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elektrické náradie akumulátorové náradie akumulátorové náradie ONE plus
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GripZONE™ 

technológia 
pogumovania pre väčší 
komfort  
a lepší úchop

iNdikátOr
LivEtOOL™ 

indikátor svieti  
na modro  
ak je stroj pripojený  
k elektrickej sieti

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť:

iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť:

iNé:

dwt bm-400
vŕtačka / skrutkOvač
pLu: 10062

400 w / 0,8 – 10,00 mm

0 – 3.000 min-1

drevo 20 / oceľ 10 mm

1,43 kg

regulácia otáčok

dwt bm-600
vŕtačka / skrutkOvač
pLu: 10089

600 w / 1,5 – 10,00 mm

0 – 2.500 min-1

drevo 30 / oceľ 10 mm

1,80 kg

regulácia otáčok

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

bObOr pv 1007
príkLEpOvá vŕtačka, 2 rýchlostná
pLu: 70741

910 w / 0 – 13,00 mm

0 – 900 / 0 – 2.700 min-1

0 – 48.000 min-1

drevo 25 / oceľ 13 / betón 16 mm

2,40 kg
doraz, regulácia otáčok

ryObi Eid 500 rE
príkLEpOvá vŕtačka
pLu: 5350

500 w / 13,00 mm

0 – 2.700 min-1

0 – 43.200 min-1

drevo 25 / oceľ 13 / betón 10 mm

2,28 kg, GripZonetm, Livetooltm

doraz, regulácia otáčok

ryObi Eid 5000
príkLEpOvá vŕtačka
pLu: 5353

500 w / 13,00 mm

0 – 2.700 min-1

0 – 44.800 min-1

drevo 25 / oceľ 10 / betón 13 mm

2,10 kg, GripZonetm, kufrík
integrovaná vodováha

bObOr pv 0507
príkLEpOvá vŕtačka
pLu: 70739

500 w / 0 – 13,00 mm

0 – 2.800 min-1

0 – 43.200 min-1

drevo 25 / oceľ 10 / betón 13 mm

1,50 kg
doraz, regulácia otáčok

dwt sbm-500
príkLEpOvá vŕtačka
pLu: 10002

500 w / 1,5 – 13,00 mm

0 – 2.800 min-1

44.800 min-1

drevo 20 / oceľ 13 / betón 13 mm

1,90 kg
regulácia otáčok, doraz

príkON:

ObjEm NádOby:

NaNEsENiE farby:

krytiE farby:

dĺžka kábLa:

priEtOk:

hmOtNOsť: 

iNé: 

príkON:

ObjEm NádOby:

NaNEsENiE farby:

krytiE farby:

dĺžka kábLa:

priEtOk:

hmOtNOsť: 

iNé: 

ryObi ssp 100
striEkacia pištOľ
pLu: 4903

200 w

1.000 ml

4 m2.min-1

10 m2.l

3 m

20,5 l.hod-1

5,90 kg

používanie so  
všetkými  
farbami 

ryObi fpr 210
maľOvací systém
pLu: 4902

60 w

2500 ml

striekačka: 4 m2.min-1

valec: 2,2 m2.min-1

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

2,5 m

20,5 l.hod-1

5,50 kg

používanie so  
všetkými farbami 

kapacita NasávaNia:

max. pOdtLak:

ObjEm NádržE:

hmOtNOsť: 

iNé: 

ryObi Eas 10a15
bEZOLEjOvý kOmprEsOr
pLu: 4899

58 l.min-1 pri 90 psi

9 bar

10,5 l

14,00 kg

7,5 m hadica, 
dýza s hlavou, 
2x dýza

ryObi vc 23
mOkrO/suchý vysávač
pLu: 4900

1.250 w

20 l

14 kpa (140 mbar)

1,8 m x 35 mm

5,50 kg 

penové a kazetové filtre
funkcia prefuknutia filtra
odvodňovací ventil

ryObi vc 30 a
mOkrO/suchý vysávač
pLu: 4901

1.400 w

30 l

15 kpa (150 mbar)

3,8 m x 35 mm

7,70 kg 

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

príkON:

kapacita:

vakuOvé OdsávaNiE:

hadica:

hmOtNOsť: 

iNé: 

príkON:

kapacita:

vakuOvé OdsávaNiE:

hadica:

hmOtNOsť: 

iNé: 

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča / vrEtENa:

hĺbka rEZu:

úkOs:

hmOtNOsť: 

iNé: 

ryObi ws 721 s
rEZačka ObkLadOv
pLu: 4898

500 w

2.900 min-1

178 mm (17") / 25,4 mm

max 32 mm

0 – 45°

15,70 kg

podnos na vodu,
diamantový rezný kotúč,  
stojan

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 životné-
ho 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.

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,…

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!

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!

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

bObOr pv 1203
príkLEpOvá vŕtačka, 2 rýchlostná
pLu: 70742

1.200 w / 0 – 13,00 mm

0 – 1.000 / 0 – 3.000 min-1

0 – 48.000 min-1

drevo 30 / oceľ 16 / betón 22 mm

2,40 kg
doraz, regulácia otáčok

9990

16990

19990

12990

11990

18990

2990

4990

1490

2990

3990

3990

4490

4990

pôvodná cena: 

5990

pôvodná cena: 

5990
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príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

krútiaci mOmENt:

hmOtNOsť:

iNé:

dwt ss 09-24
ráZOvý uťahOvač
pLu:10115

900 w

2.100 min-1

320 Nm

3,50 kg 

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

ryObi Eid 750 rs
príkLEpOvá vŕtačka
pLu:4788

750 w / 13,00 mm

0 – 2.800 min-1

0 – 44.800 min-1

drevo 40 / oceľ 13 / betón 16 mm

2,10 kg 
doraz, regulácia otáčok

ryObi Eid 1002 rE
príkLEpOvá vŕtačka
pLu:5351

1.050 w / 13,00 mm

0 – 1.300 / 0 – 2.800 min-1

0 – 20.800 / 0 – 46.080 min-1

drevo 40 / oceľ 13 / betón 16 mm

2,90 kg, Livetooltm

doraz, regulácia otáčok, vodováhy

ryObi Eid 11002 rv
príkLEpOvá vŕtačka, 2 rýchlostná
pLu:4383

1.100 w / 2 – 13,00 mm

0 – 1.200 / 0 – 3.200 min-1

0 – 19.000 / 0 – 51.000 min-1

drevo 50 / oceľ 13 / betón 20 mm

3,38 kg, GripZonetm, Livetooltm

doraz, regulácia otáčok, vodováhy

dwt sbm-1050 t
príkLEpOvá vŕtačka, 2 rýchlostná
pLu:10006

1.050 w / 1,5 – 13,00 mm

0 – 1.200 / 0 – 2.800 min-1

19.200 / 44.800 min-1

drevo 40 / oceľ 13 / betón 16 mm

2,60 kg
doraz, regulácia otáčok

dwt sbm-810 t
príkLEpOvá vŕtačka
pLu:10005

810 w / 1,5 – 13,00 mm

0 – 1.200 / 0 – 2.800 min-1

19.200 / 44.800 min-1

drevo 40 / oceľ 13 / betón 16 mm

2,50 kg
regulácia otáčok, doraz

dwt sbm-810
príkLEpOvá vŕtačka
pLu: 10063

810 w / 1,5 – 13,00 mm

0 – 2.800 min-1

44.800 min-1

drevo 30 / oceľ 13 / betón 16 mm

2,20 kg
regulácia otáčok, doraz

dwt sbm-780
príkLEpOvá vŕtačka
pLu: 10029

780 w / 1,5 – 13,00 mm

0 – 2.800 min-1

44.800 min-1

drevo 30 / oceľ 13 / betón 16 mm

2,10 kg
regulácia otáčok, doraz

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

dwt sbh-900 ds bmc
vŕtaciE kLadivO
pLu:10056

900 w / sds+

0 – 1.100 min-1

0 – 5.800 min-1 / 2,20 j

drevo 30 / oceľ 13 / betón 26 mm

3,30 kg
doraz, mäkčená rukoväť, kufrík

ryObi Ed 450 E
vŕtaciE kLadivO
pLu:5423

1.150 w / sds max

250 – 500 min-1

1.450 – 2.900 min-1 / 3,50 – 10,00 j

betón 45 mm

7,40 kg
doraz, kufrík

dwt sbh-600 t
vŕtaciE kLadivO
pLu:10096

600 w / sds+

1.100 min-1

5.800 min-1 / 2,00 j

drevo 30 / oceľ 13 / betón 24 mm

3,21 kg
doraz

dwt sbh-750 dsL
vŕtaciE kLadivO
pLu:10097

750 w / sds+

0 – 1.100 min-1

0 – 5.800 min-1 / 2,10 j

drevo 30 / oceľ 13 / betón 26 mm

3,21 kg
doraz, regulácia otáčok

dwt sbh-900 ts
vŕtaciE kLadivO
pLu:10057

900 w / sds+

0 – 1.100 min-1

0 – 5.800 min-1 / 2,20 j

drevo 30 / oceľ 13 / betón 26 mm

3,21 kg
doraz, mäkčená rukoväť

ryObi Erh 710 rs
vŕtaciE kLadivO
pLu:4884

710 w / sds+

0 – 1.100 min-1

0 – 4.000 min-1 / 2,00 j

drevo 32 / oceľ 13 / betón 24 mm

3,00 kg
GripZonetm,doraz, kufrík

bObOr bk 0950
búraciE kLadivO
pLu:70743

920 w / sds+

0 – 980 min-1

0 – 5.185 min-1

drevo 30 / oceľ 13 / betón 26 mm

3,50 kg 
doraz

bObOr bk 1201
búraciE kLadivO
pLu:70744

1.200 w / sds+

0 – 800 min-1

0 – 3.150 min-1

drevo 40 / oceľ 13 / betón 32 mm

5,10 kg 
doraz

dwt bh-850 bmc
búraciE kLadivO
pLu:10093

850 w / sds+

750 min-1

4.000 min-1 / 4,00 j

drevo 30 / oceľ 13 / betón 26 mm

4,95 kg 
doraz, kufrík

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

dwt bh-1200 bmc
búraciE kLadivO
pLu:10013

1.200 w / sds max

600 min-1

4.500 min-1 / 10,00 j

betón 38 mm

7,00 kg
doraz, kufrík

dwt bh-950 vs bmc
búraciE kLadivO
pLu:10059

950 w / sds+

150 – 750 min-1

780 – 4.000 min-1 / 3,00 – 4,00 j

drevo 30 / oceľ 13 / betón 28 mm

7,00 kg 
doraz, kufrík, regulácia otáčok

dwt bh-950 bmc
búraciE kLadivO
pLu:10071

950 w / sds+

750 min-1

4.000 min-1 / 4,00 j

drevo 30 / oceľ 13 / betón 28 mm

5,30 kg 
doraz, kufrík

príkON / upíNaNiE:

pOčEt údErOv:

siLa príkLEpu:

hmOtNOsť:

iNé:

príkON / upíNaNiE:

pOčEt údErOv:

siLa príkLEpu:

hmOtNOsť:

iNé:

príkON / upíNaNiE:

pOčEt údErOv:

siLa príkLEpu:

hmOtNOsť:

iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

dwt h-1200 vs bmc
sEkaciE kLadivO
pLu:10013

1.200 w / sds max

1.500 – 3.000 min-1

15,00 j

7,00 kg

kufrík,  
regulácia úderov

ryObi ch 456 k
sEkaciE kLadivO
pLu:5424

1.050 w / šesťhran 19 mm

3.000 min-1

8,8 j

5,10 kg

kufrík,  
sekač s hrotom

ryObi ch 485 i
sEkaciE kLadivO
pLu:4975

850 w / šesťhran 21 mm

1.800 min-1

15,00 j

8,50 kg

kufrík, 
sekač s hrotom

dwt bh-1200 vs bmc
búraciE kLadivO
pLu:10215

1.200 w / sds max

150 – 600 min-1

1.100 – 4.500 min-1 / 2,00 – 10,00 j

betón 38 mm

7,00 kg
doraz, kufrík, regulácia otáčok

dwt bh-1500 bmc
búraciE kLadivO
pLu:10094

1.500 w / sds max

600 min-1

4.500 min-1 / 12,00 j

betón 40 mm

7,00 kg
doraz, kufrík

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

max. rOZmEr skrutky:

hmOtNOsť:

iNé:

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

max. rOZmEr skrutky:

hmOtNOsť:

iNé:

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

max. rOZmEr skrutky:

hmOtNOsť:

iNé:

79
90

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

kapacita skľúčidLa:

rOZmEry ZákLadNEj dOsky:

cELkOvá výška:

pracOvNý stôL:

hmOtNOsť: 

iNé: 

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

max. rOZmEr skrutky:

hmOtNOsť:

iNé:

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

krútiaci mOmENt:

hmOtNOsť:

iNé:

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

max. rOZmEr skrutky:

hmOtNOsť:

iNé:

ryObi Esd 6025 v 
skrutkOvač Na sadrOkartóN
pLu:5459

600 w

0 – 2.500 min-1

4,0 x 25 – 45 mm

1,70 kg

kufrík, bit ph2

ryObi Esd 6040 v 
skrutkOvač Na sadrOkartóN
pLu:5493

600 w

0 – 4.000 min-1

4,0 x 25 – 45 mm

1,70 kg

kufrík, bit ph2

ryObi sdr 401 k 
skrutkOvač Na sadrOkartóN
pLu:5408

480 w

4.800 min-1

4,0 x 45 mm

2,00 kg

kufrík, 2x bit ph2

ryObi Edp 5530 LhG
stOjaNOvá vŕtačka
pLu:4894

550 w

450 – 2.500 min-1

max 13 mm

420x280 mm

výška 889 mm

otočiteľný o 360°, skloniteľný do 45°

3,50 kg

svetlo, laser,
GripZonetm,
bezpečnostný mikrospínač

ryObi Esd 6040 v + asd 50 
skrutkOvač Na sadrOkartóN
pLu:5460

600 w

0 – 2.500 min-1

4,0 x 25 – 45 mm

1,70 kg

kufrík, 2x bit ph2,  
zásobník 50 skrutiek

dwt bm-1050 m
vŕtačka / miEšačka
pLu:10116

1.0500 w

550 min-1

3,30 kg 

mäkčená rukoväť softGrip

ryObi E 4000 a
skrutkOvač Na sadrOkartóN
pLu:5407

600 w

0 – 2.500 min-1

4,0 x 25 – 45 mm

1,78 kg

bit ph2

4990

5990

6990

6990

7990

7990

10990

11990

7990

8990

9990

11990

12990

10990

13990

15990

17990

19990

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv / siLa príkLEpu:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť / iNé:

dwt sbh-500 ds bmc
vŕtaciE kLadivO
pLu:10100

500 w / sds+

0 – 1.300 min-1

0 – 7.150 min-1 / 1,40 j

drevo 30 / oceľ 13 / betón 22 mm

2,40 kg
doraz, mäkčená rukoväť, kufrík

6990

19990

6990

7990

8990

9990

11990

8990

6990

7990

9990

49990

30990

39990

39990

pôvodná cena: 

7990

pôvodná cena: 

9990

katalógová cena: 

12990
pôvodná cena: 

75990

pôvodná cena: 

56490
pôvodná cena: 

49990

pôvodná cena: 

16490
pôvodná cena: 

23490

pôvodná cena: 

28490

pôvodná cena: 

13490
pôvodná cena: 

19990

pôvodná cena: 10990

katalógová cena: 13990

pôvodná cena:

11990
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príkON:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

rEZNý výkON pri 90° / 45°:

rOZmEr pracOvNéhO stOLa:

hmOtNOsť:

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

rEZNý výkON pri 90° / 45°:

rOZmEr pracOvNéhO stOLa:

hmOtNOsť:

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

rEZNý kOtúč:

rEZNý výkON:
90°/90°

45°/90°

90°/45°

45°/45°
hmOtNOsť:

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

rEZNý kOtúč:

rEZNý výkON:
90°/90°

45°/90°

90°/45°

45°/45°
hmOtNOsť:

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

rEZNý kOtúč:

rEZNý výkON:
90°/90°

45°/90°

90°/45°

45°/45°
hmOtNOsť:

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

rEZNý kOtúč:

rEZNý výkON:
90°/90°

45°/90°

90°/45°

45°/45°
hmOtNOsť:

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

rEZNý kOtúč:

rEZNý výkON:
90°/90°

45°/90°

90°/45°

45°/45°
hmOtNOsť:

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

rEZNý kOtúč:

rEZNý výkON:
90°/90°

45°/90°

90°/45°

45°/45°
hmOtNOsť:

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

rEZNý kOtúč:

rEZNý výkON:
90°/90°

45°/90°

90°/45°

45°/45°
hmOtNOsť:

iNé:

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

Zdvih:

kapacita rEZaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

Zdvih:

kapacita rEZaNia:

hmOtNOsť / iNé:

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

Zdvih:

kapacita rEZaNia:

hmOtNOsť / iNé:

pôvodná cena: 7990

dusttech™ 

integrovaný systém  
pre maximálnu 
efektivitu zachytávania 
prachu

príkON:

kmity NapráZdNO:

Zdvih:

rEZNá hĺbka:

hmOtNOsť / iNé:

príkON:

kmity NapráZdNO:

Zdvih:

rEZNá hĺbka:

hmOtNOsť / iNé:

príkON:

kmity NapráZdNO:

Zdvih:

rEZNá hĺbka:

hmOtNOsť / iNé:

príkON:

kmity NapráZdNO:

Zdvih:

rEZNá hĺbka:

hmOtNOsť / iNé:

príkON:

kmity NapráZdNO:

Zdvih:

rEZNá hĺbka:

hmOtNOsť / iNé:

príkON:

kmity NapráZdNO:

Zdvih:

rEZNá hĺbka:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča max./miN.:

rEZNá hĺbka pri 45°/90°:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča max./miN.:

rEZNá hĺbka pri 45°/90°:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča max./miN.:

rEZNá hĺbka pri 45°/90°:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

rEZNá hĺbka pri 45°/90°:

hmOtNOsť / iNé:

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča max./miN.:

rEZNá hĺbka pri 45°/90°:

hmOtNOsť / iNé:

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča max./miN.:

rEZNá hĺbka pri 45°/90°:

hmOtNOsť / iNé:

príkON:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča max./miN.:

rEZNá hĺbka pri 45°/90°:

hmOtNOsť / iNé:

dwt sts 05-60 d
priamOčiara píLa
pLu:10193

500 w

3.000 min-1

18 mm

drevo 55 / hliník 5 mm

1,70 kg
mäkčená rukoväť

dwt sts-650 vp
priamOčiara píLa
pLu:10048

650 w

0 – 2.800 min-1

20 mm

drevo 80 / hliník 8 mm 

2,10 kg
predrez, mäkčená rukoväť

dwt sts 06-80 d
priamOčiara píLa
pLu:10194

650 w

800 – 3.000 min-1

20 mm

drevo 80 / hliník 8 mm

2,00 kg
mäkčená rukoväť

dwt sts-750 vp
priamOčiara píLa
pLu:10049

750 w

700 – 3.000 min-1

26 mm

drevo 100 mm / hliník 30 mm 

3,10 kg
regulácia kmitov, predrez

ryObi Ej 700 L
priamOčiara píLa
pLu:4892

680 w

800 – 3.000 min-1

21 mm

drevo 85 / hliník 20 / oceľ 8 mm 

2,42 kg
regulácia kmitov, kufrík

ryObi js 500 qEO
priamOčiara píLa
pLu:5445

500 w

500 – 3.000 min-1

19 mm

drevo 75 / kov 48 / oceľ 6 mm

2,30 kg
regulácia kmitov, kufrík

dwt hks-210
OkružNá píLa
pLu:10017

1.600 w / 4.500 min-1

210 / 205 mm

50 mm / 70 mm

5,45 kg

dwt hks 12-55
OkružNá píLa
pLu:10118

1.200 w / 5.000 min-1

165 / 160 mm

36 mm / 55 mm

3,60 kg

dwt hks-210 vs
OkružNá píLa
pLu:10098

1.600 w / 2.800 – 4.500 min-1

210 / 205 mm

50 mm / 70 mm

5,45 kg, 
regulácia 
otáčok

ryObi Ews 1150 rs
OkružNá píLa
pLu:5366

1.550 w / 5.600 min-1

170 mm

38 mm / 55 mm

5,45 kg, 
regulácia 
otáčok

dwt hks 18-75
OkružNá píLa
pLu:10110

1.800 w

4.800 min-1

235 / 230 mm

65 mm / 85 mm

6,50 kg

ryObi ws 6615
OkružNá píLa
pLu:5462

1.500 w

5.500 min-1

190 mm

pri 45° 50 mm / 90° 66 mm

5,30 kg, kufrík

ryObi w 8402 ci
OkružNá píLa
pLu:5365

1.750 w

4.300 min-1

235 mm (30 zubov)

59 mm / 84 mm

7,50 kg

ryObi Ets 1526 aLhG
stOLOvá píLa
pLu:4893

1.500 w 

4.500 min-1

254 mm, 40-zubový tct

80 / 55 mm

722x640 mm, 
hliníková doska

16,40 kg

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

dwt tks 18-255 k
stOLOvá píLa
pLu:10125

1.800 w / 5.000 min-1

250 mm

74 / 60 mm

hliníková doska

23,00 kg

stojan

dwt kGs 18-305 p
pOkOsOvá píLa
pLu:10122

1.800 w / 4.800 min-1

max. 305 mm / min. 300 mm

 90x430 mm
 90x300 mm
 55x430 mm
 55x300 mm

20,00 kg

ryObi rms 1830 L
pOkOsOvá píLa
pLu:5472

1.800 w / 4.000 min-1

305 mm, 40 zubový

 94x198 mm
 64x198 mm  
 94x138 mm
 64x138 mm

18,6 kg

laser, rozšírenie stola

ryObi Ems 1830 scL
pOkOsOvá píLa
pLu:5393

1.800 w / 5.000 min-1

305 mm, 60 zubový

 111x343 mm
 63x343 mm
 111x241 mm
 63x241 mm

31,6 kg

rozšírenie stola

dwt kGs-190
pOkOsOvá píLa
pLu:10044

900 w / 4.500 min-1

max. 190 mm / min. 185 mm

 48x105 mm
 48x70 mm
 20x105 mm
 20x70 mm

6,00 kg

dwt kGs 12-190
pOkOsOvá píLa
pLu:10119

1.200 w / 5.000 min-1

max. 190 mm / min. 185 mm

 50x105 mm
 50x75 mm
 30x105 mm
 30x75 mm

7,50 kg

dwt kGs 16-255
pOkOsOvá píLa
pLu:10120

1.600 w / 4.800 min-1

max. 255 mm / min. 250 mm

 70x150 mm
 70x110 mm
 40x150 mm
 40x110 mm

11,00 kg

dwt kGs 16-210 p
pOkOsOvá píLa
pLu:10121

1.600 w / 4.800 min-1

max. 210 mm / min. 205 mm

 65x305 mm
 65x210 mm
 35x305 mm
 35x210 mm

20,00 kg

dwt ss-500
chvOstOvá píLa
pLu:10069

500 w

2.900 min-1

12 mm

drevo 100, hliník 3, plast 25 mm

2,30 kg
 

dwt ss-500 v
chvOstOvá píLa
pLu:10050

500 w

0 – 2.900 min-1

12 mm

drevo 100, hliník 3, plast 25 mm

2,30 kg
regulácia otáčok 

ryObi Ers 80 vhG
chvOstOvá píLa
pLu:4891

800 w

500 – 3.000 min-1

12 mm

drevo 150, hliník 12, plast 10 mm

2,80 kg 
GripZonetm, regulácia otáčok 

príkON / Otáčky NapráZdNO:

rEZNý kOtúč:

rEZNý výkON:
90°/90°

45°/90°

90°/45°

45°/45°
hmOtNOsť:

iNé:

ryObi Ems 2026 scL hG
pOkOsOvá píLa
pLu:4895

2.000 w / 4.500 min-1

254 mm, 40-zubový tct
 
 90x305 mm
 90x215 mm  
 42x305 mm
 42x215 mm

19,57 kg

laser, Livetooltm

2990

2990

4990

5990

6990

6990

6990

7990

8990

8990

11990

11990

13990

4990

5990

10990

8990

9990

príkON / Otáčky NapráZdNO:

rEZNý kOtúč:

rEZNý výkON:
90°/90°

45°/90°

90°/45°

45°/45°
hmOtNOsť:

iNé:

ryObi rms 1525 L
pOkOsOvá píLa
pLu:5471

1.500 w / 5.000 min-1

250 mm (40 zubov)

 83x142 mm
 83x100 mm
 47x142 mm
 47x100 mm

13,00 kg 19990

16990

26990

29990

34990

24990

49990

23990

29990

pôvodná cena: 9990

pôvodná cena: 13490 pôvodná cena: 23490

pôvodná cena: 39990

pôvodná cena: 59990

pôvodná cena: 92490

katalógová cena: 8990

katalógová cena: 13990

katalógová cena: 12990

katalógová cena: 19990
katalógová cena: 29990

katalógová cena: 39990
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pôvodná cena: 34990
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príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr upíNacích kLiEštiN:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr upíNacích kLiEštiN:

Zdvih:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr upíNacích kLiEštiN:

Zdvih:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / skľúčidLO:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr upíNacích kLiEštiN:

Zdvih:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

šírka ZábEru:

hĺbka hObľOvaNia:

hĺbka faLcu:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

šírka ZábEru:

hĺbka hObľOvaNia:

hĺbka faLcu:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

šírka ZábEru:

hĺbka hObľOvaNia:

hĺbka faLcu:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

šírka ZábEru:

hĺbka hObľOvaNia:

hĺbka faLcu:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

šírka ZábEru:

hĺbka hObľOvaNia:

hĺbka faLcu:

hmOtNOsť / iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr pracOvNEj pLOchy:

ExcENtricita:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr pracOvNEj pLOchy:

ExcENtricita:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr pracOvNEj pLOchy:

ExcENtricita:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

upíNaNiE:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

upíNaNiE:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

upíNaNiE:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

upíNaNiE:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

upíNaNiE:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

upíNaNiE:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

upíNaNiE:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

upíNaNiE:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

upíNaNiE:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

upíNaNiE:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

vEľkOsť pracOvNEj pLOchy:

hmOtNOsť: 

iNé:

dwt Of-2100 vE
hOrNá fréZa
pLu:10099

2.100 w

8.000 – 23.000 min-1

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

60 mm

6,10 kg
regulácia otáčok

ryObi tr 50
hraNOvá fréZa
pLu:5465

500 w

33.000 min-1

8 mm

1,50 kg
pätka sklopná o 45°
doraz

ryObi rE 155
hOrNá fréZa
pLu:5466

800 w

10.000 – 27.000 min-1

8,00 mm

50 mm

2,80 kg
regulácia otáčok, kufrík

ryObi Ert 1400 rv
hOrNá fréZa
pLu:4896

1.400 w

14.000 – 31.500 min-1

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

55 mm

3,20 kg
regulácia otáčok, kufrík

dwt hb 02-82
hObLík
pLu:10035

710 w / 14.500 min-1

82 mm

0 – 2 mm

0 – 16 mm

3,60 kg

ryObi EpN 6082 chG
hObLík
pLu:4888

600 w / 16.000 min-1

82 mm

1,5 mm

0 – 8 mm

3,10 kg
kufrík

dwt hb 03-82
hObLík
pLu:10012

1.010 w / 16.000 min-1

82 mm

0 – 3 mm

0 – 5 mm

3,70 kg

ryObi L 175
hObLík
pLu:5463

750 w / 12.000 min-1

82 mm

0 – 2 mm

8 mm

2,80 kg
kufrík

ryObi L 282
hObLík
pLu:5464

710 w / 14.000 min-1

82 mm

0 – 3 mm

23 mm

3,30 kg

príkON / Otáčky NapráZdNO:

max. rOZmEr hObľOvaNia:

hĺbka hObľOvaNia:

hmOtNOsť / iNé:

ryObi ap 10 N
hObľOvačka
pLu:5474

1.350 w / 8.000 min-1

max. šírka 245 mm
max. výška 127 mm

0 – 2,5 mm

26,00 kg
2 hobľovacie nože
2 dodatočné opory

dwt Ex-125 mv
ExcENtrická brúska
pLu:10020

220 w / 4.000 – 11.000 min-1

125 mm

2,5 mm

1,50 kg

regulácia otáčok
suchý zips

dwt Ex 03-150 v
ExcENtrická brúska
pLu:10128

380 w / 6.000 – 13.000 min-1

150 mm

2,0 mm

2,30 kg

mäkčená rukoväť
regulácia otáčok

ryObi ErO 2412 vhG
ExcENtrická brúska
pLu:4886

240 w / 7.000 – 12.000 min-1

125 mm

2,4 mm

2,10 kg

GripZonetm, Livetooltm, 
dusttechtm

pôvodná cena: 5990

dwt Ess-200
vibračNá brúska
pLu:10021

200 w / 11.000 min-1

115x115 mm

pákový systém

1,30 kg
 

dwt Ess-120
vibračNá brúska
pLu:10126

120 w / 13.000 min-1

104x62/93 mm

suchý zips

1,00 kg

pogumovaná rukoväť

dwt Ess-150
vibračNá brúska
pLu:10111

150 w / 12.000 min-1

90x182 mm

pákový systém

1,30 kg

pogumovaná 
rukoväť

dwt Ess-280 E
vibračNá brúska
pLu:10051

280 w / 10.000 min-1

225x115 mm

pákový systém

2,25 kg  

dwt Ess-280 vs
vibračNá brúska
pLu:10022

280 w / 0 – 11.000 min-1

225x115 mm

pákový systém

2,25 kg

mäkčená rukoväť
regulácia otáčok

ryObi Eps 80 rs
vibračNá brúska
pLu:4885

80 w / 12.000 min-1

99x139 mm

suchý zips

0,90 kg

GripZonetm, Livetooltm, 
dusttechtm

dwt Ess-320 v
vibračNá brúska
pLu:10127

320 w / 6.000 – 12.000 min-1

113x228 mm

pákový systém / suchý zips

2,10 kg

mäkčená rukoväť, 
regulácia otáčok

ryObi Ess 280 rv
vibračNá brúska
pLu:4887

280 w / 7.000 – 12.000 min-1

93x185 mm

pákový systém / suchý zips

1,70 kg

GripZonetm, Livetooltm, 
dusttechtm

ryObi Ns 6300 a
vibračNá brúska
pLu:5414

350 w / 8.000 min-1

114x280 mm

pákový systém

3,90 kg

odsávací rám

ryObi EOs 2410
vibračNá brúska
pLu:5373

240 w / 14.000 min-1

110x114 mm

pákový systém

1,56 kg

GripZonetm

Livetooltm

dwt bs 07-75 v
pásOvá brúska
pLu:10129

750 w / 100 – 290 m.min-1

457x76 mm

3,30 kg

regulácia 
rýchlosti pásu
pogumovaná rukoväť

dwt bs 09-75 v
pásOvá brúska
pLu:10108

900 w / 200 – 380 m.min-1

433x76 mm

3,50 kg

regulácia 
rýchlosti pásu
pogumovaná rukoväť

ryObi Ebs 8021 vfhG
pásOvá brúska
pLu:4889

800 w / 150 – 300 m.min-1

533x76 mm

3,60 kg

regulácia  
rýchlosti pásu
GripZonetm,  
Livetooltm, dusttechtm

ryObi Ebs 9576 v
pásOvá brúska
pLu:5397

950 w / 150 – 400 m.min-1

533x75 mm

5,10 kg

regulácia 
rýchlosti pásu
rukoväť softtouchtm

ryObi Ebs 1310 vf
pásOvá brúska
pLu:5356

1.350 w / 24 – 400 m.min-1

610x100 mm

6,40 kg

regulácia  
rýchlosti pásu
GripZonetm, Livetooltm,  
dusttechtm

pôvodná cena: 7990

rOZmEr stOLa:

hmOtNOsť:

iNé:

ryObi art 3 hG
stôL prE hOrNé fréZy kompatibilný s 230 v ryobi® frézami
pLu:4897

355x610 mm, s predĺžením 355x1.010 mm

20,50 kg

liatinový stôl 
litatinové vodítka

9990

10990

12990

14990

13990

4990

5990

6990

7990

7990

2990

4990

4990

2590

2990

2990

2990

3490

3690

3990

4990

5990

7990

5990

7990

7990

8990

9990

49990

pôvodná cena: 13490 pôvodná cena: 23490

pôvodná cena: 86490

pôvodná cena: 6990

pôvodná cena: 9990

pôvodná cena: 5990

pôvodná cena: 9990

pôvodná cena: 16490 pôvodná cena: 23490

pôvodná cena: 8690
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príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

priEmEr uchytENia:

max. rOZmEr rEZaNia:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

priEmEr uchytENia:

max. rOZmEr rEZaNia:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr x hrúbka kOtúčOv:

priEmEr uchytENia:

hmOtNOsť: 

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr x hrúbka kOtúčOv:

priEmEr uchytENia:

hmOtNOsť: 

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr x hrúbka kOtúčOv:

priEmEr uchytENia:

hmOtNOsť: 

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr x hrúbka kOtúčOv:

priEmEr uchytENia:

hmOtNOsť: 

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

pOčEt stupňOv:

priEmEr vrEtENa:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

pOčEt stupňOv:

priEmEr vrEtENa:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

pOčEt stupňOv:

priEmEr vrEtENa:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkON / Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

vrEtENO:

hmOtNOsť: 

iNé:

príkLEpOvá vŕtačka:

uhLOvá brúska:

vibraNčá brúska:

priamOčiara píLa:

prísLušENstvO:

max. príkON:

rEGuLácia prúdu i.:

rEGuLácia prúdu ii.:

hmOtNOsť: 

max. príkON:

rEGuLácia prúdu i.:

rEGuLácia prúdu ii.:

rEGuLácia prúdu iii.:

hmOtNOsť: 

max. príkON:

rEGuLácia prúdu i.:

rEGuLácia prúdu ii.:

hmOtNOsť: 

max. príkON / ENErGia údEru:

rýchLOsť ráZOv:

dĺžka Zdvihu:

uchytENiE škrabky:

hmOtNOsť:

max. príkON:

rEGuLácia prúdu i.:

rEGuLácia prúdu ii.:

hmOtNOsť: 

max. príkON:

rEGuLácia prúdu i.:

rEGuLácia prúdu ii.:

hmOtNOsť: 

max. príkON:

rEGuLácia prúdu i.:

rEGuLácia prúdu ii.:

hmOtNOsť: 

iNé:

max. príkON:

rEGuLácia prúdu i.:

rEGuLácia prúdu ii.:

rEGuLácia prúdu iii.:

hmOtNOsť: 

dwt hLp-1500
tEpLOvZdušNá pištOľ, 2 stupňová
pLu:10024

1.500 w

750 w, teplota 300°,  
280 l.min-1

1.500 w, teplota 500°,  
480 l.min-1

0,80 kg 

dwt hLp-1500 kL
tEpLOvZdušNá pištOľ, 3 stupňová
pLu:10054

1.500 w

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

750 w, 300°, 280 l.min-1

1.500 w, 500°, 480 l.min-1

0,80 kg 

dwt hLp-2000
tEpLOvZdušNá pištOľ, 2 stupňová
pLu:10053

2.000 w

1.000 w, teplota 350°,  
300 l.min-1

2.000 w, teplota 550°,  
500 l.min-1

0,80 kg 

dwt hLp 15-500
tEpLOvZdušNá pištOľ, 2 stupňová
pLu:10191

1.500 w

750 w, teplota 300°, 
280 l.min-1

1.500 w, teplota 500°, 
480 l.min-1

0,70 kg

dwt hLp 20-550
tEpLOvZdušNá pištOľ, 2 stupňová
pLu:10105

2.000 w

1.000 w, teplota 350°, 
350 l.min-1

2.000 w, teplota 550°, 
500 l.min-1

0,70 kg

dwt hLp 20-550 k
tEpLOvZdušNá pištOľ, 3 stupňová
pLu:10091

2.000 w

100 w, teplota 50°, 350 l.min-1

1.000 w, teplota 350°, 350 l.min-1

2.000 w, teplota 550°, 500 l.min-1

0,70 kg

ryObi EhG 2002 thG
tEpLOvZdušNá pištOľ, 3 stupňová
pLu:4890

2.000 w

teplota 50-550°, prietok 250 l.min-1

teplota 50-650°, prietok 500 l.min-1

0,94 kg

GripZonetm, kufor,  
3x škrabacie nože

dwt ws 08-115
uhLOvá brúska
pLu:10007

860 w / 11.000 min-1

115 mm

m 14

2,05 kg
 

dwt ws 08-115 v
uhLOvá brúska
pLu:10030

860 w / 0 – 11.000 min-1

115 mm

m 14

2,05 kg

regulácia otáčok

dwt ws 08-125 t
uhLOvá brúska
pLu:10031

860 w / 11.000 min-1

125 mm

m 14

2,10 kg

mäkčená 
rukoväť 

bObOr  br 2003
uhLOvá brúska
pLu:70748

1.800 w / 6.000 min-1

180 mm

m 14

4,30 kg

mäkčená 
d rukoväť 

bObOr br 2402
uhLOvá brúska
pLu:70749

2.400 w / 6.000 min-1

230 mm

m 14

4,60 kg

mäkčená  
d rukoväť 

dwt ws 08-115 tv
uhLOvá brúska
pLu:10087

860 w / 0 – 11.000 min-1

115 mm

m 14

2,05 kg

mäkč. rukoväť,  
regulácia otáčok

dwt ws 08-125
uhLOvá brúska
pLu:10008

860 w / 11.000 min-1

125 mm

m 14

2,10 kg
 

dwt ws 10-125 t
uhLOvá brúska
pLu:10009

1.010 w / 11.000 min-1

125 mm

m 14

2,35 kg

mäkčená rukoväť

dwt ws 08-125 tv
uhLOvá brúska
pLu:10032

860 w / 0 – 11.000 min-1

125 mm

m 14

2,10 kg

mäkč. rukoväť,  
regulácia otáčok

dwt ws 10-125 tv
uhLOvá brúska
pLu:10034

1.010 w / 0 – 11.000 min-1

125 mm

m 14

2,35 kg

mäkč. rukoväť,  
regulácia otáčok

dwt ws 13-180 t
uhLOvá brúska
pLu:10070

1.300 w / 8.000 min-1

180 mm

m 14

3,40 kg

mäkčená  
rukoväť 

dwt ws 13-150 t
uhLOvá brúska
pLu:10010

1.300 w / 8.000 min-1

150 mm

m 14

3,30 kg

mäkčená 
rukoväť 

dwt ws 13-180 dv
uhLOvá brúska
pLu:10082

1.300 w / 1.800 – 7.300 min-1

180 mm

m 14

3,50 kg

mäkčená  
d rukoväť 

dwt ws 13-180 tv
uhLOvá brúska
pLu:10102

1.300 w / 1.800 – 7.300 min-1

180 mm

m 14

3,50 kg

mäkčená  
rukoväť 

dwt ws 18-180 t
uhLOvá brúska
pLu:10011

1.800 w / 8.000 min-1

180 mm

m 14

4,30 kg

mäkčená  
otočná rukoväť 

dwt ws 24-180 d
uhLOvá brúska
pLu:10210

2.400 w / 8.000 min-1

180 mm

m 14

4,60 kg

mäkčená  
d rukoväť 

dwt ws 24-180 t
uhLOvá brúska
pLu:10209

2.400 w / 8.000 min-1

180 mm

m 14

4,60 kg

mäkčená  
rukoväť 

dwt ws 18-230 t
uhLOvá brúska
pLu:10090

1.800 w / 8.000 min-1

230 mm

m 14

4,60 kg

mäkčená  
otočná rukoväť 

dwt ws 24-230 t
uhLOvá brúska
pLu:10064

2.400 w / 8.000 min-1

230 mm

m 14

4,60 kg

mäkčená  
otočná rukoväť 

dwt Gs-500
priama brúska
pLu:10066

500 w / 27.000 min-1

6

6 mm

1,82 kg
 

dwt Gs-600
priama brúska
pLu:10067

600 w / 27.000 min-1

6

6 mm

1,82 kg
 

dwt Gs 06-27 Lv
priama brúska
pLu:10192

600 w / 12 – 27.000 min-1

6

6 mm

1,68 kg

regulácia otáčok

dwt ds-150 ks
stOLOvá brúska
pLu:10074

150 w / 2.950 min-1

125 x 16 mm / 125 x 16 mm

12,7 / 12,7 mm

5,20 kg

dwt ds-200 ks
stOLOvá brúska
pLu:10075

200 w / 2.950 min-1

150 x 20 mm / 150 x 20 mm

12,7 / 12,7 mm

8,40 kg

dwt ds-250 Gs
stOLOvá brúska
pLu:10015

250 w / 2.950 min-1

150 x 20 mm / 150 x 40 mm

12,7 / 32 mm

8,90 kg

dwt ds-350 Gs
stOLOvá brúska
pLu:10014

350 w / 2.950 min-1

200 x 20 mm / 200 x 20 mm

16 / 16 mm

13,30 kg

dwt sE-250 vs
škrabka
pLu:10026

250 w / 0,7 j

6.500 – 8.500 min-1

2 mm

uchytenie škrabky sds

1,20 kg

bObOr sEt 0904
sada Náradia
pLu:70750

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

príkon 500 w, priemer kotúča 115 mm

príkon 135 w, 
prac. plochy 
187x90 mm

príkon 350 w

pridavná rukoväť,
kufrík, vrtáky, 
kľuč

dwt sds-2200
dELička
pLu:10068

2.200 w / 3.750 min-1

355 mm

19 / 25,4 / 32 mm

145x108 mm

19,00 kg

ryObi tsc 306
dELička
pLu:5391

1.400 w / 1.500 min-1

305 mm (60 zubov)

25,4 mm

120x115 mm

19,00 kg

suchý rez: 
žiadne  
lietanie  
iskier!

dwt Op 13-180 tv
LEštička
pLu:10103

1.300 w / 1.000 – 3.000 min-1

180 mm

m 14

3,10 kg

regulácia otáčok

3990

3990

4190

1790

2290

1990

2490

1990

2990

5990

9990

5990

12990

5990

3590

4990

5990

6990

4490

4990

4990

4990

4990

5790

6490

6790

6990

6990

6990

8990

8990

9990

9990

10990

3990

4990

5990

39990

pôvodná cena: 74990

katalógová cena: 6990
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batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

výkON vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

dwt abs-14,4 
skrutkOvač / vŕtačka 
pLu:10027

14 v / 1,3 ah

0 – 550 min-1 / 24 stupňov

drevo 20 / oceľ 10 mm

1,80 kg (vrátane akumulátora)

3–5 hod. nabíjačka, vodováha 

bObOr ua 0209 
skrutkOvač / vŕtačka 
pLu:70745

18 v / 1,2 ah

0 – 900 min-1 / 16 stupňov

drevo 10 / oceľ 10 mm

1,90 kg (vrátane akumulátora)

3-5 hod. nabíjačka 

ryObi bd 336 
skrutkOvač 
pLu:5428

3,6 v / 1,4 ah

0 – 180 min-1 / 22 stupňov

drevo: skrutky 4x30 mm do 140 ks

0,50 kg (vrátane akumulátora)

8 hod. nabíjačka, osvetlenie 

dwt abs-14,4-2
skrutkOvač / vŕtačka
pLu:10000

14 v / 1,3 ah

0 – 550 min-1 / 24 stupňov

drevo 20 / oceľ 10 mm

1,80 kg (vrátane akumulátora)

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

ryObi bd 336 k 
skrutkOvač 
pLu:5403

3,6 v / 1,4 ah

0 – 180 min-1 / 22 stupňov

drevo: skrutky 4x30 mm do 140 ks

0,50 kg (vrátane akumulátora)

8 hod. nabíjačka,  
kufrík, osvetlenie

dwt abs-16,8 
skrutkOvač / vŕtačka 
pLu:10077

16,8 v / 1,3 ah

0 – 550 min-1 / 24 stupňov

drevo 20 / oceľ 10 mm

1,87 kg (vrátane akumulátora)

3–5 hod. nabíjačka,  
vodováha 

ryObi cbd 1441 bG 
skrutkOvač / vŕtačka
pLu:5492

14,4 v / 1,5 ah

0 – 700 min-1

drevo 19 / oceľ 10 mm

1,60 kg (vrátane akumulátora)

softGrip
nabíjačka, taška

ryObi csd 4030 G 
skrutkOvač
pLu:4838

4 v skrutkovač

180 min-1 / 12 stupňov

drevo ? / oceľ ? mm

0,45 kg (vrátane akumulátora)

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

dwt abs-16,8 t 
skrutkOvač / vŕtačka
pLu:10076

16,8 v / 1,3 ah

0 – 350 / 0 – 1.250 min-1 / 24 stup.

drevo 20 / oceľ 10 mm

1,87 kg (vrátane akumulátora)

3–5 hod. nabíjačka,  
vodováha 

79
90

dwt abs-18 
skrutkOvač / vŕtačka
pLu:10078

18 v / 1,3 ah

0 – 550 min-1 / 24 stupňov

drevo 20 / oceľ 10 mm

1,95 kg (vrátane akumulátora)

3–5 hod. nabíjačka, vodováha 

ryObi ccd 1441 
skrutkOvač / vŕtačka 
pLu:5378

14,4 v / 1,3 ah

0 – 650 min-1 / 23+1 stupňov

drevo 20 / oceľ 10 mm

1,60 kg (vrátane akumulátora)

1 hod. nabíjačka,  
kufrík, 2x akumulátor

dwt abs-18-2 
skrutkOvač / vŕtačka
pLu:10001

18 v / 1,3 ah

0 – 550 min-1 / 24 stupňov

drevo 20 / oceľ 10 mm

1,95 kg (vrátane akumulátora)

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

dwt abs-16,8-2 
skrutkOvač / vŕtačka
pLu:10028

14 v / 1,3 ah

0 – 550 min-1 / 24 stupňov

drevo 20 / oceľ 10 mm

1,87 kg (vrátane akumulátora)

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

ryObi cbd 1802 u 
skrutkOvač / vŕtačka 2-rýchlostná
pLu:5486

18 v / 1,4 ah

0 – 380 / 0 – 1.250 min-1 / 24 stup.

drevo: skrutky 4x30 mm do 510 ks

2,10 kg (vrátane akumulátora)

1 hod. nabíjačka,  
kufrík, 2x akumulátor

ryObi cdd 1202 
skrutkOvač / vŕtačka 
pLu:5381

12 v / 2 ah

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

drevo 20 / oceľ 13 mm

1,90 kg (vrátane akumulátora)

1 hod. nabíjačka,  
kufrík, 2x akumulátor

dwt abs-18 t 
skrutkOvač / vŕtačka
pLu:10061

18 v / 1,3 ah

0 – 350 / 0 – 1.250 min-1 / 24 stup.

drevo 20 / oceľ 10 mm

1,95 kg (vrátane akumulátora)

3–5 hod. nabíjačka, vodováha 

ryObi csd 4130 GN 
skrutkOvač 
pLu:4875

4 v

180 min-1 / 12 stupňov

drevo ? / oceľ ? mm

0,47 kg (vrát. akumulátora)

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

ryObi Lsd 1201 pb 
skrutkOvač / vŕtačka 
pLu:4858

12 v / 1,2 ah

0 – 550 min-1 / 23+1 stup.

drevo 20 / oceľ 10 mm

0,80 kg (bez akumulátora)

45 min. nabíjačka,  
taška

ryObi cmd 1202 
skrutkOvač / vŕtačka
pLu:5380

12 v / 1,7 ah

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

drevo 20 / oceľ 13 mm

1,90 kg (vrátane akumulátora)

1 hod. nabíjačka,  
kufrík, 2x akumulátor

ryObi Lsd 1202 pb
skrutkOvač / vŕtačka
pLu:4859

12 v / 1,2 ah

0 – 550 min-1 / 23+1 stup.

drevo 20 / oceľ 13 mm

0,80 kg (bez akumulátora)

45 min. nabíjačka,  
taška, 2x akumulátor

ryObi Lcd 14021
skrutkOvač / vŕtačka
pLu:4878

14,4 v / 1,4 ah

0 – 440 / 0 - 1.600 min-1 / 24 stup.

drevo 32 / oceľ 13 mm

1,64 kg (bez akumulátora)

45 min. nabíjačka,  
taška, 1 bit

ryObi cmd 1442 
skrutkOvač / vŕtačka 
pLu:5369

12 v / 1,7 ah

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

drevo 20 / oceľ 13 mm

2,10 kg (vrátane akumulátora)

1 hod. nabíjačka,  
kufrík, 2x akumulátor

dwt abs 14,4 sLi bmc 
skrutkOvač / vŕtačka, 2-rýchlostná
pLu:10112

Liion 14,4 v / 1,5 ah

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

drevo 25 / oceľ 10 mm

1,21 kg

1 hod. nabíjačka, kufrík
LEd osvetlenie, signalizácia batérie

ryObi cap 144 
uhLOvý skrutkOvač / vŕtačka
pLu:5388

14,4 v / 1,4 ah

0 – 800 min-1

drevo ? / oceľ ? mm

2,10 kg (vrátane akumulátora)

1 hod. nabíjačka, 
kufrík, 2x akumulátor

ryObi cdd 1442 
skrutkOvač / vŕtačka
pLu:5382

14,4 v / 2,0 ah

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

drevo 20 / oceľ 13 mm

2,10 kg (vrátane akumulátora)

1 hod. nabíjačka,  
kufrík, 2x akumulátor

ryObi Lsdt 1202
skrutkOvač / vŕtačka
pLu:4876

12 v / 1,2 ah

0 – 600 min-1 / 23+1 stup.

drevo 20 / oceľ 13 mm

1,10 kg (bez akumulátora)

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

dwt abs 18 tLi bmc
skrutkOvač / vŕtačka, 2-rýchlostná
pLu:10113

Liion 18 v / 1,5 ah

0 – 350 / 0 – 1.400 min-1 / 18+1 stup.

drevo 32 / oceľ 13 mm

1,71 kg

1 hod. nabíjačka, kufrík
LEd osvetlenie, signalizácia batérie

akumulátorové náradie
kompaktná sila Li-ion akumulátorov

 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

akcia
pri kúpe 2 ks modrého  

akumulátorového náradia ryObi 
vysávač hvs len za 

100 Eur

2990

2990

2990

5690

5990

5990

5990

6990

6990

7990

7990

7990

8990

8990

9990

9990

10990

11990

13990

14990

12990

3990

4590

4990

4990

4990

5690
pôvodná cena: 

6490
pôvodná cena: 

8490

pôvodná cena: 

9990
pôvodná cena: 

12990

pôvodná cena: 

19990
pôvodná cena: 

9990

pôvodná cena: 

9990
pôvodná cena: 

22990
pôvodná cena: 

12990

pôvodná cena: 

14990

pôvodná cena: 

16990

pôvodná cena: 3990

pôvodná cena: 4990

katalógová cena: 14990

katalógová cena: 17990
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batéria:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt príkLEpOv:

výkON vŕtaNia: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča / uchytENia:

rEZNá hĺbka: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča / uchytENia:

rEZNá hĺbka: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča / uchytENia:

rEZNá hĺbka: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

pOčEt kmitOv NapráZdNO:

dĺžka Zdvihu:

hmOtNOsť:

iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča / uchytENia:

rEZNá hĺbka: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

hmOtNOsť:

iNé: 

batéria:

hmOtNOsť:

iNé: 

batéria:

hmOtNOsť:

iNé: 

batéria:

hmOtNOsť:

iNé: 

batéria:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

hmOtNOsť: 

iNé: 

batéria:

hmOtNOsť: 

iNé: 

ryObi fL 9,6
haLOGéNOvá Lampa
pLu:5417

9,6 v / 1,4 ah

1,30 kg

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

ryObi fL 12
haLOGéNOvá Lampa
pLu:5449

12,0 v / 1,4 ah

1,30 kg

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

ryObi fL 14,4
haLOGéNOvá Lampa
pLu:5418

14,4 v / 1,4 ah

1,30 kg

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

ryObi fL 18
haLOGéNOvá Lampa
pLu:5450

18,0 v / 1,4 ah

1,30 kg

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

ryObi crh 240 rE 
vŕtaciE kLadivO s sds+ uchytENím
pLu:5394

24,0 v / 2,0 ah

0 - 1.500 min-1

0 - 5.200 min-1

drevo 20 / kov 13 / kameň 20 mm

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

ryObi cw 1801 d-1p
OkružNá píLa
pLu:5434

18,0 v / 2,0 ah

0-4.200 min-1

150 mm (18 zubov) / 10 mm

pri 45° 32 mm / 90° 45 mm

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

ryObi cw 1801 d-2p
OkružNá píLa
pLu:5416

18,0 v / 2,0 ah

0 – 2.500 min-1

165 mm (18 zubov) / 16 mm

pri 45° 38 mm / 90° 55 mm

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

ryObi ccs 1801 d
OkružNá píLa
pLu:5359

18,0 v / 1,5 ah

0 – 4.200 min-1

150 mm / 10 mm

pri 45° 32 mm / 90° 45 mm

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

ryObi crs 1803-2p 
chvOstOvá píLa
pLu:5415

18,0 v / 2,0 ah

0 – 2.500 min-1

30 mm

3,90 kg (vrátane akumulátora)

2x akumulátor, rýchlonabíjačka,
regulácia otáčok, kufrík 

ryObi cms 1801-2p 
pOkOsOvá píLa
pLu:5404

18,0 v / 2,0 ah

2.000 min-1

210 mm (40 zubov) / 16 mm

140x52 mm; 140x38 mm; 95x52 mm; 95x38 mm

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

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt príkLEpOv:

krútiaci mOmENt: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt príkLEpOv:

krútiaci mOmENt: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt príkLEpOv:

krútiaci mOmENt: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt príkLEpOv:

výkON vŕtaNia: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt príkLEpOv:

krútiaci mOmENt: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt príkLEpOv:

krútiaci mOmENt: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt príkLEpOv:

krútiaci mOmENt: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt príkLEpOv:

krútiaci mOmENt: 

hmOtNOsť / iNé: 

batéria:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt príkLEpOv:

krútiaci mOmENt: 

hmOtNOsť / iNé: 

ryObi stp 1201-2p
príkLEpOvá vŕtačka, 2-rýchlostná
pLu:5430

12,0 v / 1,7 ah

0 – 370 / 0 – 1.250 min-1

0 – 4.810 / 0 – 16.250 min-1

26/50 Nm / 24 stupňov

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

ryObi cmi 1202 
príkLEpOvá vŕtačka, 2-rýchlostná
pLu:5383

18 v / 1,7 ah

0 – 390 / 0 – 1.350 min-1

0 – 5.070 / 0 – 17.550 min-1

drevo 32 / kov 13 / kameň 13 mm

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

ryObi LLcdi 14022 
príkLEpOvá vŕtačka, 2-rýchlostná
pLu:4879

14,4 v / 1,4 ah

0–400 / 0–1.400 min-1

0–6.000 / 0–21.000 min-1

30 Nm / 24 stupňov

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

ryObi stp 1441-2p
príkLEpOvá vŕtačka, 2-rýchlostná
pLu:5431

14,4 v / 1,7 ah

0 – 400 / 0 – 1.300 min-1

0 – 5.200 / 0 – 16.900 min-1

28/53 Nm / 24 stupňov

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

ryObi cdi 1443 
príkLEpOvá vŕtačka, 3-rýchlostná
pLu:5386

14,4 v / 2,0 ah

0–350 / 0–700 / 0–2.000 min-1

0–5.600 / 0–11.200 / 0–32.000 min-1

50/76 Nm / 22+2 stupne

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

ryObi bid 1210 
ráZOvý uťahOvač
pLu:5447

12,0 v / 2,0 ah

0 – 2.000 min-1

0 – 3.000 min-1

108 Nm

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

ryObi stp 1801-2p
príkLEpOvá vŕtačka, 2-rýchlostná
pLu:5432

18,0 v / 1,7 ah

0 – 400 / 0 – 1.300 min-1

0 – 5.200 / 0 – 16.900 min-1

36/70 Nm / 24 stupňov

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

ryObi cdi 1803 
príkLEpOvá vŕtačka, 3-rýchlostná
pLu:5387

18 v / 2,0 ah

0–350 / 0–700 / 0–2.000 min-1

0–5.920 / 0–12.000 / 0–35.200 min-1

55/83 Nm / 22+2 stupne

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

dwt abw 18 sLi bmc
ráZOvý uťahOvač
pLu:10114

Liion 18 v / 1,5 ah

0 – 2.800 min-1

0 – 3.200 min-1

155 Nm

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

vŕtačka Lsd 1201:

chvOstOvá píLa cr 1201:

OkružNá píLa cs 1201:

Lampa cfk 120 Lm:

prísLušENstvO: 

1 kOtúčOvá píLa cw 1800: 

2 pOkOsOvá píLa cms 1801:

3 príkLEpOvá vŕtačka stp 1801:

4 ListOvá píLa crs 1801:

5 ručNá Lampa fL18:
  
 prísLušENstvO: 

ryObi cLk 124
12,0 v / 1,2 ah sada Náradia
pLu:4880

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

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

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

veľký otočný reflektor, plochá základňa

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

ryObi csc 18/5 takE
18,0 v / 2,0 ah sada Náradia
pLu:5439

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

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

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

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

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

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

1

2

3

5

4

ryObi utb 2 
355 mm x 203 mm x 279 mm
pLu:4856

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

ryObi utb 4 
460 mm x 305 mm x 305 mm
pLu:4842

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

ryObi utb 7 
568 mm x 280 mm x 260 mm
pLu:4841

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

9990

10990

11990

11990

13990

15990

1790

1890

1990

990

1190

1390

1590

16990

9990

11990

14990

24990

29990

29990

21990

21990

39990

49990

akcia

pri k
úpe 2 ks m

odrého náradia 

ryObi je
 taška utb len za

  

10
0  Eur

pôvodná cena: 

13490
pôvodná cena: 

13490
pôvodná cena: 

16490

pôvodná cena: 

16490
pôvodná cena: 

22990
pôvodná cena: 

26490

pôvodná cena: 

23990

pôvodná cena: 

59990

pôvodná cena: 12990 pôvodná cena: 13490 pôvodná cena: 42990

pôvodná cena: 42990

pôvodná cena: 46490

pôvodná cena: 82990

1990

pôvodná cena: 2990
2990

pôvodná cena: 3990
4990

pôvodná cena: 5990

katalógová cena: 24990

ryObi hvs 1200
vysávač
pLu:5451

12,0 v / 1,4 ah

1,00 kg

umyvateľný filter
držiak na stenu 
dýzy
bez akumulátora a nabíjačky

ryObi hvs 1440
vysávač
pLu:5487

14,4 v / 1,4 ah

1,00 kg

umyvateľný filter
držiak na stenu 
dýzy
bez akumulátora a nabíjačky

ryObi hvs 1800
vysávač
pLu:5488

18,0 v / 1,4 ah

1,00 kg

umyvateľný filter
držiak na stenu 
dýzy
bez akumulátora a nabíjačky



77

ry
Ob

i O
NE

+ 
sy

st
ém

: 2
9 

rô
zn

yc
h 

st
ro

jo
v p

oh
áň

an
ýc

h 
je

dn
ým

 a
ku

m
ul

át
or

om
ww

w.
to

ol
m

an
ia

.sk

76

 
pr

ís
lu

še
ns

tv
o 

dw
t, 

pr
ís

lu
še

ns
tv

o 
ry

Ob
i 

Li
-io

n 
ba

té
rie

 
na

bí
ja

čk
a,

 b
at

ér
ie

 
Ni

cd
 b

at
ér

ie

Otáčky NapráZdNO:

max. priEmEr vŕtaNia:

max. tOčivý mOmENt: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

max. priEmEr vŕtaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

max. priEmEr vŕtaNia:

max. tOčivý mOmENt: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

ryObi cap 1801 m
18,0 v uhLOvý skrutkOvač
pLu:4807

0 – 1.100 min-1

drevo 38 / oceľ 6 mm

1,40 kg (bez akumulátora)

o 180° otočná základňa

ryObi chp 1802 m
18,0 v skrutkOvač
pLu:4852

0 – 440 / 0 – 1.600 min-1

drevo 32 / oceľ 13 mm

37 Nm / 24 momentov

1,50 kg (bez akumulátora)

GripZonetm

ryObi chd 1801 m
18,0 v skrutkOvač
pLu:4843

0 – 650 min-1

drevo 20 / oceľ 10 mm

16 Nm / 24 momentov

1,10 kg (bez akumulátora)

GripZonetm, vodováha

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

akcia
pri kúpe 2 ks modrého náradia ONE+  

je druhé (lacnejšie) náradie  

        s 50% zľavou!

prísLušENstvO dwt 
kód názov skp cena s dph

10223 brúsny papier, 125 mm, suchý zip p-w125-40 1,75
10224 brúsny papier, 125 mm, suchý zip p-w125-60 1,50
10225 brúsny papier, 125 mm, suchý zip p-w125-80 1,50
10205 brúsny pás Gs-mG6-115 1,55
10206 brúsny pás Gs-mG6-125 1,80
10207 brúsny pás Gs-mG6-150 2,50
10208 brúsny pás Gs-mG8-180 2,50
10170 brúsny pás p-w75x533-100 4,35
10168 brúsny pás p-w75x533-60 4,55
10167 brúsny pás p-w75x533-40 4,70
10169 brúsny pás p-w75-x533-80 4,35
10166 dláto, sds plus mp-G22 7,15
10229 fréza stopková, 8 mm rp-a1 5,95
10230 fréza stopková, 8 mm rp-a2 6,35
10240 fréza stopková, 8 mm rp-b 5,05
10226 fréza stopková, 8 mm rp-c 7,50
10235 fréza stopková, 8 mm rp-f 6,90
10232 fréza stopková, 8 mm rp-h10 6,90
10231 fréza stopková, 8 mm rp-h6 5,30
10228 fréza stopková, 8 mm rp-N1 2,50
10239 fréza stopková, 8 mm rp-pa 7,65
10233 fréza stopková, 8 mm rp-pc 7,20
10227 fréza stopková, 8 mm rp-pf 6,10
10237 fréza stopková, 8 mm rp-s1 4,70
10238 fréza stopková, 8 mm rp-s2 4,90
10234 fréza stopková, 8 mm rp-v 4,65
10236 fréza stopková, 8 mm rp-Z 4,10
10199 rezný kotúč diamantový dp-c180 19,35
10197 rezný kotúč diamantový dp-tu150 10,50

10195 rezný kotúč diamantový dp-u 150 9,85
10196 rezný kotúč diamantový dp-u180 12,20
10198 rezný kotúč diamantový dp-c150 14,40
10220 rezný kotúč diamantový dp-N150 9,90
10219 rezný kotúč diamantový dp-tu230 20,60
10218 rezný kotúč diamantový dp-u230 19,60
10221 rezný kotúč diamantový Gs-mG8-230 6,10
10204 rezný kotúč na kov Gs-md3-180 2,05
10200 rezný kotúč na kov Gs-s2-115 1,15
10201 rezný kotúč na kov Gs-s2-125 1,15
10202 rezný kotúč na kov Gs-s3-180 2,25
10203 rezný kotúč na kov Gs-s3-230 3,40
10178 rezný kotúč na drevo cs-c20/190 18,35
10177 rezný kotúč na drevo cs-c20/160 13,30
10179 rezný kotúč na drevo cs-c30/210 21,90
10174 rezný kotúč na drevo cs-q20/160 11,05
10175 rezný kotúč na drevo cs-q20/190 14,10
10176 rezný kotúč na drevo cs-q30/210 17,55
10171 rezný kotúč na drevo cs-r20/160 10,45
10172 rezný kotúč na drevo cs-r20/190 13,45
10173 rezný kotúč na drevo cs-r30/210 16,50
10184 rezný list chvostovej píly sh-w8-230 3,60
10186 rezný list chvostovej píly sp-w4-231 9,70
10187 rezný list chvostovej píly ss-m1.4-228 7,10
10188 rezný list chvostovej píly ss-m2.5-228 7,10
10189 rezný list chvostovej píly ss-u2.5-228 8,50
10185 rezný list chvostovej píly, 1 pár ss-w5-240 7,45
10183 rezný list priamočiarej píly jh-m2-91 3,05
10180 rezný list priamočiarej píly jh-w2-76 1,15
10181 rezný list priamočiarej píly jp-w2.5-100 2,15
10182 rezný list priamočiarej píly jp-wr2.5-100 2,15

10155 vrták, sds plus bp-c10-160 3,20
10156 vrták, sds plus bp-c10-210 3,60
10157 vrták, sds plus bp-c12-160 3,30
10158 vrták, sds plus bp-c12-210 3,95
10159 vrták, sds plus bp-c12-260 7,20
10160 vrták, sds plus bp-c12-460 10,30
10161 vrták, sds plus bp-c16-210 5,90
10162 vrták, sds plus bp-c16-310 10,20
10163 vrták, sds plus bp-c16-460 14,25
10164 vrták, sds plus bp-c16-600 16,90
10165 vrták, sds plus bp-c20-450 17,55
10222 vrták, sds plus bp-c6-160 2,80
10153 vrták, sds plus bp-c8-160 3,10
10154 vrták, sds plus bp-c8-210 3,25
10151 vrták, sds plus bs-w10-450 11,00
10152 vrták, sds plus bs-w16-450 15,50

prísLušENstvO ryObi 
kód názov skp cena s dph

4777 rak 31 G, sada vrtákov 5132000127 14,90
4840 rtc 0030 a, sada vrtákov a bitov rtc 0030 a  14,90
4904 rak 60 ddf, sada vrtákov a bitov 5132002248 24,90
4905 rak 95 ddf, sada vrtákov a bitov 5132002240 34,90
4906 rak 08 qrb, sada fréz 5132002255 35,90
4907 rak 19 hss, sada hss vrtákov 5132002258 19,90
4908 rak 10 mb, sada vrtákov do muriva 5132002260 15,90
4909 rak 10 jb,  
 sada listov priamočiarej píly 5132002261 17,90
4910 rak 08 sds - sada sds+ vrtákov 5132002262 17,90

náradie obsahuje prepravný 
kufrík prip. prepravnú tašku

náradie má reguláciu otáčok, 
prip. reguláciu zdvihov

náradie má  
otočnú rukoväť

Li-ion  
Lítium-ionová batéria

Ni-cad  
batéria systému Oneplus

pOužitiE:

čas NabíjaNia: 

hmOtNOsť:

iNé: 

pOužitiE:

čas NabíjaNia: 

hmOtNOsť:

iNé: 

pOužitiE:

čas NabíjaNia: 

hmOtNOsť:

iNé: 

systém:

Nabíjací čas: 

pOužitiE:

čas NabíjaNia: 

pOužitiE:

čas NabíjaNia: 

pOužitiE:

čas NabíjaNia:

Nabíjací čas: Nabíjací čas: 

ryObi bpL 18151
18,0 v / 1,4 ah Li-ion akumuLátOr
pLu:4862

pre všetky stroje Oneplus 

45 minút

0,46 kg

dlhšia výdrž
bez straty výkonu 

ryObi bpL 1820
18,0 v / 2,4 ah Li-ion akumuLátOr
pLu:4867

pre všetky stroje Oneplus 

60 minút

0,77 kg

dlhšia výdrž
bez straty výkonu 

ryObi bpL 1220
12,0 v / 1,2 ah akumuLátOr
pLu:4799

pre Lsd, Lsdt, Lcd  

45 minút

0,24 kg

dlhšia výdrž 
bez straty výkonu 

ryObi msbc 1800
Nabíjačka prE 9,6 – 18,0 v akumuLátOry
pLu:08000998

slide-On

1 hod.

ryObi bs 1217
12,0 v / 1,7 ah Nicd akumuLátOr
pLu:4861

slide-On systém

1 hod.

ryObi bs 1420
14,4 v / 2,0 ah Nicd akumuLátOr
pLu:4835

slide-On systém

1 hod. 

ryObi bs 9614
9,6 v / 1,4 ah Nicd akumuLátOr
pLu:5462

slide-On systém

1 hod.

ryObi bpp 1417
14,4 v / 1,7 ah Nicd akumuLátOr
pLu:4882

1 hod.

ryObi bpL 1414
14,4 v / 1,4 ah Li-ion akumuLátOr
pLu:4881

1 hod.

2990

2990

8990

4990

3990

4990

5990

6990

9990

3990

5990

6990
pôvodná cena: 

9990
pôvodná cena: 

7990

pôvodná cena: 

4990
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prE akumuLátOry:

Nabíjací čas: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

rýchLOsť NapráZdNO:

max. výstupNá siLa:

kapacita kartuší:

hmOtNOsť: 

iNé: 

rýchLOsť NapráZdNO:

upíNacia kLiEštiNa:

hmOtNOsť: 

iNé: 

hmOtNOsť: 

prE akumuLátOry:

Nabíjací čas: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

kapacita rEZaNia: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

výkON rEprOduktOra:

priEmEr rEprOduktOra:

frEkvEciE: 

hmOtNOsť: 

kOmaptibiLita: 

kapacita:

kLiNcE:

spONky: 

rýchLOsť spONkOvaNia:

hmOtNOsť: 

akumuLátOr:

Nabíjačka:

akumuLátOr:

Nabíjačka:

akumuLátOr:

Nabíjačka:

akumuLátOr:

Nabíjačka:

akumuLátOr:

Nabíjačka:

akumuLátOr:

Nabíjačka:

prE akumuLátOry:

Nabíjací čas: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

sací výkON:

kapacita:

hmOtNOsť: 

iNé: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

ryObi bLk 18152
2x akumuLátOr + rýchLONabíjačka
pLu:4868

18 v / 1,4 ah Liion

bcL 1418

ryObi bcp 1817 m
akumuLátOr + Nabíjačka
pLu:4851

18 v / 1,7 ah Nicad

bc 1800 m

ryObi bc 1800 m
Nabíjačka
pLu:4837
 
Nicad

rýchlonabíjanie

1,20 kg

indikátor plného  
nabitia 

ryObi bLk 1820
akumuLátOr + rýchLONabíjačka
pLu:4857

18 v / 2,4 ah Liion

bcL 1418

ryObi bcp 18172
2x akumuLátOr + Nabíjačka
pLu:4817

18 v / 1,7 ah Nicad

bc 1800 m

ryObi bcL 1418
supErcharGEr rýchLONabíjačka
pLu:4776
 
Liion a Nicad

45 min (18 v/1,4 ah) resp. 60 min

0,76 kg

indikátor plného  
nabitia 

ryObi bLk 18202
2x akumuLátOr + rýchLONabíjačka
pLu:

18 v / 2,4 ah Liion

bcL 1418

ryObi bLk 18151
akumuLátOr + rýchLONabíjačka
pLu:4787

18 v / 1,4 ah Liion

bcL 1418

ryObi cb 18 cL
autONabíjačka
pLu:4808
 
7,2 – 18,0 v Nicad

 

0,86 kg

indikovaný LEd diódami 

ryObi ccG 1801 m
18,0 v vytLáčacia pištOľ
pLu:4812

1 – 5,5 mm.s-1

225 kg

310 ml

1,70 kg (bez akumulátora)

nastaviteľná rýchlosť vytláčania

ryObi css 1801 m
18,0 v špiráLOvá píLa
pLu:4844

22.500 min-1

6,35 mm / 3,2 mm

1,00 kg (bez akumulátora)

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

ryObi cfp 180 sm
18,0 v haLOGéNOvá Lampa
pLu:4845

0,45 kg (bez akumulátora)

ryObi Lts 180 m
18,0 v rEZačka ObkLadOv/dLažby
pLu:4873

4.500 min-1

102 mm

90° 22 mm, 45° 16 mm

2,59 kg (bez akumulátora)

GripZonetm, kotúč, 
fľaša na vodu

ryObi chv 182 m
18,0 v vysávač
pLu:4872

0,85 m3.min-1

176 ml

0,96 kg (bez akumulátora)

GripZonetm

ryObi cNs 1801 m
18,0 v spONkOvačka
pLu:4819

100 klincov, 84 sponiek

19–32 mm (kaliber 18)

6–14 mm (t50)

40 sponiek/min.

0,85 kg (bez akumulátora)

ryObi Lfp 1802 s
18,0 v Lampa
pLu:4772

0,30 kg (bez akumulátora)

otočiteľná hlava
ľahko dostupný spínač
plochá spodná časť
GripZone™ 

ryObi cra 180 mhG
18,0 v mp3 rádiO
pLu:4871

3 w

90 mm

87,5–108 mhz fm

0,52 kg (bez akumulátora)

mp3, cd prehrávač

Otáčky NapráZdNO:

max. priErEZ:

Zdvih:

hmOtNOsť: 

iNé:

Otáčky NapráZdNO:

max. priErEZ:

Zdvih:

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

max. priErEZ:

Zdvih: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

max. hrúbka rEZaNia: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

ZábEr / faLcOvaNiE:

hĺbka OdObEraNia: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

ZábEr / faLcOvaNiE:

hĺbka OdObEraNia: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

brúsNy papiEr:

uchytENiE papiEra: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

brúsNy papiEr:

uchytENiE papiEra: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt príkLEpOv / ENErGia údEru:

max. priEmEr vŕtaNia: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

max. priEmEr vŕtaNia:

max. tOčivý mOmENt: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

max. priEmEr vŕtaNia:

max. tOčivý mOmENt: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

max. priEmEr vŕtaNia:

max. tOčivý mOmENt: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

max. priEmEr vŕtaNia:

max. tOčivý mOmENt: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

max. priEmEr vŕtaNia:

max. tOčivý mOmENt: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

max. hrúbka rEZaNia:

hmOtNOsť: 

iNé:

ryObi Lrs 180 m
18,0 v chvOstOvá píLa
pLu:4783

0 – 2.100 min-1

40 mm

22 mm

1,90 kg (bez akumulátora)

nastaviteľná rýchlosť
GripZonetm

ryObi cjs 180 Lm
18,0 v priamOčiara píLa s LasErOm
pLu:4798

0 – 2.100 min-1

40 mm

19 mm

1,70 kg (bez akumulátora)

nastaviteľná rýchlosť
GripZonetm

ryObi cjsp 1801 qEOm
18,0 v priamOč. píLa s LasErOm
pLu:4809

0 – 2.100 min-1

drevo 40 mm

25,4 mm

2,00 kg (bez akumulátora)

nastaviteľná rýchlosť

ryObi Lcs 180
18,0 v OkružNá píLa
pLu:4877

0 – 4.200 min-1

150 mm

90° 45 mm, 45° 32 mm

2,50 kg (bez akumulátora)

ultratenký tct rezný kotúč
GripZonetm

ryObi ccs 1801 Lm
18,0 v OkružNá píLa s LasErOm
pLu:4797

0 – 4.200 min-1

150 mm

90° 45 mm, 45° 32 mm

2,50 kg (bez akumulátora)

ultratenký tct rezný kotúč

ryObi cpL 180 mhG
18,0 v hObLík 
pLu:4870

10.000 min-1

50 mm  / 12,7 mm

0 – 0,4 mm

1,70 kg (bez akumulátora)

2x obojstranný tct nôž,
dusttechtm, GripZonetm

ryObi ccc 1801 m
18,0 v rOhOvá brúska
pLu:4811

11.000 min-1

140x110 mm

quick-fix (suchý zips)

0,83 kg (bez akumulátora)

GripZonetm

ryObi crO 180 m
18,0 v vibračNá brúska
pLu:4828

10.000 min-1

priemer 125 mm

quick-fix (suchý zips)

1,28 kg (bez akumulátora)

GripZonetm

ryObi cpL 180 m
18,0 v hObLík
pLu:4829

10.000 min-1

50 mm / 12,7 mm

0 – 0,4 mm

1,70 kg (bez akumulátora)

2x otočné tct nože,

Otáčky NapráZdNO:

priEmEr kOtúča:

priEmEr OtvOru / Závit:

hmOtNOsť: 

iNé:

Otáčky NapráZdNO:

pOčEt údErOv:

max. tOčivý mOmENt: 

hmOtNOsť: 

iNé: 

ryObi caG 180 m
18,0 v uhLOvá brúska
pLu:4831

6.500 min-1

115 mm

22 mm / m 14

2,20 kg (bez akumulátora)

GripZonetm, otočná rukoväť

ryObi crh 18011 L
18,0 v vŕtaciE kLadivO
pLu:4874

0 – 1.000 min-1

0 – 4.000 min-1 / 1,5 j

drevo 16 / oceľ 13 / betón 12 mm

2,70 kg (bez akumulátora)

1x 18 v/1,4 ah Liion akumulátor, supernabíjačka,  
sds skľúčidlo, prídavné madlo, doraz, GripZonetm

ryObi cdi 1803 m
18,0 v vŕtačka s príkLEpOm
pLu:4806

0 – 370 / 0 – 750 / 0 – 2.200 min-1

drevo 50 / oceľ 13 / betón 13 mm

55 Nm / 24 momentov

2,30 kg (bez akumulátora)

softGrip

ryObi chi 1802 m
18,0 v vŕtačka s príkLEpOm
pLu:4853

0 – 440 / 0 – 1.600 min-1

drevo 50 / oceľ 13 / betón 13 mm

37 Nm / 24 momentov

1,60 kg (bez akumulátora)

softGrip

ryObi cmi 1802 m
18,0 v vŕtačka s príkLEpOm
pLu:4805

0 – 390 / 0 – 1.350 min-1

drevo 32 / oceľ 13 / betón 13 mm

35/53 Nm / 24 momentov

2,50 kg (s akum. 18 v / 1,7 ah)

nabíjačka, 2x akumulátor

ryObi cid 1802 m
18,0 v vŕtačka s príkLEpOm
pLu:4804

0 – 400 / 0 – 1.400 min-1

drevo 32 / oceľ 10 mm

46 Nm / 24 momentov

1,60 kg (bez akumulátora)

regulácia rýchlosti

ryObi cda 1802 m
18,0 v vŕtačka
pLu:4771

0 – 440 / 0 – 1.600 min-1

drevo 50 / oceľ 30 mm

59 Nm / 24 momentov

2,16 kg (s akumulátorom 18 v / 1,4 ah)

autoshift, nabíjačka, batéria

ryObi bid 1801 m
18,0 v ráZOvý uťahOvač
pLu:4854

0 – 2.700 min-1

0 – 3.500 min-1

135 Nm

1,40 kg (bez akumulátora)

GripZonetm, LEd osvetlenie,
max. skrutka m14

7990

12990

4990

6990

9990

11990

5990

3990

4990

7990

7990

6990

8990

6990

6990

8990

23990

8990

3990

6990

9990

10990

3490

1390

1590

1990

5990

5990

6990

9990

10990

13990

13990

21990

pôvodná cena: 

8990
pôvodná cena: 

1990

pôvodná cena: 4490 pôvodná cena: 6490 pôvodná cena: 11990

pôvodná cena: 

8990

pôvodná cena: 9990

pôvodná cena: 9990

pôvodná cena: 

7990

pôvodná cena: 9490

pôvodná 
cena: 

10490

pôvodná cena: 15490

pôvodná cena: 

9990

pôvodná cena: 6490

pôvodná cena: 12490

pôvodná cena: 

10490

pôvodná cena: 12990

pOužitiE:

čas NabíjaNia:

hmOtNOsť: 

iNé: 

ryObi bpp 1817 m
18,0 v / 1,7 ah batéria Nicad
pLu:4836

pre všetky stroje Oneplus

45 min.

0,84 kg

dlhšia výdrž bez  
straty výkonu 4990

pôvodná cena: 5990

pôvodná cena: 2990

pôvodná cena: 7990

pôvodná cena: 15990

pôvodná cena: 6990

pôvodná cena: 11990

pôvodná cena: 15990

pôvodná cena: 7990

pôvodná cena: 12990

pôvodná cena: 24990



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:

elektrické náradie akumulátorové náradie akumulátorové náradie ONE plus

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 pred-
chadzajúceho 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.


