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křovinořez 
a strunová 
sekačka

2v1

řezný záběr
30 cm

4 499 Kč

kód: 5133002619

Ideální pomocník do zahrad, luk, lesíků. 
Lze zvolit strunovou hlavu nebo žací 
nůž. Díky rukojeti a popruhu je při práci 
křovinořez stabilní, lehký, bez zbytečných 
elektrických kabelů. Oproti benzínovému 
motoru je tichý, přesto srovnatelný.

Ryobi OBC1820B - 18V
Akumulátorový křovinořez s řidítky

šířka záběru
40 cm

koš na trávu
50 l

nabíječka a 2x 
baterie 4 Ah

10 990 Kč

kód: 5133004587

Patří mezi nejvyhledávanější sekačky 
díky tichému motoru, snadnému 
rozložení a složení. Dva prostory pro 
baterie umožňuje zvýšení výkonu a doby 
sečení i pro vyšší travnatý porost.

Ryobi RY18LMX40A-240 - 18V
Akumulátorová sekačka na trávu,
šířka záběru 40 cm (2x4.0Ah)

kód: 5133004585

nabíječka
a baterie 1x5Ah

koš na trávu
50 l

Bezuhlíkový motor srovnatelný s 
elektrickým. Díky snadné manipulaci 
a skladovatelnosti se stává sečení 
snadnější, pohodlnější. Box s obsahem 
pro 2 ks baterie, které ovlivní m2 (cca 
400 do 800 m2)

šířka záběru
40 cm

pro plochy do 
400 m²

šířka záběru 
37 cm

akční cena platí do 31. 7. 2021akční cena platí do 31. 7. 2021

akční cena platí do 31. 7. 2021akční cena platí do 31. 7. 2021kód: 5133004597

Bezuhlíkový motor má vyšší výkon, delší 
životnost, minimum údržby. Vhodná na 
menší až středně velké plochy 400 m². 
Obsahuje box pro 2 ks baterií, čímž se 
prodlužuje doba sečení. Snadná údržba, 
jednoduché složení pro skladování.

7 990 Kč
     včetně DPH

Ryobi RY18LMX37A-0 - 18V
Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu,
šířka záběru 37 cm

Ryobi RY18LMX40A-150 - 18V
Akumulátorová sekačka na trávu,
šířka záběru 40 cm (1x5.0Ah)

ibob.cz

10 790 Kč
     včetně DPH

LÉTO S RYOBI
AKČNÍ CENY ZAHRADNÍ TECHNIKY

https://www.ibob.cz/krovinorezy/ryobi-obc1820b-18v-akumulatorovy-krovinorez-s-riditky.html
https://www.ibob.cz/sekacky-a-sekani-travniku/ryobi-ry18lmx40a-240-18v-akumulatorova-sekacka-na-travu-sirka-zaberu-40cm-2x4-0ah-.html
https://www.ibob.cz/sekacky-a-sekani-travniku/ryobi-ry18lmx37a-0-18v-bezuhlikova-akumulatorova-sekacka-na-travu-sirka-zaberu-37cm.html
https://www.ibob.cz/sekacky-a-sekani-travniku/ryobi-ry18lmx37a-0-18v-bezuhlikova-akumulatorova-sekacka-na-travu-sirka-zaberu-37cm.html
https://www.ibob.cz/sekacky-a-sekani-travniku/ryobi-ry18lmx40a-150-18v-akumulatorova-sekacka-na-travu-sirka-zaberu-40cm-1x5-0ah-.html
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kód:

LOGO

celokovový 
výložník

výkon
290 W

šířka záběru
25 cm

     včetně DPH

769 Kč

5133002924

Elektrický vyžínač trávy RLT2925, určený 
především pro menší travnaté plochy, 
kolem chodníků, záhonů, stromů a 
dalších prostorů

Ryobi RLT2925 - 290W
Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm

akční cena platí do 31. 7. 2021

LOGO

kód:

odolná
kovová tyč

výkonný motor
350 W

šířka záběru
25 cm

     včetně DPH

799 Kč

5133002789

Vyžínač trávy RLT3525 elektrický 350W. 
Velmi lehký, snadno ovladatelný. Je 
určen především k vyžínání menších 
travnatých ploch nebo k dokončení a 
úpravě trávníku kolem stromů, chodníků, 
kde se používá funkce EasyEdge™

Ryobi RLT3525 - 350W
Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25 cm

akční cena platí do 31. 7. 2021

LOGO

kód:

automatické 
mazání

olej na řetěz, 
pouzdro lišty

délka lišty
30 cm

4 390 Kč

5133002829

Akumulátorová pila OCS1830. 
Bezuhlíkový motor zajišťuje vyšší výkon 
a delší životnost. Minimální údržba, nízká 
hlučnost, velmi dobré řezy.

     včetně DPH

Ryobi OCS1830 - 18V
Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30 cm

akční cena platí do 31. 7. 2021

LOGO

kód:

     včetně DPH

použití
kabel/baterie

délka lišty
50 cm

rozteč lišty
22 mm

3 699 Kč

Plotostřih OHT1850H je jedinečný v tom, 
že lze použít elektrický kabel a pokud 
není připojení, stačí vložit bateii. Taktéž 
lišta o délce 50 cm broušená diamantem 
dokáže stříhat větve o průměru 22 mm.

Ryobi OHT1850H - 18V
Hybridní plotostřih, délka lišty 50 cm

5133003657 akční cena platí do 31. 7. 2021

LOGO

kód:

     včetně DPH

šířka střihu
16 mm

šířka lišty
50 cm

4 nastavitelné 
polohy

2 290 Kč

5133001249

Plotostřih OHT1850X na baterii
s polohovatelnou zadní částí rukojeti 
usnadňuje manipulaci při práci. 
Umožňuje snadnou práci při prořezávání 
těžko dostupných míst.

Ryobi OHT1850X - 18V
Akumulátorový plotostřih s dlouhým dosahem,
délka lišty 50 cm

akční cena platí do 31. 7. 2021

LOGO

kód:

     včetně DPH

kompatibilní
ONE+ 

nabíječka a 1x 
baterie 1,3 Ah

šířka záběru
25 cm

2 399 Kč

akční cena platí do 31. 7. 20215133003723

Strunová sekačka na trávu RLT1825M13S 
patří do nejlehčí řady 18V ONE+. Hodí 
se k vyžínání trávy kolem keřů, chodníků 
a dalších míst, k dokončení dokonalého 
travnatého povrchu. Použití pro sečení 
struna nebo kotoučové nože

Ryobi RLT1825M-13S - 18V
Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25 cm
(1x1.3 Ah)
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http://www.ibob.cz
https://www.ibob.cz/strunove-sekacky/ryobi-rlt2925-290w-290w-elektricka-strunova-sekacka-sirka-zaberu-25cm.html
https://www.ibob.cz/strunove-sekacky/ryobi-rlt3525-350w-elektricka-strunova-sekacka-sirka-zaberu-25cm.html
https://www.ibob.cz/retezove-pily/ryobi-ocs1830-18v-bezuhlikova-akumulatorova-retezova-pila-delka-listy-30cm.html
https://www.ibob.cz/plotostrihy/ryobi-oht1850h-18v-hybridni-plotostrih-delka-listy-50cm.html
https://www.ibob.cz/plotostrihy/ryobi-oht1850x-18v-akumulatorovy-plotostrih-s-dlouhym-dosahem-delka-listy-50cm.html
https://www.ibob.cz/strunove-sekacky/ryobi-rlt1825m-13s-18v-akumulatorova-strunova-sekacka-sirka-zaberu-25cm-1x1-3ah-.html

