Zkušenost se sekáním
bez námahy
36 V sekačky se systémem Power Assist

Údržba trávníku nemusí být boj s jízdou
do kopce díky NOVÝM sekačkám Ryobi
Power Assist!
Údržba zahradních ploch, včetně nejnáročnějších trávníkových
podmínek a přesto snadnější díky novým sekačkám Ryobi 36 V
Power Assist. Inovativní sekačka, která se dodává ve dvou
velikostech, poskytuje plynulý a zvýšený optimalizovaný výkon
pro všechny domácí uživatele tam, kde ho potřebují nejvíce.
Zahrádkáři, kteří považují nerovné plochy za obtížné, zvláště ocení
funkci Power Assist firmy Ryobi, která uživatelům poskytuje více výkonu
a energie na kolech přidáním posilovacího pohonného mechanismu pro
usnadnění vaší zahradnické práce.
Ryobi chápe důležitost nabídky ekvivalentu benzínu v rámci celého
svého sortimentu zahradního nářadí a proto jsou nové akumulátorové
sekačky Power Assist dokonale vhodné pro majitele velkých zahrad
nebo náročných ploch.
Výkonný akumulátor Max Power 36 V Lithium+ ukončuje nutnost
těžších benzínových sekaček. Namísto toho je každý akumulátor
vyroben s technologií Intellicell, která optimalizuje akumulátor pro
požadované úlohy a maximalizuje jeho provozní čas, i při náročných
sekacích pracích.
Kromě toho můžete pracovat s vědomím, že budete vystaveni menším
vibracím a nižší námaze v kombinaci s nulovými emisemi a bez
nepořádku s rozlitým olejem.
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RLM36X46H5P | RLM36X41H50P
Výkonný 36 V motor pracuje spolu s hnacím motorem Power
Assist v zadních kolech pro umožnění větší kontroly a výkonu
při práci na svazích nebo v husté trávě. Stiskem spínače
jednoduše zvolte normální tlačení nebo funkci Power Assist v
závislosti na terénu. Nemůže to být jednodušší.
Navíc, teleskopické ergonomické rukojeti umožňují pohodlné
sekání uživatelům všech výšek. Můžete také nastavit sekací
výšku na jednu z pěti různých poloh a sekat až k okraji trávy pro
lepší výsledky. To vše přichází za konkurenční cenu a se všemi
obvyklými výhodami pro uživatele Ryobi spolu s tříletou
zárukou.

Pro velké i malé zahrady
Sekačky se dodávají ve dvou velikostech pro pokrytí všech
tvarů a velikostí zahrad. Menší žací šířka 40 cm je vhodná pro
2
zahrady o velikosti 500-600 m , zatímco větší model se žací
2
šířkou 46 cm je vhodný pro zahrady o ploše 625 m nebo větší.
Obě se prodávají jako sada, obsahující nabíječku, což také
znamená, že můžete používat tentýž akumulátor pro pohon
ostatních výrobků 36 V řady.

Napájeno akumulátory
Akumulátory Ryobi 36 V Lithium+ jsou nejnovějším výrobkem v
narůstající akumulátorové řadě, která ukončuje nutnost nákupu
více akumulátorů a nabíječek. Dále, dodáním výkonu
ekvivalentního benzínovému motoru pro všechno vaše zahradní
nářadí máme dobré zprávy nejen pro vaše nářadí, ale i pro vás.
V rámci 36 V zahradní řady si vyberte z až deseti různých typů
nářadí pro údržbu své zahrady v dokonalém stavu. Sekejte svůj
trávník, střihejte keře, řezejte dřevo a uklízejte svou zahradu s tímtéž
36 V akumulátorem; udělejte z benzínu záležitost minulosti.

Žádné znečištění
rozlitým benzínem
nebo olejem

Žádný hlučný
benzínový motor

Sekačka je ekologická!

Pro další informace prosím navštivte ryobitools.eu nebo si vezměte
katalog v obchodě.
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TISKOVÝ KONTAKT:
Máte li další dotazy, potřebujete další materiály nebo chcete probrat další možnosti, neváhejte nás
prosím kontaktovat:
Regionální tiskový kontakt | E-mail | Telefon
O NÁS
Na elektrické nářadí RYOBI® je poskytována 2 letá záruka RYOBI®.
Pro další informace o RYOBI® a jakémkoli z našich dalších výrobků prosím navštivte ryobitools.eu
Techtronic Industries Ltd. je světový lídr v oblasti kvalitních spotřebitelských a profesionálních
výrobků, prodávaných pro domácí uživatele a stavební průmysl. Neustálé strategické zaměření na
výkonné značky, inovativní výrobky a výjimečné lidi pohání náš úspěch.
Nyní nabízíme 3 letou záruku na všechny typy našeho akumulátorového nářadí
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