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

1 490,RLT 4025
Elektrický vyžínač
Technická specifikace:
Motor (V):
230, elektrický
Výkon (W):
400
Otáčky (ot/min):
11 000
Záběr struny (cm):
25
Struna (mm):
2 x 1,5
Strunová hlava: s automatickým nastavením struny
Hmotnost (kg):
2,3

Výhody:
• lehký a dostatečně silný 400 W motor
• velký bezpečnostní spínač
• strunová hlava s automatickým nastavením délky struny
• svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj
připojen do sítě
• držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM
• teleskopické nastavení délky vodící tyče
• nastavitelné přední držadlo
• otočná hlava s vodícím válečkem pro pohodlné začišťování
hran trávníku nebo pro sekání pod keři či stromy
• úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Standardní výbava:
strunová hlava

Patentovaný systém EasyEdgeTM nabízí pouhým
stlačením pedálu rychlou možnost přestavění
stroje z běžného vyžínače na ořezávač okrajů
trávníků.
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Plně nastavitelná rukojeť s protiskluzovou
úpravou GripZoneTM nabízí spolu
s teleskopickým nastavením délky vodící tyče
maximální možnosti nastavení.

GripZoneTM pro komfortní úchop a svítící
indikátor připojení k elektrickému proudu
Livetool IndicatorTM pro maximální bezpečí
při práci.

1 590,-

2 390,-

2 890,-

RLT 5030S
Elektrický vyžínač

RLT 7038
Elektrický vyžínač

RBC 1020
Elektrický křovinořez

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

Technická specifikace:
Motor (V):
230, elektrický
Výkon (W):
700
Otáčky (ot/min):
7 500
Záběr struny (cm):
38
Struna (mm):
2 x 1,5
Strunová hlava: s automatickým nastavením struny
Hmotnost (kg):
4,3

Technická specifikace:
Motor (V):
230, elektrický
Výkon (W):
1 000
Otáčky (ot/min):
7 500
Záběr struny (cm):
38
Struna (mm):
2 x 1,5
Záběr nože (cm):
20
Strunová hlava: s automatickým nastavením struny
Hmotnost (kg):
4,8

Výhody:

Výhody:

Výhody:

• lehký a dostatečně silný 500 W motor
• EasyEdgeTM: lehkým nášlapem na pedál v mžiku změníte
svůj vyžínač v ořezávač hran trávníků a obráceně.
váš trávník tak bude perfektně upraven i kolem chodníků,
plůtků, okrajů bazénu ap.
• ochrana proti poškození rostlin při sekání
• velký bezpečnostní spínač
• strunová hlava s automatickým nastavením délky struny
• svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připojen
do sítě
• držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTMTM
• teleskopické nastavení délky vodící tyče
• nastavitelné přední držadlo
• úchyt kabelu zamezující jeho poškození

• silný 700 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení
stroje
• velký bezpečnostní spínač
• strunová hlava s automatickým nastavením délky struny
lehkým úhozem o zem
• svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připojen do sítě
• držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM
• dělená hřídel pro snadný transport
• nastavitelné přední držadlo
• velký kryt strunové hlavy brání před znečištěním
• úchyt kabelu zamezující jeho poškození

• silný 1000 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení
stroje
• velký bezpečnostní spínač
• strunová hlava s automatickým nastavením délky struny
lehkým úhozem o zem
• svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj připojen do sítě
• držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou GripZoneTM
• dělená hřídel pro snadný transport
• nastavitelné přední držadlo
• velký kryt strunové hlavy brání před znečištěním
• úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Standardní výbava:

Standardní výbava:

strunová hlava, popruh na rameno

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

Standardní výbava:
strunová hlava
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