min-1

115 mm

vreteno:

125 mm

vreteno:
hmotnosť:

90

44

iné:

hmotnosť:

90

49

iné:

mäkč. rukoväť,
regulácia otáčok

90

49

iné:

90

49

iné:

mäkčená rukoväť

90

19

hmotnosť:

0,80 kg

dwt ws 08-125 tv

dwt ws 10-125 tv

dwt ws 13-150 t

dwt op 13-180 tv

dwt se-250 vs

uhlová brúska

uhlová brúska

leštička

škrabka

2.400 W / 6.000 min

860 W / 0 – 11.000 min

priemer kotúča:
vreteno:

vreteno:

hmotnosť:

mäkčená
D rukoväť

vreteno:

49

90

57

iné:

mäkč. rukoväť,
regulácia otáčok

priemer kotúča:

1.300 W / 1.000 – 3.000 min

90

64

iné:

mäkč. rukoväť,
regulácia otáčok

rýchlosť rázov:
dĺžka zdvihu:

M 14

2 mm

uchytenie škrabky:

hmotnosť:

hmotnosť:

2,35 kg

3,30 kg

90

67

iné:

mäkčená
rukoväť

59

6.500 – 8.500 min-1

vreteno:

vreteno:

90

iné:

GripZoneTM, kufor,
3x škrabacie nože

250 W / 0,7 J

180 mm

M 14

hmotnosť:

2,10 kg

priemer kotúča:

0,94 kg

PLU:10026
max. príkon / energia úderu:

-1

150 mm

M 14

hmotnosť:

90

PLU:10103
príkon / otáčky naprázdno:

1.300 W / 8.000 min

125 mm

M 14

PLU:10010
príkon / otáčky naprázdno:
-1

priemer kotúča:

125 mm

M 14
iné:

1.010 W / 0 – 11.000 min

-1

priemer kotúča:

230 mm

4,60 kg

PLU:10034
príkon / otáčky naprázdno:

-1

90

29

hmotnosť:

0,70 kg

uhlová brúska

PLU:10032
príkon / otáčky naprázdno:

hmotnosť:

2.000 W, teplota 550°, 500 l.min-1

bobor br 2402
-1

teplota 50-650°, prietok 500 l.min-1

regulácia prúdu III.:

1.500 W, 500°, 480 l.min-1

uhlová brúska

PLU:70749
príkon / otáčky naprázdno:

regulácia prúdu II.:

1.000 W, teplota 350°, 350 l.min-1

regulácia prúdu III.:

hmotnosť:

regulácia prúdu I.:

teplota 50-550°, prietok 250 l.min-1

regulácia prúdu II.:

750 W, 300°, 280 l.min-1

2,35 kg

2.000 W

100 W, teplota 50°, 350 l.min-1

regulácia prúdu II.:

M 14

2,10 kg

2.000 W

20 W, teplota okolia, 200 l.min-1

vreteno:

M 14

2,05 kg

1.500 W

125 mm

vreteno:

M 14

regulácia otáčok

1.010 W / 11.000 min-1

PLU:4890
max. príkon:

leštička, škrabka

860 W / 0 – 11.000 min-1

90

24

3,10 kg

90

99

iné:

regulácia otáčok

uchytenie škrabky SDS

90

59

hmotnosť:

1,20 kg

bobor set 0904
sada náradia

PLU:70750
príklepová vŕtačka:

dwt ws 13-180 t

dwt ws 13-180 dv

uhlová brúska

dwt ws 13-180 Tv

uhlová brúska

dwt ws 18-180 t

uhlová brúska

dwt sds-2200

uhlová brúska

delička

PLU:10070
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10082
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10102
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10011
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10068
príkon / otáčky naprázdno:

priemer kotúča:

priemer kotúča:

priemer kotúča:

priemer kotúča:

priemer kotúča:

1.300 W / 8.000 min-1

1.300 W / 1.800 – 7.300 min-1

1.300 W / 1.800 – 7.300 min-1

ryobi tsc 306

1.800 W / 8.000 min-1

priemer kotúča:

180 mm

180 mm

355 mm

305 mm (60 zubov)

vreteno:

vreteno:

vreteno:

vreteno:

priemer uchytenia:

priemer uchytenia:

M 14

M 14

M 14

M 14

19 / 25,4 / 32 mm

25,4 mm

hmotnosť:

hmotnosť:

hmotnosť:

hmotnosť:

max. rozmer rezania:

max. rozmer rezania:

mäkčená
rukoväť

90

69

3,50 kg

90

69

iné:

mäkčená
D rukoväť

3,50 kg

90

69

iné:

mäkčená
rukoväť

4,30 kg

90

89

iné:

mäkčená
otočná rukoväť

dwt ws 24-180 d

dwt ws 18-230 t

dwt ws 24-180 t

dwt ws 24-230 t

uhlová brúska

uhlová brúska

uhlová brúska

uhlová brúska

PLU:10210
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10090
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10209
príkon / otáčky naprázdno:

priemer kotúča:

priemer kotúča:

priemer kotúča:

2.400 W / 8.000 min-1

1.800 W / 8.000 min-1

180 mm

230 mm

vreteno:

vreteno:

vreteno:

vreteno:

M 14

hmotnosť:

hmotnosť:

4,60 kg
iné:

mäkčená
D rukoväť

90

89

4,60 kg

90

99

iné:

mäkčená
otočná rukoväť

iné:

90

129

90

99

iné:

mäkčená
rukoväť

4,60 kg

90

109

iné:

mäkčená
otočná rukoväť

dwt gs 06-27 lv

priama brúska

priama brúska

priama brúska

dwt ds-250 gs

dwt ds-350 Gs

stolová brúska

stolová brúska

PLU:10074
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10075
príkon / otáčky naprázdno:

PLU:10015
príkon / otáčky naprázdno:

priemer x hrúbka kotúčov:

priemer x hrúbka kotúčov:

priemer x hrúbka kotúčov:

150 W / 2.950 min

počet stupňov:

5,20 kg

iné:

39

1,82 kg
iné:

priemer uchytenia:

priemer uchytenia:

12,7 / 32 mm

hmotnosť:

16 / 16 mm

hmotnosť:

8,40 kg

hmotnosť:

8,90 kg

13,30 kg

priemer vretena:

6 mm

hmotnosť:

90

priemer uchytenia:

200 x 20 mm / 200 x 20 mm

6

6 mm

hmotnosť:

priemer x hrúbka kotúčov:

150 x 20 mm / 150 x 40 mm

12,7 / 12,7 mm

hmotnosť:

600 W / 12 – 27.000 min-1

350 W / 2.950 min-1

-1

150 x 20 mm / 150 x 20 mm

priemer uchytenia:

PLU:10014
príkon / otáčky naprázdno:

250 W / 2.950 min

-1

125 x 16 mm / 125 x 16 mm

počet stupňov:

600 W / 27.000 min-1

200 W / 2.950 min

-1

počet stupňov:

1,82 kg

90

59

dwt ds-200 ks

12,7 / 12,7 mm

6 mm

90

399

stolová brúska

PLU:10192
príkon / otáčky naprázdno:

priemer vretena:

74990

dwt ds-150 ks

PLU:10067
príkon / otáčky naprázdno:

6

pôvodná cena:

stolová brúska

PLU:10066
príkon / otáčky naprázdno:

priemer vretena:

iné:

suchý rez:
žiadne
lietanie
iskier!

hmotnosť:

4,60 kg

dwt gs-600

6

19,00 kg

M 14

dwt gs-500
500 W / 27.000 min-1

hmotnosť:

19,00 kg

priemer kotúča:

230 mm
M 14

príslušenstvo:

pridavná rukoväť,
kufrík, vrtáky,
kľuč

120x115 mm

hmotnosť:

2.400 W / 8.000 min-1

180 mm

hmotnosť:

145x108 mm

priamočiara píla:

príkon 350 W

PLU:10064
príkon / otáčky naprázdno:

2.400 W / 8.000 min-1

M 14

príkon 135 W,
prac. plochy
187x90 mm

1.400 W / 1.500 min-1

180 mm

iné:

vibrančá brúska:

delička

180 mm

3,40 kg

uhlová brúska:

príkon 500 W, priemer kotúča 115 mm

PLU:5391
príkon / otáčky naprázdno:

2.200 W / 3.750 min-1

deličky, sada náradia

príkon 500 W, otáčky naprázdno 0 – 2.800 min-1

stolové brúsky

uhlové brúsky

1.800 W / 6.000 min-1

dwt hlp 20-550

teplovzdušná pištoľ, 2 stupňová

PLU:10053
max. príkon:

vreteno:

hmotnosť:

uhlové brúsky

teplovzdušná pištoľ, 2 stupňová

PLU:10024
max. príkon:

115 mm

2,05 kg

uhlové brúsky

teplovzdušná pištoľ, 2 stupňová

dwt hlp 15-500

PLU:10031
príkon / otáčky naprázdno:

860 W / 11.000 min-1

M 14

uhlové brúsky

uhlová brúska

dwt hlp-2000

PLU:70748
príkon / otáčky naprázdno:

iné:

uhlové brúsky

uhlová brúska

dwt hlp-1500

teplovzdušné pištole

uhlová brúska

dwt ws 08-125 t

PLU:10007
príkon / otáčky naprázdno:

2,05 kg

70

bobor br 2003

teplovzdušné pištole

uhlové brúsky

dwt ws 08-115

hmotnosť:

90

49

1,68 kg

90

iné:

regulácia otáčok
katalógová cena:

6990

59

90

35

90

49

90

59

90

69

71

skrutkovač / vŕtačka

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

18 V / 1,3 Ah

14 V / 1,3 Ah

0 – 550 min-1 / 24 stupňov

až dvojnásobná výdrž oproti štandardným
18V NiCd akumulátorom
dlhší čas práce bez poklesu výkonu
2,4 Ah akumulátory vážia o 10% menej
ako štandardné 18 V / 1,7 Ah akumulátory
1,4 Ah akumulátory vážia o 45% menej
ako štandardné 18 V / 1,7 Ah akumulátory

výkon vŕtania:

výkon vŕtania:

hmotnosť:
iné:

3–5 hod. nabíjačka, vodováha

56

ryobi csd 4130 gn
skrutkovač

PLU:5378
batéria:

PLU:5486
batéria:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

PLU:4875
batéria:

18 V / 1,4 Ah

0 – 650 min-1 / 23+1 stupňov

4V

otáčky naprázdno:

0 – 380 / 0 – 1.250 min-1 / 24 stup.

výkon vŕtania:

180 min-1 / 12 stupňov

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 10 mm

výkon vŕtania:

drevo: skrutky 4x30 mm do 510 ks

hmotnosť:

1,60 kg (vrátane akumulátora)
iné:

1 hod. nabíjačka,
kufrík, 2x akumulátor

pôvodná cena:
90

99

drevo ? / oceľ ? mm

hmotnosť:

90

59

hmotnosť:

2,10 kg (vrátane akumulátora)

90

iné:

1 hod. nabíjačka,
kufrík, 2x akumulátor

pôvodná cena:
90

129

69

0,47 kg (vrát. akumulátora)

dwt abs-18-2

ryobi cdd 1202

ryobi lsd 1201 pb

skrutkovač / vŕtačka

skrutkovač / vŕtačka

PLU:5381
batéria:

PLU:4858
batéria:

12 V / 2 Ah

12 V / 1,2 Ah

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

0 – 350 / 0 – 1.250 min / 23+1 stup.

výkon vŕtania:

0 – 550 min-1 / 23+1 stup.

-1

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 10 mm

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 13 mm

hmotnosť:

1,95 kg (vrátane akumulátora)
iné:

3–5 hod. nabíjačka,
vodováha, 2x akumulátor

drevo 20 / oceľ 10 mm

hmotnosť:

90

79

hmotnosť:

1,90 kg (vrátane akumulátora)

9900

iné:

1 hod. nabíjačka,
kufrík, 2x akumulátor

pôvodná cena:
90

199

79

0,80 kg (bez akumulátora)
pôvodná cena:
90

99

bobor ua 0209

dwt abs-14,4

ryobi bd 336

ryobi cmd 1202

ryobi cdd 1442

ryobi cmd 1442

skrutkovač / vŕtačka

skrutkovač

skrutkovač / vŕtačka

skrutkovač / vŕtačka

skrutkovač / vŕtačka

PLU:10027
batéria:

18 V / 1,2 Ah

PLU:5428
batéria:

14 V / 1,3 Ah

otáčky naprázdno:

3,6 V / 1,4 Ah

otáčky naprázdno:

0 – 900 min / 16 stupňov
výkon vŕtania:

výkon vŕtania:

drevo 10 / oceľ 10 mm
hmotnosť:

hmotnosť:

1,90 kg (vrátane akumulátora)

90

29

iné:

3-5 hod. nabíjačka

1,80 kg (vrátane akumulátora)
iné:

3–5 hod. nabíjačka, vodováha

29

90

iné:

8 hod. nabíjačka, osvetlenie

3990

29

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 13 mm

hmotnosť:

0,50 kg (vrátane akumulátora)

pôvodná cena:

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 13 mm

hmotnosť:

90

0 – 350 / 0 – 1.250 min-1 / 23+1 stup.

-1

výkon vŕtania:

drevo: skrutky 4x30 mm do 140 ks

otáčky naprázdno:

0 – 350 / 0 – 1.250 min / 23+1 stup.

-1

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 10 mm

12 V / 1,7 Ah

otáčky naprázdno:

0 – 350 / 0 – 1.250 min / 23+1 stup.

-1

1,90 kg (vrátane akumulátora)
iné:

1 hod. nabíjačka,
kufrík, 2x akumulátor

pôvodná cena:
90

99

drevo 20 / oceľ 13 mm

hmotnosť:

90

89

hmotnosť:

2,10 kg (vrátane akumulátora)

90

iné:

1 hod. nabíjačka,
kufrík, 2x akumulátor

pôvodná cena:
90

229

89

2,10 kg (vrátane akumulátora)

90

iné:

1 hod. nabíjačka,
kufrík, 2x akumulátor

pôvodná cena:
90

129

ryobi bd 336 k

dwt abs-14,4-2

dwt abs-16,8

ryobi lsd 1202 pb

ryobi lsdt 1202

dwt abs 14,4 sli bmc

skrutkovač

skrutkovač / vŕtačka

skrutkovač / vŕtačka

skrutkovač / vŕtačka

skrutkovač / vŕtačka

skrutkovač / vŕtačka, 2-rýchlostná

PLU:5403
batéria:

PLU:10000
batéria:

PLU:10077
batéria:

PLU:4859
batéria:

PLU:4876
batéria:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

3,6 V / 1,4 Ah

14 V / 1,3 Ah

0 – 180 min-1 / 22 stupňov

0 – 550 min-1 / 24 stupňov

výkon vŕtania:
hmotnosť:

hmotnosť:

90

iné:

pôvodná cena:

4990

39

1,80 kg (vrátane akumulátora)
iné:

3–5 hod. nabíjačka,
vodováha, 2x akumulátor

90

45

iné:

3–5 hod. nabíjačka,
vodováha

90

49

0,80 kg (bez akumulátora)
iné:

45 min. nabíjačka,
taška, 2x akumulátor

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 13 mm

hmotnosť:

hmotnosť:

otáčky naprázdno:

0 – 350 / 0 – 1.250 min-1 / 18+1 stup.

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 13 mm

1,87 kg (vrátane akumulátora)

LiIon 14,4 V / 1,5 Ah

0 – 600 min-1 / 23+1 stup.

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 10 mm

pôvodná cena:
90

149

drevo 25 / oceľ 10 mm

hmotnosť:

90

99

hmotnosť:

1,10 kg (bez akumulátora)

90

109

iné:

1 hod. nabíjačka, taška,
1 bit, 2x akumulátor

1,21 kg

katalógová cena:

14990

iné:

1 hod. nabíjačka, kufrík
LED osvetlenie, signalizácia batérie

ryobi csd 4030 g

ryobi cbd 1441 bg

dwt abs-16,8 t

ryobi lcd 14021

dwt abs 18 tli bmc

ryobi cap 144

skrutkovač

skrutkovač / vŕtačka

skrutkovač / vŕtačka

skrutkovač / vŕtačka

skrutkovač / vŕtačka, 2-rýchlostná

uhlový skrutkovač / vŕtačka

PLU:4838
batéria:

PLU:5492
batéria:

4 V skrutkovač

14,4 V / 1,5 Ah

otáčky naprázdno:

180 min / 12 stupňov

otáčky naprázdno:

0 – 700 min

výkon vŕtania:

výkon vŕtania:

hmotnosť:

hmotnosť:

0,45 kg (vrátane akumulátora)

90

iné:

pôvodná cena:
90

64

49

1,60 kg (vrátane akumulátora)
iné:

SoftGrip
nabíjačka, taška

pôvodná cena:
90

84

0 – 440 / 0 - 1.600 min / 24 stup.

49

1,87 kg (vrátane akumulátora)
iné:

3–5 hod. nabíjačka,
vodováha

56

1,64 kg (bez akumulátora)
iné:

45 min. nabíjačka,
taška, 1 bit

výkon vŕtania:

drevo 32 / oceľ 13 mm

hmotnosť:

90

0 – 800 min-1

-1

výkon vŕtania:

drevo 32 / oceľ 13 mm

hmotnosť:

90

otáčky naprázdno:

0 – 350 / 0 – 1.400 min / 18+1 stup.

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 10 mm

14,4 V / 1,4 Ah

otáčky naprázdno:

-1

hmotnosť:

90

139

1,71 kg
iné:

90

119

PLU:5388
batéria:

LiIon 18 V / 1,5 Ah

otáčky naprázdno:

-1

výkon vŕtania:

drevo 19 / oceľ 10 mm

PLU:10113
batéria:

14,4 V / 1,4 Ah

0 – 350 / 0 – 1.250 min / 24 stup.

-1

drevo ? / oceľ ? mm

PLU:4878
batéria:

16,8 V / 1,3 Ah

otáčky naprázdno:

-1

3–6 hod. nabíjačka, kufrík,
30 bitov, GripZoneTM

PLU:10076
batéria:

99

PLU:10112
batéria:

12 V / 1,2 Ah

0 – 550 min-1 / 23+1 stup.

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 10 mm

0,50 kg (vrátane akumulátora)

12 V / 1,2 Ah

0 – 550 min-1 / 24 stupňov

výkon vŕtania:

drevo: skrutky 4x30 mm do 140 ks

8 hod. nabíjačka,
kufrík, osvetlenie

16,8 V / 1,3 Ah

79

PLU:5369
batéria:

14,4 V / 2,0 Ah

otáčky naprázdno:

0 – 180 min / 22 stupňov

-1

PLU:5382
batéria:

12 V / 1,7 Ah

otáčky naprázdno:

0 – 550 min / 24 stupňov

-1

PLU:5380
batéria:

90

iné:

45 min. nabíjačka,
taška

skrutkovač / vŕtačka

PLU:70745
batéria:

90

69

iné:

3,5–4,5 hod. nabíjačka,
kufrík, 30 bitov, GripZoneTM

skrutkovač / vŕtačka

0 – 550 min / 24 stupňov

90

59

iné:

3–5 hod. nabíjačka, vodováha

ryobi cbd 1802 u

-1

skrutkovače / vŕtačky

59

iné:

3–5 hod. nabíjačka,
vodováha, 2x akumulátor

1,95 kg (vrátane akumulátora)

skrutkovač / vŕtačka 2-rýchlostná

otáčky naprázdno:

skrutkovače / vŕtačky

90

ryobi ccd 1441

18 V / 1,3 Ah

skrutkovače / vŕtačky

hmotnosť:

1,87 kg (vrátane akumulátora)

skrutkovač / vŕtačka

PLU:10001
batéria:

72

výkon vŕtania:

drevo 20 / oceľ 10 mm

hmotnosť:

90

14,4 V / 1,3 Ah

100 EUR

otáčky naprázdno:

0 – 350 / 0 – 1.250 min-1 / 24 stup.

drevo 20 / oceľ 10 mm

1,95 kg (vrátane akumulátora)

pri kúpe 2 ks modrého
akumulátorového náradia RYOBI
vysávač HVS len za

18 V / 1,3 Ah

0 – 550 min-1 / 24 stupňov

drevo 20 / oceľ 10 mm

AKCIA

skrutkovač / vŕtačka

PLU:10061
batéria:

skrutkovače / vŕtačky

PLU:10028
batéria:

skrutkovače / vŕtačky

Kompaktná sila Li-Ion akumulátorov

dwt abs-18 t

skrutkovače / vŕtačky

skrutkovač / vŕtačka

PLU:10078
batéria:

skrutkovače / vŕtačky

dwt abs-16,8-2

skrutkovače / vŕtačky

dwt abs-18

katalógová cena:

drevo ? / oceľ ? mm

17990

1 hod. nabíjačka, kufrík
LED osvetlenie, signalizácia batérie

skrutkovače / vŕtačky

akumulátorové náradie

hmotnosť:

90

149

2,10 kg (vrátane akumulátora)
iné:

1 hod. nabíjačka,
kufrík, 2x akumulátor

pôvodná cena:
90

169

90

129

73

príklepová vŕtačka, 2-rýchlostná

príklepová vŕtačka, 2-rýchlostná

ryobi clk 124

ryobi csc 18/5 take

príklepová vŕtačka, 2-rýchlostná

12,0 V / 1,2 Ah sada náradia

18,0 V / 2,0 Ah sada náradia

18,0 V / 1,7 Ah

0-550 ot.min-1, drevo 20 mm, oceľ 10 mm, 12 Nm

150 mm kotúč, 3.600 ot.min-1, výkon rezu: 90° 45 mm / 45° 29 mm, hmotnosť: 3,2 kg

PLU:5430
batéria:

PLU:5431
batéria:

PLU:5432
batéria:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

12,0 V / 1,7 Ah

14,4 V / 1,7 Ah

0 – 370 / 0 – 1.250 min-1

0 – 400 / 0 – 1.300 min-1

pôvodná cena:
90

134

počet príklepov:

0 – 4.810 / 0 – 16.250 min-1

0 – 400 / 0 – 1.300 min-1

pôvodná cena:
90

134

počet príklepov:

0 – 5.200 / 0 – 16.900 min-1

krútiaci moment:

počet príklepov:

0 – 5.200 / 0 – 16.900 min-1

krútiaci moment:

26/50 Nm / 24 stupňov

90

hmotnosť / iné:

2,10 kg (vrátane akumulátora)
1 hod. nabíjačka, kufrík, 2x akumulátor

príklepové vŕtačky

ryobi stp 1801-2p

99

pôvodná cena:
90

164

krútiaci moment:

28/53 Nm / 24 stupňov

90

109

hmotnosť / iné:

2,10 kg (vrátane akumulátora)
1 hod. nabíjačka, kufrík, 2x akumulátor

36/70 Nm / 24 stupňov

90

hmotnosť / iné:

2,50 kg (vrátane akumulátora)
1 hod. nabíjačka, kufrík, 2x akumulátor

ryobi cmi 1202

ryobi cdi 1443

ryobi cdi 1803

príklepová vŕtačka, 2-rýchlostná

príklepová vŕtačka, 3-rýchlostná

príklepová vŕtačka, 3-rýchlostná

PLU:5383
batéria:

PLU:5386
batéria:

PLU:5387
batéria:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

18 V / 1,7 Ah

14,4 V / 2,0 Ah

0 – 390 / 0 – 1.350 min-1
počet príklepov:

pôvodná cena:
90

hmotnosť / iné:

2,50 kg (vrátane akumulátora)
1 hod. nabíjačka, kufrík, 2x akumulátor

počet príklepov:

90

2

0-1.850 ot.min-1, drevo 50 mm, zdvih 12,7 mm

150 mm kotúč, 2.000 ot.min-1, výkon rezu: 90/90° 139x52 mm, hmotnosť: 9,5 kg
príklepová vŕtačka STP 1801:

okružná píla cs 1201:

3

0–2.000 ot.min-1, rez: 90° 24 mm / 45° 17,5 mm

0–400/0–1.300 ot.min-1, moment: 70 Nm, drevo 32 / kov 13 / kameň 10 mm
listová píla CRS 1801:

lampa cfk 120 lm:

4

veľký otočný reflektor, plochá základňa

0–3.000 ot.min-1, 22 mm zdvih, hmotnosť: 2,8 kg

príslušenstvo:

5

2x akumulátor, rýchlonabíjačka, obojstranný bit,
20 zubový rezný kotúč, rezný list, taška, imbus

ručná lampa FL18:

5 pozícii, veľký otočný reflektor, hmotnosť: 1,1 kg
príslušenstvo:

3x akumulátor, rýchlonabíjačka, zverák,
2x rezný kotúč, 2x rezný list
1

pôvodná cena:
90

264

0–5.920 / 0–12.000 / 0–35.200 min-1

krútiaci moment:

119

pokosová píla CMS 1801:

chvostová píla cr 1201:

2

0–350 / 0–700 / 0–2.000 min-1

229

0–5.600 / 0–11.200 / 0–32.000 min-1

výkon vŕtania:

drevo 32 / kov 13 / kameň 13 mm

pôvodná cena:
90

počet príklepov:

0 – 5.070 / 0 – 17.550 min-1

119

PLU:5439
1
kotúčová píla CW 1800:

18 V / 2,0 Ah

0–350 / 0–700 / 0–2.000 min-1

164

PLU:4880
vŕtačka lsd 1201:

sady náradia

ryobi stp 1441-2p

tašky		

príklepové vŕtačky

ryobi stp 1201-2p

krútiaci moment:

50/76 Nm / 22+2 stupne

90

139

hmotnosť / iné:

2,80 kg (vrátane akumulátora)
1 hod. nabíjačka, kufrík, 2x akumulátor

55/83 Nm / 22+2 stupne

90

hmotnosť / iné:

3,00 kg (vrátane akumulátora)
1 hod. nabíjačka, kufrík, 2x akumulátor

159

4

ryobi bid 1210
rázový uťahovač

PLU:4879
batéria:

14,4 V / 1,4 Ah

LiIon 18 V / 1,5 Ah

otáčky naprázdno:

0–400 / 0–1.400 min

-1

počet príklepov:

0 – 2.800 min-1

239

počet príklepov:

počet príklepov:

0–6.000 / 0–21.000 min-1

0 – 3.000 min-1

0 – 3.200 min-1

krútiaci moment:

krútiaci moment:

krútiaci moment:

30 Nm / 24 stupňov
hmotnosť / iné:

249

vŕtacie kladivo

1,58 kg (bez akumulátora)
nabíjačka, kufrík, 1 bit, 2x akumulátor

90

499

otáčky naprázdno:

pôvodná cena:
90

0 – 2.000 min

-1

108 Nm

90

169

hmotnosť / iné:

1,70 kg (vrátane akumulátora)
nabíjačka, kufrík, 2x akumulátor

155 Nm

katalógová cena:

hmotnosť / iné:

1,50 kg, 1 hod. nabíjačka, kufrík
LED osvetlenie

24990

ryobi utb 2

ryobi utb 4

ryobi utb 7

355 mm x 203 mm x 279 mm

460 mm x 305 mm x 305 mm

568 mm x 280 mm x 260 mm

odolná konštrukcia z dvojitého nylonu
vonkajšie a vnútorné vrecká
robusné rukoväte (s vypchávkou) s nosným pruhom
kovom ohraničený otvor

konštrukcia z dvojitého nylonu
vonkajšie a vnútorné vrecká
robusné rukoväte (s vypchávkou) s nosným pruhom
kovom ohraničený otvor
zosilnená kovovými cvokmi

hliníková rukoväť s nosným pruhom
vonkajšie a vnútorné vrecká
rolovací vrchný kryt poskytuje ochranu príslušenstvu
veľmi odolné švy a továrenské prevedenie
pevné strany a spodok pre podporu
vonkajšej vrstvy

PLU:4856

90

219

ryobi crh 240 re

PLU:4842

PLU:4841

vŕtacie kladivo s SDS+ uchytením

PLU:5394
batéria:

otáčky naprázdno:

0 - 1.500 min-1

počet príklepov:

0 - 5.200 min-1

pôvodná cena:
90

599

výkon vŕtania:

drevo 20 / kov 13 / kameň 20 mm

okružné píly

pôvodná cena:

90

2990

pôvodná cena:

3990

pôvodná cena:

49

5990

ryobi cw 1801 d-1p

ryobi cw 1801 d-2p

ryobi hvs 1200

ryobi hvs 1440

ryobi hvs 1800

okružná píla

okružná píla

vysávač

vysávač

vysávač

PLU:5359
batéria:

PLU:5434
batéria:

PLU:5416
batéria:

PLU:5451
batéria:

PLU:5487
batéria:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

otáčky naprázdno:

hmotnosť:

hmotnosť:

18,0 V / 2,0 Ah
0-4.200 min-1

hmotnosť / iné:

3,50 kg (vrátane akumulátora)
kufrík, 2x akumulátor, nabíjačka

priemer kotúča / uchytenia:

priemer kotúča / uchytenia:

90

pôvodná cena:

12990

90

119

hmotnosť / iné:

3,20 kg (vrátane akumulátora)
kufrík, batéria, nabíjačka

pôvodná cena:

13490

pri 45° 38 mm / 90° 55 mm
hmotnosť / iné:

4,60 kg (vrátane akumulátora)
kufrík, 2x akumulátor, nabíjačka

iné:

90

149
pôvodná cena:

18,0 V / 1,4 Ah
hmotnosť:

1,00 kg

1,00 kg

iné:

umyvateľný filter
držiak na stenu
dýzy
bez akumulátora a nabíjačky

rezná hĺbka:

pri 45° 32 mm / 90° 45 mm

PLU:5488
batéria:

14,4 V / 1,4 Ah

1,00 kg

165 mm (18 zubov) / 16 mm

rezná hĺbka:

99

12,0 V / 1,4 Ah

0 – 2.500 min-1

150 mm (18 zubov) / 10 mm

rezná hĺbka:

pri 45° 32 mm / 90° 45 mm

18,0 V / 2,0 Ah

90

17

iné:

umyvateľný filter
držiak na stenu
dýzy
bez akumulátora a nabíjačky

90

18

umyvateľný filter
držiak na stenu
dýzy
bez akumulátora a nabíjačky

ryobi crs 1803-2p

ryobi cms 1801-2p

ryobi fl 9,6

ryobi fl 12

ryobi fl 14,4

ryobi fl 18

pokosová píla

halogénová lampa

halogénová lampa

halogénová lampa

halogénová lampa

PLU:5404
batéria:

18,0 V / 2,0 Ah

18,0 V / 2,0 Ah

počet kmitov naprázdno:

0 – 2.500 min

2.000 min

dĺžka zdvihu:

priemer kotúča / uchytenia:

hmotnosť:

rezná hĺbka:

90

iné:

2x akumulátor, rýchlonabíjačka,
regulácia otáčok, kufrík

pôvodná cena:

42990

299

140x52 mm; 140x38 mm; 95x52 mm; 95x38 mm
hmotnosť / iné:

9,00 kg (vrátane akumulátora)
2x akumulátor, nabíjačka, kotúč

PLU:5418
batéria:

hmotnosť:

hmotnosť:

hmotnosť:

12,0 V / 1,4 Ah

pôvodná cena:

464

90

90

299

výkyvný reflektor, pevná noha
extrémne vysoká svietivosť
náhradná žiarovka
bez akumulátora a nabíjačky

90

9

18,0 V / 1,4 Ah
hmotnosť:

1,30 kg

iné:

výkyvný reflektor, pevná noha
extrémne vysoká svietivosť
náhradná žiarovka
bez akumulátora a nabíjačky

PLU:5450
batéria:

14,4 V / 1,4 Ah

1,30 kg

iné:

210 mm (40 zubov) / 16 mm

3,90 kg (vrátane akumulátora)

PLU:5449
batéria:

1,30 kg

-1

30 mm

PLU:5417
batéria:

9,6 V / 1,4 Ah

otáčky naprázdno:

-1

90

19

42990

chvostová píla

PLU:5415
batéria:

1

EUR

90

29

ryobi ccs 1801 d

priemer kotúča / uchytenia:

pokosová píla

90

19

okružná píla

150 mm / 10 mm

74

90

399

hmotnosť / iné:

4,00 kg (vrátane akumulátora)
1 hod. nabíjačka, kufrík, rýchloupínacie skľúčidlo, 2x akumulátor

0 – 4.200 min-1

dia
ára za
n
o
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dr
o
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AKCIA

24,0 V / 2,0 Ah

18,0 V / 1,5 Ah

82990
90

219

PLU:10114
batéria:

12,0 V / 2,0 Ah

otáčky naprázdno:

90

rázový uťahovač

PLU:5447
batéria:

pôvodná cena:

5

vysávače

príklepová vŕtačka, 2-rýchlostná

dwt abw 18 sli bmc

1,30 kg

iné:

90

11

výkyvný reflektor, pevná noha
extrémne vysoká svietivosť
náhradná žiarovka
bez akumulátora a nabíjačky

halogénové lampy

rázové uťahovače

3

ryobi llcdi 14022

iné:

90

13

výkyvný reflektor, pevná noha
extrémne vysoká svietivosť
náhradná žiarovka
bez akumulátora a nabíjačky

90

15

75

ryobi bs 1217

ryobi bs 1420

9,6 V / 1,4 Ah NiCD akumulátor

12,0 V / 1,7 Ah NiCD akumulátor

14,4 V / 2,0 Ah NiCD akumulátor

Slide-On systém

Slide-On systém

Slide-On systém

PLU:5462
použitie:

PLU:4861
použitie:

čas nabíjania:

čas nabíjania:

1 hod.

1 hod.

90

90

nabíjačka, batérie

29

90

29

89

ryobi msbc 1800

ryobi bpp 1417

ryobi bpl 1414

nabíjačka pre 9,6 – 18,0 V akumulátory

14,4 V / 1,7 Ah NiCD akumulátor

14,4 V / 1,4 Ah Li-Ion akumulátor

Slide-On

1 hod.

1 hod.

PLU:08000998
systém:

PLU:4882
nabíjací čas:

PLU:4881
nabíjací čas:

nabíjací čas:

1 hod.

90

90

49
Li-Ion batérie

PLU:4835
použitie:

čas nabíjania:

1 hod.

www.toolmania.sk

NiCD batérie

ryobi bs 9614

90

39

49

ryobi bpl 1220

ryobi bpl 18151

ryobi bpl 1820

12,0 V / 1,2 Ah akumulátor

18,0 V / 1,4 Ah Li-Ion akumulátor

18,0 V / 2,4 Ah Li-Ion akumulátor

pre LSD, LSDT, LCD

pre všetky stroje OnePlus

pre všetky stroje OnePlus

PLU:4799
použitie:

PLU:4862
použitie:

čas nabíjania:

čas nabíjania:

45 minút

čas nabíjania:

45 minút

hmotnosť:

60 minút

hmotnosť:

0,24 kg

hmotnosť:

0,46 kg

iné:

dlhšia výdrž
bez straty výkonu

PLU:4867
použitie:

0,77 kg

iné:

90

59

iné:

dlhšia výdrž
bez straty výkonu

90

69

dlhšia výdrž
bez straty výkonu

90

99

AKCIA

pri kúpe 2 ks modrého náradia ONE+
je druhé (lacnejšie) náradie

76

náradie má reguláciu otáčok,
prip. reguláciu zdvihov

príslušenstvo DWT

kód

názov	SKP	 cena s DPH

10223
10224
10225
10205
10206
10207
10208
10170
10168
10167
10169
10166
10229
10230
10240
10226
10235
10232
10231
10228
10239
10233
10227
10237
10238
10234
10236
10199
10197

brúsny papier, 125 mm, suchý zip	P-W125-40
brúsny papier, 125 mm, suchý zip	P-W125-60
brúsny papier, 125 mm, suchý zip	P-W125-80
brúsny pás
GS-MG6-115
brúsny pás
GS-MG6-125
brúsny pás
GS-MG6-150
brúsny pás
GS-MG8-180
brúsny pás	P-W75x533-100
brúsny pás	P-W75x533-60
brúsny pás	P-W75x533-40
brúsny pás	P-W75-x533-80
dláto, SDS plus	MP-G22
fréza stopková, 8 mm	RP-A1
fréza stopková, 8 mm	RP-A2
fréza stopková, 8 mm	RP-B	
fréza stopková, 8 mm	RP-C	
fréza stopková, 8 mm	RP-F	
fréza stopková, 8 mm	RP-H10
fréza stopková, 8 mm	RP-H6
fréza stopková, 8 mm	RP-N1
fréza stopková, 8 mm	RP-PA	
fréza stopková, 8 mm	RP-PC	
fréza stopková, 8 mm	RP-PF	
fréza stopková, 8 mm	RP-S1
fréza stopková, 8 mm	RP-S2
fréza stopková, 8 mm	RP-V	
fréza stopková, 8 mm	RP-Z
rezný kotúč diamantový	DP-C180
rezný kotúč diamantový	DP-TU150

1,75
1,50
1,50
1,55
1,80
2,50
2,50
4,35
4,55
4,70
4,35
7,15
5,95
6,35
5,05
7,50
6,90
6,90
5,30
2,50
7,65
7,20
6,10
4,70
4,90
4,65
4,10
19,35
10,50

10195
10196
10198
10220
10219
10218
10221
10204
10200
10201
10202
10203
10178
10177
10179
10174
10175
10176
10171
10172
10173
10184
10186
10187
10188
10189
10185
10183
10180
10181
10182

náradie má
otočnú rukoväť

Li-Ion
Lítium-ionová batéria

rezný kotúč diamantový	DP-U 150
rezný kotúč diamantový	DP-U180
rezný kotúč diamantový	DP-C150
rezný kotúč diamantový	DP-N150
rezný kotúč diamantový	DP-TU230
rezný kotúč diamantový	DP-U230
rezný kotúč diamantový
GS-MG8-230
rezný kotúč na kov
GS-MD3-180
rezný kotúč na kov
GS-S2-115
rezný kotúč na kov
GS-S2-125
rezný kotúč na kov
GS-S3-180
rezný kotúč na kov
GS-S3-230
rezný kotúč na drevo	CS-C20/190
rezný kotúč na drevo	CS-C20/160
rezný kotúč na drevo	CS-C30/210
rezný kotúč na drevo	CS-Q20/160
rezný kotúč na drevo	CS-Q20/190
rezný kotúč na drevo	CS-Q30/210
rezný kotúč na drevo	CS-R20/160
rezný kotúč na drevo	CS-R20/190
rezný kotúč na drevo	CS-R30/210
rezný list chvostovej píly	SH-W8-230
rezný list chvostovej píly	SP-W4-231
rezný list chvostovej píly	SS-M1.4-228
rezný list chvostovej píly	SS-M2.5-228
rezný list chvostovej píly	SS-U2.5-228
rezný list chvostovej píly, 1 pár	SS-W5-240
rezný list priamočiarej píly	JH-M2-91
rezný list priamočiarej píly	JH-W2-76
rezný list priamočiarej píly	JP-W2.5-100
rezný list priamočiarej píly	JP-WR2.5-100

9,85
12,20
14,40
9,90
20,60
19,60
6,10
2,05
1,15
1,15
2,25
3,40
18,35
13,30
21,90
11,05
14,10
17,55
10,45
13,45
16,50
3,60
9,70
7,10
7,10
8,50
7,45
3,05
1,15
2,15
2,15

10155
10156
10157
10158
10159
10160
10161
10162
10163
10164
10165
10222
10153
10154
10151
10152

s 50% zľavou!

Ni-Cad
batéria systému OnePlus

vrták, SDS plus	BP-C10-160
vrták, SDS plus	BP-C10-210
vrták, SDS plus	BP-C12-160
vrták, SDS plus	BP-C12-210
vrták, SDS plus	BP-C12-260
vrták, SDS plus	BP-C12-460
vrták, SDS plus	BP-C16-210
vrták, SDS plus	BP-C16-310
vrták, SDS plus	BP-C16-460
vrták, SDS plus	BP-C16-600
vrták, SDS plus	BP-C20-450
vrták, SDS plus	BP-C6-160
vrták, SDS plus	BP-C8-160
vrták, SDS plus	BP-C8-210
vrták, SDS plus	BS-W10-450
vrták, SDS plus	BS-W16-450

3,20
3,60
3,30
3,95
7,20
10,30
5,90
10,20
14,25
16,90
17,55
2,80
3,10
3,25
11,00
15,50

príslušenstvo RYOBI

kód

názov	SKP	 cena s DPH

4777	RAK 31 G, sada vrtákov
5132000127
4840	RTC 0030 A, sada vrtákov a bitov	RTC 0030 A
4904	RAK 60 DDF, sada vrtákov a bitov 5132002248
4905	RAK 95 DDF, sada vrtákov a bitov 5132002240
4906	RAK 08 QRB, sada fréz
5132002255
4907	RAK 19 HSS, sada HSS vrtákov
5132002258
4908	RAK 10 MB, sada vrtákov do muriva5132002260
4909	RAK 10 JB,
sada listov priamočiarej píly
5132002261
4910	RAK 08 SDS - sada SDS+ vrtákov 5132002262

14,90
14,90
24,90
34,90
35,90
19,90
15,90
17,90
17,90

Najflexibilnejší systém akumulátorového náradia na svete
Flexibilita systému One Plus znamená, že si môžete sami vybudovať systém náradia presne aký potrebujete. Jednoducho si zakúpite akumulátor a nabíjačku,
vyberiete si stroje aké potrebujete a používate ten istý akumulátor vo všetkých strojoch, čo znamená že nemusíte pre každý stroj kupovať nabíjačku a
akumulátor, čo šetrí Vaše peniaze.
One Plus Vám dáva ešte viac, na výber máte ultra silný líthium iónový
2,4 Ah akumulátor, kompaktný líthium iónový 1,4 Ah alebo štandardný NiCd 1,7 Ah akumulátor. Tak si môžete vybrať silu, ktorú potrebujete práve pre Vašu
prácu.
krok 1 Kúpite si líthium iónový alebo NiCd akumulátor s nabíjačkou
krok 2 Kúpite si stroje aké potrebujete
krok 3 Používate ten istý akumulátor na pohon všetkých strojov systému one plus
krok 4 Ušetrite peniaze, preže nemusíte pre každý stroj kupovať akumulátor a nabíjačku

ryobi chd 1801 m

ryobi chp 1802 m

ryobi cap 1801 m

18,0 V skrutkovač

18,0 V skrutkovač

18,0 V uhlový skrutkovač

0 – 650 min

0 – 440 / 0 – 1.600 min

PLU:4843
otáčky naprázdno:

PLU:4852
otáčky naprázdno:

-1

max. priemer vŕtania:
max. točivý moment:

iné:

GripZone , vodováha
TM

max. priemer vŕtania:

drevo 32 / oceľ 13 mm

drevo 38 / oceľ 6 mm
hmotnosť:

max. točivý moment:

16 Nm / 24 momentov
hmotnosť:

0 – 1.100 min-1

max. priemer vŕtania:

drevo 20 / oceľ 10 mm

1,10 kg (bez akumulátora)

PLU:4807
otáčky naprázdno:

-1

37 Nm / 24 momentov
pôvodná cena:
90

49

1,40 kg (bez akumulátora)
iné:

hmotnosť:

90

39

1,50 kg (bez akumulátora)
iné:

GripZone

TM

pôvodná cena:
90

79

90

59

o 180° otočná základňa
pôvodná cena:
90

99

90

69

RYOBI ONE+ systém: 29 rôznych strojov poháňaných jedným akumulátorom

príslušenstvo DWT, príslušenstvo RYOBI

náradie obsahuje prepravný
kufrík prip. prepravnú tašku

77

ryobi cid 1802 m

ryobi css 1801 m

ryobi chv 182 m

ryobi ccg 1801 m

18,0 V rázový uťahovač

18,0 V vŕtačka

18,0 V vŕtačka s príklepom

18,0 V špirálová píla

18,0 V vysávač

18,0 V vytláčacia pištoľ

0 – 2.700 min-1

0 – 440 / 0 – 1.600 min-1

0 – 400 / 0 – 1.400 min-1

22.500 min-1

0,85 m3.min-1

1 – 5,5 mm.s-1

PLU:4854
otáčky naprázdno:

PLU:4771
otáčky naprázdno:

počet úderov:

PLU:4804
otáčky naprázdno:

drevo 50 / oceľ 30 mm

max. točivý moment:

drevo 32 / oceľ 10 mm

59 Nm / 24 momentov

hmotnosť:

pôvodná cena:
90

1,40 kg (bez akumulátora)

104

iné:

GripZoneTM, LED osvetlenie,
max. skrutka M14

79

2,16 kg (s akumulátorom 18 V / 1,4 Ah)

90

129

iné:

AutoShift, nabíjačka, batéria

90

49

iné:

regulácia rýchlosti
pôvodná cena:

6490

1x 6,35 preglejkový bit,
1x 3,2 mm bit,
kruhový vyrezávač

kapacita kartuší:

hmotnosť:

pôvodná
cena:
90

104

0,96 kg (bez akumulátora)

310 ml

hmotnosť:

iné:

90

89

GripZoneTM

90

39

1,70 kg (bez akumulátora)
iné:

nastaviteľná rýchlosť vytláčania

ryobi chi 1802 m

ryobi cmi 1802 m

ryobi cdi 1803 m

ryobi lts 180 m

ryobi cns 1801 m

ryobi cra 180 mhg

18,0 V vŕtačka s príklepom

18,0 V vŕtačka s príklepom

18,0 V rezačka obkladov/dlažby

18,0 V sponkovačka

18,0 V MP3 rádio

0 – 440 / 0 – 1.600 min-1

0 – 390 / 0 – 1.350 min-1

0 – 370 / 0 – 750 / 0 – 2.200 min-1

4.500 min-1

100 klincov, 84 sponiek

3W

PLU:4805
otáčky naprázdno:

PLU:4806
otáčky naprázdno:

drevo 50 / oceľ 13 / betón 13 mm

drevo 32 / oceľ 13 / betón 13 mm

pôvodná cena:
90

iné:

99

SoftGrip

90

69

2,50 kg (s akum. 18 V / 1,7 Ah)

90

99

iné:

nabíjačka, 2x akumulátor
pôvodná cena:

12490

2,30 kg (bez akumulátora)
iné:

SoftGrip

pôvodná cena:

90

119

15490

2,59 kg (bez akumulátora)
iné:

GripZoneTM, kotúč,
fľaša na vodu

frekvecie:

6–14 mm (T50)

hmotnosť:

hmotnosť:

hmotnosť:

hmotnosť:

1,60 kg (bez akumulátora)

87,5–108 Mhz FM
hmotnosť:

rýchlosť sponkovania:

90

99

40 sponiek/min.

90

hmotnosť:

0,85 kg (bez akumulátora)
pôvodná cena:

12990

109

0,52 kg (bez akumulátora)

90

34

komaptibilita:

MP3, CD prehrávač

ryobi crh 18011 l

ryobi cag 180 m

ryobi cfp 180 sm

ryobi lfp 1802 s

ryobi bc 1800 m

18,0 V vŕtacie kladivo

18,0 V uhlová brúska

18,0 V halogénová lampa

18,0 V lampa

nabíjačka

0 – 1.000 min

6.500 min

0,45 kg (bez akumulátora)

0,30 kg (bez akumulátora)

PLU:4874
otáčky naprázdno:

PLU:4831
otáčky naprázdno:

-1

PLU:4845
hmotnosť:

-1

PLU:4772
hmotnosť:

priemer kotúča:

počet príklepov / energia úderu:

0 – 4.000 min / 1,5 J

priemer otvoru / závit:

max. priemer vŕtania:

drevo 16 / oceľ 13 / betón 12 mm

22 mm / M 14
hmotnosť:

hmotnosť:

2,70 kg (bez akumulátora)

90

239

iné:

1x 18 V/1,4 Ah LiIon akumulátor, supernabíjačka,
SDS skľúčidlo, prídavné madlo, doraz, GripZoneTM

2,20 kg (bez akumulátora)
iné:

GripZoneTM, otočná rukoväť

PLU:4837
pre akumulátory:

NiCad

nabíjací čas:

iné:

115 mm

-1

pôvodná cena:
90

89

90

59

pôvodná cena:
90

19

90

13

rýchlonabíjanie

otočiteľná hlava
ľahko dostupný spínač
plochá spodná časť
GripZone™

hmotnosť:

1,20 kg
iné:

90

15

indikátor plného
nabitia
pôvodná cena:

90

19

2990

ryobi ccc 1801 m

ryobi cro 180 m

ryobi cpl 180 m

ryobi bcl 1418

ryobi cb 18 cl

ryobi bpp 1817 m

18,0 V rohová brúska

18,0 V vibračná brúska

18,0 V hoblík

SuperCharger rýchlonabíjačka

autonabíjačka

18,0 V / 1,7 Ah batéria NiCad

11.000 min

10.000 min

10.000 min

PLU:4811
otáčky naprázdno:

PLU:4828
otáčky naprázdno:

-1

PLU:4829
otáčky naprázdno:

-1

záber / falcovanie:

brúsny papier:

brúsny papier:

140x110 mm

priemer 125 mm

90

iné:

GripZoneTM
pôvodná cena:

4490

39

90

iné:

GripZoneTM
pôvodná cena:

6490

49

1,70 kg (bez akumulátora)

90

iné:

2x otočné TCT nože,
pôvodná cena:

11990

79

pre všetky stroje OnePlus
čas nabíjania:

45 min.

hmotnosť:

hmotnosť:

0,86 kg

iné:

hmotnosť:

1,28 kg (bez akumulátora)

nabíjací čas:

PLU:4836
použitie:

7,2 – 18,0 V NiCad

0,76 kg

0 – 0,4 mm

hmotnosť:

hmotnosť:

0,83 kg (bez akumulátora)

nabíjací čas:
hmotnosť:

hĺbka odoberania:

Quick-fix (suchý zips)

PLU:4808
pre akumulátory:

45 min (18 V/1,4 Ah) resp. 60 min

50 mm / 12,7 mm

uchytenie papiera:

uchytenie papiera:

Quick-fix (suchý zips)

PLU:4776
pre akumulátory:

LiIon a NiCad

-1

0,84 kg
iné:

iné:

indikátor plného
nabitia

90

pôvodná cena:

6990

59

indikovaný LED diódami
pôvodná cena:

90

7990

59

dlhšia výdrž bez
straty výkonu
pôvodná cena:

90

49

59

90

ryobi cpl 180 mhg

ryobi ccs 1801 lm

ryobi lcs 180

ryobi bcp 1817 M

ryobi bcp 18172

ryobi blk 18151

18,0 V hoblík

18,0 V okružná píla s laserom

18,0 V okružná píla

akumulátor + nabíjačka

2x akumulátor + nabíjačka

akumulátor + rýchlonabíjačka

10.000 min-1

0 – 4.200 min-1

0 – 4.200 min-1

18 V / 1,7 Ah NiCad

18 V / 1,7 Ah NiCad

PLU:4870
otáčky naprázdno:

PLU:4797
otáčky naprázdno:
priemer kotúča:

záber / falcovanie:

50 mm / 12,7 mm

150 mm

iné:

2x obojstranný TCT nôž,
DustTechTM, GripZoneTM

90

2,50 kg (bez akumulátora)
iné:

ultratenký TCT rezný kotúč
pôvodná cena:

nabíjačka:

9990

PLU:4787
akumulátor:

18 V / 1,4 Ah LiIon

nabíjačka:

BC 1800 M

nabíjačka:

BC 1800 M

BCL 1418

90° 45 mm, 45° 32 mm

hmotnosť:

79

priemer kotúča:

PLU:4817
akumulátor:

max. hrúbka rezania:

90° 45 mm, 45° 32 mm

hmotnosť:

1,70 kg (bez akumulátora)

PLU:4851
akumulátor:

150 mm

max. hrúbka rezania:

hĺbka odoberania:

0 – 0,4 mm

PLU:4877
otáčky naprázdno:

hmotnosť:

90

69

2,50 kg (bez akumulátora)

90

89

iné:

ultratenký TCT rezný kotúč
GripZoneTM

90

pôvodná cena:

79

90

69

90

pôvodná cena:

119

90

90

99

pôvodná cena:

129

90

ryobi cjs 180 lm

ryobi cjsp 1801 qeom

ryobi lrs 180 m

ryobi blk 18152

ryobi blk 1820

ryobi blk 18202

18,0 V priamočiara píla s laserom

18,0 V priamoč. píla s laserom

18,0 V chvostová píla

2x akumulátor + rýchlonabíjačka

akumulátor + rýchlonabíjačka

2x akumulátor + rýchlonabíjačka

0 – 2.100 min

0 – 2.100 min

0 – 2.100 min

18 V / 1,4 Ah LiIon

18 V / 2,4 Ah LiIon

18 V / 2,4 Ah LiIon

PLU:4798
otáčky naprázdno:

PLU:4809
otáčky naprázdno:

-1

40 mm
zdvih:

19 mm

40 mm

69

2,00 kg (bez akumulátora)
iné:

nastaviteľná rýchlosť
pôvodná cena:

PLU:4857
akumulátor:

nabíjačka:

nabíjačka:

BCL 1418

PLU:
akumulátor:
nabíjačka:

BCL 1418

BCL 1418

22 mm
hmotnosť:

hmotnosť:

90

PLU:4868
akumulátor:

109

zdvih:

zdvih:

25,4 mm

hmotnosť:
iné:

max. prierez:

drevo 40 mm

79

nastaviteľná rýchlosť
GripZoneTM

-1

max. prierez:

pôvodná cena:
90

1,70 kg (bez akumulátora)

PLU:4783
otáčky naprázdno:

-1

max. prierez:

90

69

90 mm

sponky:

90° 22 mm, 45° 16 mm

89

priemer reproduktora:

19–32 mm (kaliber 18)

kapacita rezania:

55 Nm / 24 momentov

pôvodná cena:
90

PLU:4871
výkon reproduktora:

klince:

102 mm

max. točivý moment:

35/53 Nm / 24 momentov

PLU:4819
kapacita:

priemer kotúča:

drevo 50 / oceľ 13 / betón 13 mm

max. točivý moment:

max. točivý moment:

37 Nm / 24 momentov

PLU:4873
otáčky naprázdno:

max. priemer vŕtania:

max. priemer vŕtania:

max. priemer vŕtania:

RYOBI ONE+ systém: 29 rôznych strojov poháňaných jedným akumulátorom

iné:

1,60 kg (bez akumulátora)

225 kg

18,0 V vŕtačka s príklepom
PLU:4853
otáčky naprázdno:

78

1,00 kg (bez akumulátora)

hmotnosť:

hmotnosť:

90

max. výstupná sila:

176 ml

hmotnosť:

46 Nm / 24 momentov

PLU:4812
rýchlosť naprázdno:

kapacita:

6,35 mm / 3,2 mm

max. točivý moment:

max. točivý moment:

135 Nm

PLU:4872
sací výkon:

upínacia klieština:

max. priemer vŕtania:

max. priemer vŕtania:

0 – 3.500 min-1

PLU:4844
rýchlosť naprázdno:

www.toolmania.sk

ryobi cda 1802 m

9490

90

69

1,90 kg (bez akumulátora)

90

iné:

nastaviteľná rýchlosť
GripZoneTM

pôvodná cena:

9990

89

pôvodná cena:

15990

90

139

pôvodná cena:

15990

90

139

pôvodná cena:

24990

RYOBI ONE+ systém: 29 rôznych strojov poháňaných jedným akumulátorom

www.toolmania.sk

ryobi bid 1801 m

90

219

79

elektrické náradie

akumulátorové náradie

akumulátorové náradie ONE plus

Vráble, Hlavná 42, tel.: 037/783 39 82 kl. 208
Bratislava, Balkánska 133, OD Jednota, tel.: 02/6285 9549
www.agfinvest.sk, info@agfinvest.sk
Váš predajca:

Všetky uvedené ceny sú vrátane 20% DPH. Všetky obchodné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Dodávané produkty nemusia zodpovedať produktom vyobrazeným v tomto katalógu. Zmena ceny aj bez predchadzajúceho upozornenia ak príde k výrazným kurzovým zmenám vyhradená. Neručíme za chyby vzniknuté v procese predtlačovej prípravy a tlače. Grafické spracovanie a tlač: ywan.sk © 2012. Autorské práva vyhradené.

