VYSAVAČ / FOUKAČ
Drtič
Při jarním a podzimním úklidu je nezbytným pomocníkem
výkonný vysavač/foukač. Podle povahy odpadu (lehký,
navlhlý, ap.) si zvolíte optimální rychlost proudu vzduchu
a pomocí funkce foukání lehce přemístíte odpad (listí,
drobné větvičky ap.) na jednu hromadu. Potom jednoduše
přepnete na funkci vysávání a odpad vysajete do velkého
vaku. Odpad je při průchodu tělem stroje ve speciální ocelové turbíně rozsekán v poměru až 15:1, čímž se výrazně
zmenší objem a tato nadrcená směs potom slouží jako výborný základ např. do kompostu.
Válcový drtič RYOBI využijete k likvidaci dřevního materiálu po prořezávání či zmlazování keřů a stromů. Při těchto
činnostech vzniká spoustu dřevního odpadu. Díky drtiči už
není potřeba odpad volně pálit, ale je ho možno zpracovat
na tzv. štěpky, které můžete využít jako výborné palivo do
krbových kamen či jako náhradu za mulčovací kůru – keře
a stromy tak ochráníte před vysycháním, zamezíte růstu
plevele a zlepšíte kvalitu půdy. Drcením zahradního odpadu se tak nejenom zbavíte nepříjemného odpadu, ale ještě
ušetříte.

Unikátní systém PowerMulchingTM je tvořený ocelovými noži speciálního tvaru, které dokážou
při jednom pracovním cyklu rozsekat list na mnohem více částí než u konvenčních systémů a
dále speciální ochrannou ventilátoru, bránícího jeho poškození kaménky, šiškami či většími
kousky větví. Výsledkem je nadprůměrný mulčovací podíl 15:1, takže můžete se strojem na
jedno naplnění vaku pracovat mnohem déle.
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Místa není nikdy nazbyt, proto je vysavač RYOBI vybaven teleskopickým nástavcem sací trubice, který vám po jednoduchém zasunutí ušetří až 40% místa. Protože je stroj osazen silným
motorem 3 000 W, vhod Vám přijdou i transportní kolečka.
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RBV 3000VP
Elektrický vysavač/foukač

RBV 26
Benzínový vysavač/foukač

Technická specifikace:
Motor (V):
230, elektrický
Výkon (W):
3 000
Sací výkon (m3/min):
nastavitelný 8-14
Rychlost proudu (km/hod):
nastavitelná 0-320
Mulčovací podíl:
15:1
Sběrný vak (l):
45
Hmotnost (kg): 			
5,5

Technická specifikace:
Motor (cm3):
Výkon (kW/hp):
Sací výkon (m3/min):
Rychlost proudu (km/hod):
Mulčovací podíl:
Sběrný vak (l):
Hmotnost (kg):

Výhody:

Výhody:

• extra silný 3 000 W motor
• PowerMulchingTM - odolné ocelové břity
rozsekají odpad v poměru 15:1
• elektronicky nastavitelná rychlosti proudu
vzduchu otočným přepínačem
• teleskopická trubice pro snadné skladování
nebo transport
• svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje,
zda je stroj připojen do sítě
• držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou
GripZoneTM
• snadné přepnutí mezi funkcemi foukání
a vysávání pouhým otočením spínače
• nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu
bez námahy
• objemný vak s velkým otvorem pro snadné
vyprazdňování odpadu
• popruh na rameno
• úchyt kabelu zamezující jeho poškození
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RSH 2455
Elektrický válcový drtič větví
26
0,65/0,9
nastavitelný do 12
nastavitelná do 320
12:1
40
4,5

• silný a lehký motor 0,9 PS
• systém snadného startování StartEasyTM
• funkce foukání nebo vysávání
• zámek plynového tlačítka pro snížení únavy
prstů při déletrvající práci
• nastavitelná rychlost proudu vzduchu
• objemný vak s velkým otvorem pro snadné
vyprazdňování odpadu

Standardní výbava:

sběrný vak, olej pro 2-taktní motory, montážní klíč

Technická specifikace:
Motor (V):
230, elektrický
Výkon (W):
2 400
Drtící systém:
pomaloběžný drtící válec
Maximální průměr větví (mm):
40
Hmotnost (kg):
25

Výhody:

• široké využití nadrceného odpadu (kompostování,
mulčovací kůra, palivo)
• práce bez námahy - drtící válec sám vtahuje větve
• velmi tichý chod nerušící Vás ani sousedy
• zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve
• pojistka proti přetížení motoru
• velký vkládací otvor i pro rozvětvené větve
• velmi robustní ocelový rám a velká transportní kola
• sběrný vak na drť z pevného materiálu
• svítící Livetool IndicatorTM Vás informuje, zda je stroj
připojen do sítě

Standardní výbava:

sběrný vak na drť, plastový kotlík

Standardní výbava:

sběrný vak, popruh na rameno
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