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Riwall – těžká dřina neexistuje
Život je fajn. Je fajn obklopovat se hezkými věcmi, dobrými přáteli i milující rodinou. Je fajn si kolem sebe
utvořit prostor, ve kterém se budete skvěle cítit. Riwall vám pomůže hýčkat si vaši zahradu, vaše místo, kde
žijete, kde se bavíte, kde se potkáváte s nejbližšími. Když jsou stroje chytře navržené, kvalitně postavené
a dlouho vydrží, pak i vy svoji práci zvládáte pohodlněji, s menší námahou a třeba i s radostí. A právě takový
je Riwall. Možná proto patří již dlouho mezi nejprodávanější značky zahradní techniky v Čechách i na
Slovensku.
Za kvalitu a servis ručíme, proto můžete mít všechny
stroje Riwall s prodlouženou čtyřletou zárukou.*
roky záruka

*Podmínky prodloužené záruky na www.garland.cz
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Travní frézy / provzdušňovače

Travní frézy / provzdušňovače

s elektrickým motorem

REV 3215

s elektrickým a benzínovým motorem

Riwall provzdušňovač s elektrickým
motorem combi 3v1
● nezbytný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
● výkonný motor 1 500 W si poradí i s hustou a dlouho neudržovanou
3v1
trávou ● záběr 32 je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 600 m² ● velká
přední kola pro snadný pojezd ● snadné přestavění hloubky záběru jednou
pákou ● sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vysypávání ●
široký výhozový tunel ● stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válci – válcem s drátky
na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod. a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu
ještě více do hloubky ● uložení válců v ložiskách ● složitelná řidítka a vrchní madlo pro snadný
transport ● bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

600
m /hod
2

230V/50Hz

Válec s noži

Riwall provzdušňovač s elektrickým
motorem combi 3v1

REV 3816

● užitečný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
● výkonný motor 1 600 W si poradí i s hustou a dlouho neudržovanou
3v1
trávou ● záběr 38 cm je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 1 000 m²
● velká přední kola pro snadný pojezd i po nerovném terénu ● snadné
přestavění hloubky záběru jednou pákou ● velký sběrací koš ve standardu má široký výstupní
otvor a madlo pro snadné vysypávání ● široký výhozový tunel ● stroj je vybaven dvěma snadno
vyměnitelnými válci – válcem s drátky (na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod.) a válcem
s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky ● uložení válců v ložiskách ● snadná
výměna válců povolením jednoho šroubu ● nástroj na povolení válce má integrovaný držák
přímo na stroji, takže je vždy po ruce ● velké madlo pro snadné přenášení ● složitelná řídítka
pro snadný transport ● bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

1000
m2/hod

230V/50Hz

Válec s drátky

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Frézování:

válec s 16 ocel. noži

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Frézování:

válec s 16 ocel. noži

Výkon:

1 500 W

Provzdušňování:

válec s 20 ocel. dráty

Výkon:

1 600 W

Provzdušňování:

válec s 24 ocel. dráty

Otáčky bez zatížení:

4 500 ot./min.

Koš:

30 l

Otáčky bez zatížení:

4 500 ot./min.

Koš:

45 l

Záběr:

32 cm

Hmotnost:

11 kg

Záběr:

38 cm

Hmotnost:

14,7 kg

Nastavení výšky nožů:

4násobné,
-12 až + 6 mm

Nastavení výšky nožů:

5násobné,
-12 až + 6 mm

2 499 Kč

2 199 Kč

96,99 €

Válec s noži

Válec s drátky

3 499 Kč

135 €

2 999 Kč

84,99 €
RPV 4058

1500
m2/hod

OHV
212 ccm

115 €

Riwall provzdušňovač s benzínovým
motorem combi 3v1
● užitečný pomocník pro každého, kdo touží po zdravém, hustém
3v1
a zeleném trávníku ● rotující nože, které prořezávají vrchní vrstvu půdy
a kyslík, voda a hnojivo tak mohou snáze pronikat až ke kořenům. ● nože
zbavují trávník i přebytečného mechu a plsti a tráva tak lépe dýchá a roste ● v případě potřeby
kdy je trávník třeba jen vyčesat od plsti, odumřelé trávy, mechu apod., je k dispozici druhý
válec, který je osazený pružnými drátky ● řidítka mají ergonomický tvar, nastavení hloubky
vertikutace se děje snadno pomocí jedné páky a 4 velká kola umožní hladký pohyb i po
nerovném terénu ● velmi výkonný motor o objemu 212 cm3 si poradí i s dlouho neudržovaným
trávníkem a je rovněž zárukou dlouhé životnosti stroje ● široký výhozový otvor dovolí snadný
výhoz trávy ven nebo do objemného koše ● v případě převozu stroje se hodí snadno složitelná
řídítka ● záběr 40 cm je vhodný na plochy trávníku až do 1500 m².

Motor:

212 cm³ , 4-taktní, OHV

Provzdušňování:

válec s ocelovými dráty

Výkon:

4,3 kW / 5,8 hp

Koš:

35 l

Záběr:

40 cm

Objem nádrže-benzín:

3,6 l

Nastavení výšky:

6-násobné, -15 až 5 mm

Objem nádrže - olej:

0,6 l

Frézování:

válec s 18 ocel. noži

Hmotnost:

34 kg
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8 799 Kč

339 €

7 999 Kč

307 €

Elektrické sekačky

travní, s indukčním motorem
REM 3310 i

Riwall elektrická travní sekačka 2v1
s indukčním motorem
● silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní
Bezúdržbový
bezuhlíkovou technologií ● vyšší účinnost motoru oproti klasickým
indukční motor
motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě ● uživatelsky
přívětivá a jednoduchá obsluha ● robustní stavba sekačky ● funkce 2v1: sběr, zadní výhoz ●
rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport ● jednoduché přestavení výšky sečení
bez použití nářadí ● plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem ● široká kola šetřící
trávník ● snadno ovladatelná

250
m /hod
2

230V/50Hz

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz,
indukční

Výkon:

1 000 W

Záběr:

33 cm

Objem koše:

28 l

Nastavení výšky:

3 pozice, 30/45/60 mm

Podvozek:

odolný polypropylen

Průměr kol:

130 mm přední
/ 160 mm zadní

Hmotnost:

10 kg

1 699 Kč

1 499 Kč

Nezkrotitelná tráva

REM 3813 i

neexistuje

400
m /hod
2

65,99 €

57,99 €

Riwall elektrická travní sekačka 2v1
s indukčním motorem
● velmi silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní
Bezúdržbový
bezuhlíkovou technologií ● vyšší účinnost motoru oproti klasickým
indukční motor
motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě ● uživatelsky
přívětivá a jednoduchá obsluha ● robustní stavba sekačky ● funkce 2v1:
sběr, zadní výhoz ● rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport ● jednoduché
přestavení výšky sečení bez použití nářadí ● plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným
madlem ● široká kola šetřící trávník ● velký záběr 38 cm umožňuje sekat i větší pozemky

230V/50Hz

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz,
indukční

Výkon:

1 300 W

Záběr:

38 cm

Objem koše:

35 l

Elektrické travní
sekačky

str. 7
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Nastavení výšky:

3 pozice, 35/50/65 mm

Podvozek:

odolný polypropylen

Průměr kol:

130 mm přední
/ 160 mm zadní

Hmotnost:

12 kg

2 499 Kč

96,99 €

2 099 Kč

79,99 €

Elektrické sekačky

Elektrické sekačky

travní, s „turbo“ systémem

REM 3211

250
m /hod

travní, s „turbo“ systémem

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

REM 3817

● výkonný motor 1 100 W si poradí i s hustou trávou ● moderní šasi
Silný motor
s dobrými sběracími schopnostmi ● uživatelsky přívětivá a jednoduchá
obsluha ● velká kola pro snadný pojezd ● funkce 2v1: sběr do koše, zadní
výhoz ● lehce složitelná řídítka pro snadný transport ● nastavení výšky sečení do 3 pozic ●
plastový koš s pohodlným madlem ● tichý elektrický motor ● velmi lehká a snadno ovladatelná
● bezpečnostní spínač a držák elektrického kabelu

● velmi výkonný motor 1 700 W ● převod otáček pomocí malého klínového
„Turbo“ systém
řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě)
a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem
i drahé opravě ● uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha ● elegantní design ● funkce 2v1:
sběr, zadní výhoz ● ergonomická řidítka pro maximální komfort při práci ● lehce složitelná
řidítka pro snadný transport ● centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic ● velký plastový koš
s pohodlným madlem ● indikátor plného koše ● tichý elektrický motor ● snadno ovladatelná

400
m /hod
2

2

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

230V/50Hz

230V/50Hz

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Podvozek:

odolný polypropylen

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon:

1 100 W

Průměr kol:

Výkon:

1 700 W

Záběr:

32 cm

140 mm přední
/ 140 mm zadní

38 cm

3 pozice, 25 - 65 mm

30 l

Záběr:

Nastavení výšky:

Koš:
Hmotnost:

7,6 kg

Nastavení výšky:

centrální, 25 - 75 mm

Podvozek:

odolný polypropylen

1 599 Kč

1 399 Kč

61,99 €

Průměr kol:

140 mm přední
/ 180 mm zadní

Koš:

cca 45 l

Hmotnost:

cca 12 kg

3 599 Kč

2 999 Kč

53,99 €
REM 4218

550
m /hod
2

139 €

115 €

Riwall elektrická travní sekačka 2v1
● velmi silný motor 1 800 W ● převod otáček pomocí malého klínového
„Turbo“ systém
řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě)
a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé
opravě ● uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha ● elegantní design ● funkce 2v1: sběr,
zadní výhoz ● ergonomická řidítka pro maximální komfort při práci ● rychle složitelná řidítka
pro snadný transport ● centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic ● velký plastový koš 45 l
s pohodlným madlem a indikátorem naplnění ● tichý elektrický motor ● snadno ovladatelná

230V/50Hz

8

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Podvozek:

odolný polypropylen

Výkon:

1 800 W

Průměr kol:

Záběr:

42 cm

150 mm přední
/ 200 mm zadní

Objem koše:

cca 45 l

Hmotnost:

cca 12,5 kg

Nastavení výšky:

centrální, 25 - 80 mm

9

3 999 Kč

149 €

3 699 Kč

143 €

Robotické akumulátorové sekačky
800
RRMRRM
1000

Riwall robotická akumulátorová
sekačka 600 m²
● Bezkonkurenční poměr
výkonem a cenou

mezi

kvalitou,

● Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci
sekačky.
● Moderní sekací algoritmus – tráva není
zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé
sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě
posekaný trávník.
● Skvělá manévrovatelnost
předních kol.

díky

pohonu

● Geniálně jednoduchá obsluha. Po nainstalování
nabíjecí stanice a obvodového drátu si
pouze navolíte na displeji bezpečnostní kód,
místní čas, čas vyjetí stroje, vyberete hrubou
rozlohu trávníku a zmáčknete start. Nic víc.
Vše ostatní nechejte na své sekačce. Pokud
chcete mít vše pod kontrolou Vy, pouhým
zmáčknutím tlačítka řeknete sekačce, ať se
vrátí do stanice nebo naopak, ať začne sekat.
Jednodušší už to být nemůže. Obsluhu zvládne
úplně každý.
● Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačky
s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně
hlučné. U robotických sekaček Riwall pohon
kol i nožů obstarávají nejmodernějšími motory
s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor
je tak nejenom velmi tichý (sekačka má
hladinu hluku pouhých 60 dB (A), ale má i vyšší
účinnost a je prakticky bezúdržbový.

2

● Proti
nechtěné
manipulaci
je
sekačka vybavena
bezpečnostním kódem.

Jednoduché
ovládání

● Vysoká míra bezpečnosti. Při naklopení nebo
převrácení sekačky se stroj automaticky
vypne.
● Snadné nastavení výšky střihu. Pod odklopným
víkem na vrchu se nachází velký kruhový
ovladač výškového nastavení, které si můžete
zvolit v širokém rozsahu 20 mm až 60 mm.
● Vysoká stoupavost stroje až 20°. Stroj
je jednak vybaven velmi silným motorem
i akumulátorem, který vysoce přesahuje
parametry obvyklé v této cenové třídě a rovněž
je osazen pojezdovými koly se speciálním
vzorkem. To vše mu umožní bez problémů
šplhat i po velmi členitých pozemcích.
● Baterie je složena ze značkových článků
Samsung a je osazena poslední generací
elektroniky, která hlídá precizní dobíjení
každého článku a zabraňuje možnosti přehřátí
baterie. Baterie tak je dimenzována na
dlouholetý bezproblémový provoz.
● Led indikace stavu baterie.
● Vodotěsnost třídy IP56. Sekačka je dokonale
vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být
pod žádnou stříškou.

● Funkce automatického dobíjení. Sekačka
sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice.
Stanice je vybavena antikolizním systémem,
bránícímu zablokování stroje ve stanici.

● Oboustranně broušené nože. Díky nim můžete
jeden nůž otočit dokonce čtyřikrát. To znamená
4x větší výdrž na jednu sadu nožů. A součástí
balení jsou další 3 sady nožů zdarma.

● Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že prší
a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde
počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede.

● Systém mulčování. Sekačka v pravidelných
intervalech sesekává konečky trávy, které
slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek
trávníku. A vám odpadají starosti, kam
s posekanou trávou.

● Možnost změny frekvence v případě rušení
signálu např. od jiné robotické sekačky na
sousedním pozemku.
● Minimální vzdálenost mezi dvěma vodícími
dráty pouhých 60 cm.
● Při nárazu na překážku absorbuje odpružený
plášť stroje většinu nárazu a inteligentní
software rychle sám nalezne cestu k objetí
překážky.

Neposekaná tráva

600m

● Velmi příznivé ceny originálního příslušenství.
● S robotickou sekačkou Riwall si konečně
užijete svoji zahradu naplno bez starostí
a práce.

● Manuální stop systém. V případě potřeby je
možno okamžitě zastavit sekačku zmáčknutím
velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.

neexistuje

60 mm

kg

Robotické akumulátorové
sekačky

str. 11

90 min.

Brushless
motor

20 mm
30 min.

Rain
sensor

600 m2

20°
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30°

Safety
pin

180 mm

Bio-cut

58 db

Robotické akumulátorové sekačky

Robotické akumulátorové sekačky

Obsah balení:

RRM
1000
RRM
1000

● sekačka Riwall RRM 800 s akumulátorem ● nabíjecí
stanice ● nabíječka s extra dlouhým kabelem ● přípravky
a vruty na ukotvení nabíjecí stanice ● 2x pravítko pro snadné
vyměření položení obvodového drátu ● obvodový drát 200 m
● 200 plastových skob k upevnění obvodového drátu ●
3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků
● přehledný instalační manuál

● Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou,
výkonem a cenou.
● Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci
sekačky.

Technické parametry:
Doporučená plocha sečení:

do 600 m²

Motor:

PowerMax, bezuhlíkový,
extra tichý

Akumulátor:

28 V/2 Ah, lithium-iontový

Převodovka:

kovová

Doba nabíjení:

30 min.

Doba sečení:

90 min.

Systém sečení:

3 otočné nože

Otáčky nožů:

2900 ot./min.

Šířka střihu:

18 cm

Nastavení výšky sečení:

20 – 60 mm

Kapacita sečení:

90 m²/h

Rychlost:

0,4 m/s

Max. stoupavost:

20°

Hladina hluku:

60 dB (A)

Senzor náklonu a převrácení:

ano

Hmotnost:

cca 13,5 kg

Riwall robotická akumulátorová
sekačka 1000 m²

● Moderní sekací algoritmus – tráva není
zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé
sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi
čistě posekaný trávník.
● Geniálně jednoduchá obsluha. Po nainstalování nabíjecí stanice a obvodového drátu
si pouze navolíte na displeji bezpečnostní
kód, místní čas, čas vyjetí stroje, vyberete
hrubou rozlohu trávníku a zmáčknete start.
Nic víc. Vše ostatní nechejte na své sekačce. Pokud chcete mít vše pod kontrolou Vy,
pouhým zmáčknutím tlačítka řeknete sekačce, ať se vrátí do stanice nebo naopak,
ať začne sekat. Jednodušší už to být nemůže. Obsluhu zvládne úplně každý.

19 999 Kč

11 999 Kč

● Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačky
s tradičními uhlíkovými motory jsou
poměrně hlučné. Robotická sekačka Riwall
je osazena nejmodernějším motorem
s bezuhlíkovou technologií PowerMax.
Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka
má max. hladinu hluku pouhých 65 dB),
ale má i vyšší účinnost a je prakticky
bezúdržbový.

769 €

459 €

● Funkce automatického dobíjení. Sekačka
sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí
stanice. Stanice je vybavena antikolizním
systémem, který zabraňuje zablokování
stroje ve stanici.
● Dešťový senzor. Sekačka sama pozná,
že prší a automaticky zajede do nabíjecí
stanice, kde počká, až trávník vyschne
a opět sama vyjede.
● Při nárazu na překážku absorbuje
odpružený plášť stroje většinu nárazu
a inteligentní software rychle sám
nalezne cestu k objetí překážky.
● Manuální stop systém. V případě potřeby
je možno okamžitě zastavit sekačku
zmáčknutím velkého červeného tlačítka na
vrchu stroje.
● Proti nechtěné manipulaci je sekačka
vybavena bezpečnostním kódem.

● Vysoká míra
bezpečnosti.
Při naklopení
nebo převrácení
sekačky se stroj
automaticky vypne.

Vítěz velkého
srovnávacího testu
v časopisu dTest

● Snadné nastavení výšky střihu. Pod
odklopným víkem na vrchu se nachází velký
kruhový ovladač výškového nastavení,
které si můžete zvolit v širokém rozsahu
25 mm až 65 mm.
● Vysoká stoupavost stroje až 30°. Stroj
je jednak vybaven velmi silným motorem
i akumulátorem, který vysoce přesahuje
parametry obvyklé v této cenové třídě
a rovněž je osazen pojezdovými koly se
speciálním vzorkem. To vše mu umožňuje
bez problémů překonávat i velmi členité
pozemky.
● Snadná výměna baterie. Baterie je složena
ze značkových článků a je osazena poslední
generací elektroniky, která hlídá precizní
dobíjení každého článku a zabraňuje
možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je
dimenzována na dlouholetý bezproblémový
provoz. V případě nutnosti je ji ale možno
bez problémů vyměnit i svépomocí.
● Led indikace stavu stroje. Díky indikaci na
velké led diodě, vidíte, v jakém režimu se
sekačka nachází, jestli se správně dobíjí
apod.
● Vodotěsnost třídy IPX4. Sekačka je
dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice
nemusí být pod žádnou stříškou.
● Oboustranně broušené nože. Díky nim
můžete jeden nůž otočit dokonce čtyřikrát.
To znamená 4x větší výdrž na jednu sadu
nožů. A součástí balení jsou další 3 sady
nožů zdarma.
● Systém mulčování. Sekačka v pravidelných
intervalech sesekává konečky trávy, které
slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek
trávníku. A vám odpadají starosti, kam
s posekanou trávou.
● S robotickou sekačkou Riwall si konečně
užijete svoji zahradu naplno bez starostí
a práce.

65 mm

kg

45-90 min

Brushless
motor

25 mm
1-2 hours

Rain
sensor

Safety
key

1000 m2
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30°

30°

240 mm

Bio-cut

65 db

Robotické akumulátorové sekačky
Obsah balení:
● sekačka Riwall RRM 1000 s akumulátorem ● nabíjecí
stanice ● nabíječka s extra dlouhým kabelem ● přípravky
a vruty na ukotvení nabíjecí stanice ● 2x pravítko pro snadné
vyměření položení obvodového drátu ● obvodový drát 150 m
● 150 plastových skob k upevnění obvodového drátu ●
3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků ● 3x
bezpečnostní klíč ● přehledný instalační manuál

Technické parametry:
Maximální plocha sečení:

1 000 m²

Doporučená plocha sečení:

do 800 m²

Motor:

PowerMax, bezuhl. extra tichý

Akumulátor:

28 V/4 Ah, lithium-iontový

Převodovka:

kovová

Doba nabíjení:

120 min.

Doba sečení:

90 min.

Systém sečení:

3 otočné nože

Otáčky nožů:

2 900 ot./min.

Šířka střihu:

24 cm

Nastavení výšky sečení:

25 – 65 mm

Kapacita sečení:

120 m²/h

Rychlost:

0,5 m/s

Max. stoupavost:

30°

Hladina hluku:

65 dB (A)

Senzor náklonu a převrácení:

ano

Hmotnost:

15,5 kg

21 799 Kč

839 €

14 999 Kč

579 €

Příslušenství
Žací břity Riwall – 10 kusů

Ochranná stříška

Kvalitní žací břity z uhlíkové oceli
s oboustranným ostřím. Díky pravidelnému tvaru a dvěma otvorům
pro šroub, můžete každý břit po
otupení řezné hrany začít postupně otáčet a využít další tři ostré
hrany. Místo obvyklých 2 možností otočení máte tedy u břitů Riwall
4 možnosti, což znamená dvojnásobnou životnost nože a výrazné
snížení nákladů.

Ochranná stříška pro robotické
sekačky Riwall chrání stroj
a nabíjecí stanici před přímým
slunečním zářením a deštěm.

Obj. č.: RACC00067

6,49 €

Obj. č. pro RRM 800: RACC00083
Obj. č. pro RRM 1000: RACC00069

38,99 €

Obvodový drát
Riwall

Plastová skoba Riwall

Spojka obvodového
drátu Riwall

Kvalitní obvodový drát s izolací slouží k vytyčení
trasy sekání robotické sekačky.

Kvalitní plastová skoba se používá k upevnění obvodového drátu. V průměru je potřeba 1 skoba na
1 m obvodového drátu.

Používá se ke spojení a prodloužení obvodového drátu.

Obj. č.: RACC00024

Obj. č. 50 m: 30041000000-50_racc

22,99 €

6,99 €
Obj. č. 100 ks: RACC00070

42,99 €

12,99 €

neexistuje

Multifunkční benzínové
travní sekačky

Obj. č. 50 ks: RACC00068

Obj. č. 100 m: 30041000000-100_racc

Tráva, co neposekáte,

Obj. č.: 30020110000_racc

2,99 €
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Multifunkční benzínové sekačky

Multifunkční benzínové sekačky

travní, bez pojezdu

RPM 4234 P

800
m /hod
2

travní, bez pojezdu / s pojezdem

Riwall multifunkční travní sekačka 2v1
bez pojezdu

RPM 4735 P

● jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu
Centrální
a dlouhou životnost ● moderní motor s vysokým točivým momentem,
nastavení výšky
lehkým startováním a nízkou spotřebou ● „primer“ – nastřikovač paliva
pro snadný start ● tvar šasi uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý
předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel ● nově vyvinutý
sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší
sběrací vlastnosti než běžně používané nože ● přední i zadní kola o dostatečném průměru
zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti
stroje ● objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání ● rychle
sklopná řídítka pro snadný transport a skladování

OHV
132ccm

● silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným
Velmi lehká
startováním ● nová moderní konstrukce motoru, splňující novu emisní
normu Euro 5 ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté
trávě ● nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků ● funkce
3v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz ● mulčovací záslepka součástí dodávky ● primernastřikovač paliva pro snadný start ● ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
● lehce sklopná řidítka a přední madlo pro snadný transport ● centrální nastavení výšky
sečení do 7 pozic ● nejnižší pozice pro velmi nízký střih trávníku ● tryska pro snadné čištění
žacího prostoru ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu
do stran (šetrné pro alergiky) ● lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem ●
přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu
a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje ● k sekačce se dodává další nůž zdarma

1000
m2/hod

OHV
146ccm

Motor:

132 cm³, OHV,
4takt

Průměr kol:

Pracovní výkon:

2,5 / 3,4 kW/PS

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

Záběr:

40 cm

Řídítka:

ergonomická, sklopná

Objem koše:

45 l, textilní

Horní madlo řidítek:

měkčené, „soft grip“

Nastavení výšky sečení:

centrální, 8 pozic,
25 – 75 mm

Objem palivové nádrže:

0,8 l

Podvozek:

ocelový

Objem olejové nádrže:

0,45 l

Hmotnost:

cca 20 kg

4 499 Kč

3 999 Kč

Riwall multifunkční travní sekačka 3v1
bez pojezdu

152 mm přední
/ 178 mm zadní

Druhý speciální
sběrací nůž

ZDARMA

Motor:

146 cm3, T6 OHV, 4takt

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

Pracovní výkon:

2,6 / 3,5 kW/PS

Řidítka:

ergonomická, sklopná

Záběr:

46 cm

Horní madlo řidítek:

měkčené „soft grip“

Objem koše:

50 l

Mulčovací klín:

ve standardu

Nastavení výšky sečení:

centrální, 7 pozic,
25 – 75 mm

Objem palivové nádrže:

0,8 l

Podvozek:

ocelový

Objem olejové nádrže:

0,6 l

Průměr kol:

180 mm přední
/ 250 mm zadní

Hmotnost:

cca 26 kg

6 299 Kč

173 €

5 699 Kč

155 €
RPM 4234

219 €

Riwall multifunkční travní sekačka 2v1
s pojezdem
● jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou
Kovová
obsluhu a dlouhou životnost ● zadní kola jsou hnaná přes mohutnou
převodovka
kovovou převodovku s dlouhou životností ● moderní motor s vysokým
točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou ● „primer“
– nastřikovač paliva pro snadný start ● tvar šasi uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý
předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel ● nově vyvinutý
sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší
sběrací vlastnosti než běžně používané nože ● přední i zadní kola o dostatečném průměru
zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti
stroje ● objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání ● rychle
sklopná řídítka pro snadný transport a skladování

800
m /hod
2

OHV
132ccm

Motor:

Speciální sběrací
nůž ZDARMA

16

242 €

132 cm³, OHV,
4takt

Pracovní výkon:

2,5 / 3,4 kW/PS

Záběr:

40 cm

Objem koše:

45 l, textilní

Nastavení výšky sečení:

centrální, 8 pozic,
25 – 75 mm

Podvozek:

ocelový

Průměr kol:

178 mm přední
/ 203 mm zadní
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Kuličková ložiska:

ano, v kolech

Řídítka:

ergonomická, sklopná

Horní madlo řidítek:

měkčené, „soft grip“

Objem palivové nádrže:

0,8 l

Objem olejové nádrže:

0,45 l

Hmotnost:

cca 22,5 kg

5 599 Kč

216 €

4 999 Kč

193 €

Multifunkční benzínové sekačky

Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem

RPM 4235

travní, s pojezdem

Riwall multifunkční travní sekačka 3v1
s pojezdem

RPM 5135

● vynikající výkonný motor se snadným startováním a systémem OHV ●
nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě ● funkce
Nízká hmotnost
3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz ● mulčovací záslepka i deflektor zadního
výhozu součást dodávky ● primer-nastřikovač paliva pro snadný start
● ergonomická měkčená řidítka ● lehce složitelná řidítka pro snadný transport ● centrální
nastavení výšky sečení do 5 pozic ● plastový koš s indikátorem naplnění a pohodlným madlem
● kuličková ložiska v kolech pro minimální odpor ● ideální na menší pozemky do 700 m2

800
m /hod
2

Motor:

146 cm3, T6 OHV, 4takt

Pracovní výkon:

2,6 / 3,5 kW/PS

Záběr:

42 cm

Objem koše:

45 l, plastový

Nastavení výšky sečení:

centrál, 5 pozic,
25 – 75 mm

Podvozek:

ocelový

Průměr kol:

150 mm přední
/ 180 mm zadní

Horní madlo řidítek:
Mulčovací klín:

ve standardu

Zadní deflektor:

ve standardu

Objem palivové nádrže:

0,8 l

Objem olejové nádrže:

0,6 l

Hmotnost:

cca 27 kg

RPM 4735

OHV
146ccm

ZDARMA

Druhý speciální
sběrací nůž

224€

Motor:

146 cm3, T6 OHV, 4takt

Pracovní výkon:

2,6 / 3,5 kW/PS

Záběr:

51 cm

Objem koše:

65 l

Nastavení výšky sečení:

centrál., 7 pozic,
25 – 75 mm

Podvozek:

Řidítka:

ergonomická,
výškově nastavitelná

Horní madlo řidítek:

měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín:

ve standardu

Boční deflektor:

ve standardu

Objem palivové nádrže:

0,8 l

ocelový

Objem olejové nádrže:

0,6 l

Průměr kol:

180 mm přední
/ 280 mm zadní

Hmotnost:

cca 38,5 kg

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

199 €
RPM 5135 E

● silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV
a snadným startováním ● nová moderní konstrukce motoru, splňující
Multifunkční
novu emisní normu Euro 5 ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro
práci v husté trávě ● robustní převodovka pojezdu ● nově tvarované vysoké šasi pro perfektní
sběr trávy a sekání blízko obrubníků ● funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční
výhoz ● mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky ● primer-nastřikovač paliva
pro snadný start ● ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka ● lehce sklopná
řidítka a přední madlo pro snadný transport ● centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
● nejnižší pozice pro velmi nízký střih trávníku ● tryska pro snadné čištění žacího prostoru
● objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné
pro alergiky) ● lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem ● přední i zadní
kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke
snadné manévrovatelnosti stroje ● k sekačce se dodává další nůž zdarma

1500
m2/hod

OHV
146ccm

E-START

146 cm3, T6 OHV, 4takt

Řidítka:

ergonomická, sklopná

Motor:

146 cm³, T6 OHV, 4takt

2,6 / 3,5 kW/PS

Horní madlo řidítek:

měkčené „soft grip“

Pracovní výkon:

2,6 / 3,5 kW/PS

Záběr:

46 cm

Mulčovací klín:

ve standardu

Startování:

elektrostart / ruční start

Záběr:

51 cm

Objem koše:

65 l

Nastavení výšky sečení:

centrální, 7 pozic,
25 – 75 mm

Podvozek:

ocelový

Průměr kol:

180 mm přední
/ 280 mm zadní

Kuličková ložiska

ano, v kolech

Nastavení výšky sečení:

centrální, 7 pozic,
25 – 75 mm

Podvozek:

ocelový

Průměr kol:

180 mm přední
/ 250 mm zadní

Kuličková ložiska:

ano, v kolech
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ve standardu

Objem palivové nádrže:

0,8 l

Objem olejové nádrže:

0,6 l

Hmotnost:

Druhý speciální
sběrací nůž

cca 29 kg

ZDARMA

6 599 Kč

254 €

5 999 Kč

231 €

E-START

269 €

● silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV
a elektrostartem ● nová moderní konstrukce motoru, splňující novu
Elektrostart
emisní normu Euro 5 ● startování pouhým stisknutím tlačítka na řídítkách
● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě ● nově tvarované šasi vyosené
do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání
i těsně u obrubníků ● značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností
● funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka i boční
deflektor součástí dodávky ● primer-nastřikovač paliva pro snadný start ● ergonomická
měkčená a výškově nastavitelná řídítka ● lehce sklopná řidítka a přední madlo pro snadný
transport ● centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic ● nejnižší pozice pro velmi nízký střih
trávníku ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran
(šetrné pro alergiky) ● tkanina koše má různě propustné vrstvy pro zachování výborného sběru
při snížené prašnosti ● kuličková ložiska pro minimální odpor

Pracovní výkon:

Boční deflektor:

299 €

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1
s pojezdem a elektrostartem

Motor:

50 l

7 799 Kč

6 999 Kč

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1
s pojezdem

Objem koše:

Druhý speciální
sběrací nůž

m2/hod

ZDARMA

5 199 Kč

m2/hod

1500

ergonom., měkčené,
„soft grip“

5 799 Kč

1000

● silný, tichý motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným
startováním ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté
Prodejní bestseller
trávě ● nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu
(jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně
u obrubníků ● značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností ●
funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka i deflektor
bočního výhozu součást dodávky ● primer-nastřikovač paliva pro snadný start ● ergonomická
měkčená a výškově nastavitelná řidítka ● lehce složitelná řidítka pro snadný transport ●
centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic ● první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi
nízký střih) ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do
stran (vhodné pro alergiky) ● tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr
i při nízké propustnosti prachu ● kuličková ložiska pro minimální odpor ● velká zadní kola pro
snadnou ovladatelnost a dobrý záběr ● plastová ochrana přední části stroje s integrovaným
madlem pro snadné přenášení ● tryska pro snadné čištění žacího prostoru

OHV
146ccm

OHV
146ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1
s pojezdem

Elektrostart + ruční start

Řidítka:

ergonomická,
výškově nastavitelná

Horní madlo řidítek:

měkčené „soft grip“

Mulčovací klín:

ve standardu

Boční deflektor:

ve standardu

Objem palivové nádrže:

0,8 l

Objem olejové nádrže:

0,6 l

Hmotnost:

cca 39 kg

10 199 Kč

8 999 Kč

395 €

349 €

● Nejvyspělejší systém elektrického startování u travních sekaček – jediné, co je třeba před nastartováním udělat, je stisknout tlačítko – jako u auta. Silná lithiová baterie se postará o hladké nastartování stroje. Odpadá
tak jakákoliv manipulace se startovací šňůrou. ● Zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie osazená vyspělou elektronikou. Lithiové články netrpí samovybíjením a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie
vám vždy zajistí pohodlný start vaší sekačky. ● Baterie se dá nabíjet přímo v sekačce, nebo se dá z krytu snadno vyjmout a nabíjet doma. Možnost vyjmutí baterie je důležitá i pro potřeby skladování přes zimu. ● O stavu
nabití baterie jste informováni pomocí LED diod, viditelně umístěných přímo na baterii. ● Výhodou je i vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli. ● V případně potřeby je k dispozici
také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry.

Multifunkční benzínové sekačky

Multifunkční benzínové sekačky

travní, s pojezdem

RPM 5140 V

travní, s pojezdem

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1
s nastavitelnou rychlostí pojezdu

RPM 5355

● velmi silný a tichý motor 173 cm3 se systémem OHV a snadným
4 rychlostní
startováním ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté
převodovka
trávě ● možnost zvolit jednu ze 4 rychlostí pojezdu (suchá tráva, mokrá
tráva, přerostlá tráva, nízká tráva, mulčování ap.) ● nově tvarované šasi
vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy
a sekání i těsně u obrubníků ● špičková převodovka GT Transmission s dlouhou životností
● funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka i deflektor
bočního výhozu součást dodávky ● primer-nastřikovač paliva pro snadný start ● pohodlná
a výškově nastavitelná řidítka ● centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic včetně střihu
pro tzv. anglický trávník ● objemný koš s plastovým topem ● kuličková ložiska pro minimální
odpor ● plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení ●
tryska pro snadné čištění žacího prostoru

1600
m2/hod

OHV
173ccm

Druhý speciální
sběrací nůž

ZDARMA

RPM 5135 B

m2/hod

150ccm

ZDARMA

1600
m2/hod

OHV
196ccm

173 cm3, T8, OHV, 4takt

Řídítka:

ergonomická,
výškově nastavitelná

Motor:

196 cm3, TX OHV, 4takt

Řídítka:

ergonomická,
výškově nastavitelná

Pracovní výkon:

3,3 / 4,5 kW/PS

Horní madlo řidítek:

měkčené, „soft grip“

Pracovní výkon:

4,0 / 5,4 kW/PS

Horní madlo řidítek:

měkčené, „soft grip“

Záběr:

51 cm

Mulčovací klín:

ve standardu

Záběr:

53 cm

Mulčovací klín:

ve standardu

Variabilní rychlost:

ano, 4-rychlostní
převodovka GT

Boční deflektor:

ve standardu

Objem koše:

70 l

Boční deflektor:

ve standardu

Objem palivové nádrže:

0,8 l

Nastavení výšky sečení:

Objem palivové nádrže:

0,8 l

Objem olejové nádrže:

0,6 l

centrál., 7 pozic,
25 – 75 mm

Objem olejové nádrže:

0,6 l

Hmotnost:

cca 40,5 kg

Hmotnost:

cca 41,5 kg

Objem koše:

65 l

Nastavení výšky sečení:

centrál., 7 pozic,
25 – 75 mm

Podvozek:

ocelový

Průměr kol:

180 mm přední
/ 280 mm zadní

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

9 999 Kč

Druhý speciální
sběrací nůž

ZDARMA

381 €

8 999 Kč

150 cm3, B & S 625 E
Series, OHV, 4takt

Řídítka:

Pracovní výkon:

2,6 / 3,5 kW/PS

Záběr:

Podvozek:

ocelový

Průměr kol:

200 mm přední
/ 280 mm zadní

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

RPM 5339 B

1600
m2/hod

163ccm

Horní madlo řidítek:

měkčené, „soft grip“

Pracovní výkon:

2,7 / 3,7 kW/PS

51 cm

Mulčovací klín:

ve standardu

Záběr:

53 cm

Objem koše:

65 l

Boční deflektor:

ve standardu

Objem koše:

70 l

Nastavení výšky sečení:

centrál., 7 pozic,
25 – 75 mm

Objem palivové nádrže:

0,8 l

Nastavení výšky sečení:

Objem olejové nádrže:

0,47 l

centrál., 7 pozic,
25 – 75 mm

Hmotnost:

cca 37,5 kg

Podvozek:

ocelový

Průměr kol:

200 mm přední
/ 280 mm zadní

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

Řídítka:

ergonomická,
výškově nastavitelná

ocelový
180 mm přední
/ 280 mm zadní

Kuličková ložiska:

ano, v kolech
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10 999 Kč

391 €

9 399 Kč

362 €

307 €

● špičkový motor Briggs&Stratton o objemu 163 cm³ - nejlehčí ve třídě,
Špičkový motor
velmi úsporný, velmi tichý (tlumič SUPER LO-TONE™ MUFLER), REDYSTART®
B&S
systém pro snadný start i bez manipulace s nastřikovačem nebo systičem,
S2 START GUARANTEE® pro snadný start maximálně na druhé zatažení ●
nová moderní konstrukce motoru, splňující novu emisní normu Euro 5 ● velký záběr 53 cm ● nově
tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní
sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků ● značková francouzská převodovka GT Transmission
s dlouhou životností ● funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací
záslepka i boční deflektor součástí dodávky ● ergonomická měkčená, sklopná a výškově
nastavitelná řídítka ● centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic ● nejnižší pozice pro velmi
nízký střih trávníku ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do
stran (šetrné pro alergiky) ● kuličková ložiska pro minimální odpor ● velká zadní kola pro snadnou
ovladatelnost a dobrý záběr ● k sekačce se dodává další nůž zdarma
Motor:

Průměr kol:

347 €

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1
s pojezdem

ergonomická,
výškově nastavitelná

Podvozek:

8 999 Kč

7 999 Kč

349 €

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1
s pojezdem

Motor:

Druhý speciální
sběrací nůž

● silný heavy-duty motor o objemu 196 cm³ se systémem OHV ● nová moderní
konstrukce motoru, splňující novu emisní normu Euro 5 ● velký záběr 53 cm ●
motor 196 cm³
nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě ● nově tvarované
šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro
perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků ● značková francouzská převodovka GT Transmission
s dlouhou životností ● funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací
záslepka i boční deflektor součástí dodávky ● primer-nastřikovač paliva pro snadný start ● ergonomická
měkčená, sklopná a výškově nastavitelná řídítka ● centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic ● nejnižší
pozice pro velmi nízký střih trávníku ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem
vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) ● tkanina koše má různě propustné vrstvy pro zachování výborného
sběru při snížené prašnosti ● kuličková ložiska pro minimální odpor ● velká zadní kola pro snadnou
ovladatelnost a dobrý záběr ● kovový nárazník chrání stroj a je využitelný jako madlo při přenášení stroje
● tryska pro snadné čištění žacího prostoru ● k sekačce se dodává další nůž zdarma

Motor:

● špičkový motor B & S 625 E Series s objemem 150 cm3 a snadným
Moderní motor
startováním ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté
B&S
trávě ● nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako
u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
● moderní převodovka GT Transmission s dlouhou životností ● funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní
výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky ● primernastřikovač paliva pro snadný start ● ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řidítka ● lehce
složitelná řidítka pro snadný transport ● centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic ● první dvě
pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih) ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným
madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) ● tkanina koše s různě propustnými
vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu ● kuličková ložiska pro minimální
odpor ● velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr ● plastová ochrana přední části
stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení ● tryska pro snadné čištění žacího prostoru

1500

Riwall multifunkční travní sekačka
4 v 1 s pojezdem

Druhý speciální
sběrací nůž

ZDARMA

163 cm³, B&S 675 EXi
Series, OHV, 4 takt

21

Horní madlo řidítek:

měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín:

ve standardu

Boční deflektor:

ve standardu

Objem palivové nádrže:

1,0 l

Objem olejové nádrže:

0,5 l

Hmotnost:

cca 36,2 kg

11 799 Kč

455 €

9 999 Kč

385 €

PE

RF

Příliš velký trávník

neexistuje

MIU

O

CE

RE

M

Pro velmi náročné zákazníky vyžadující špičkové materiály, kvalitní technologie
a skutečnou heavy-duty konstrukci jsme připravili prémiovou řadu sekaček
Riwall.

P

Prémiová řada sekaček Riwall Pro

N

RMA
Při vývoji jsme spojili síly velkého výrobce těžké zemědělské techniky, který
navrhl velmi odolnou konstrukci a systém optimálního proudění vzduchu
pro dokonalý sběr, jednoho z největších výrobců motorů, který spolupracuje
i s nejvýznamnějšími automobilkami světa a společnost GT Transmission – lídra v oblasti převodovek
do zahradních strojů.

Výsledkem jsou sekačky, které vydrží i těžké zacházení v obtížných podmínkách. Žádné zbytečné
plasty, žádné kudrlinky, jen čistý, funkční a krásný design.
Hlavní přednosti: robustní konstrukce s funkcemi sběru, zadního nebo bočního výhozu a mulčování,
šasi z ušlechtilé oceli, silné motory Loncin o vysokém objemu, speciální hřeben pro narovnání
trávy a pro zachování optimálního proudění vzduchu pod sekačkou, dokonale tvarovaný nůž pro
sběr i vlhké trávy a listí, objemný koš s velkým madlem, nastavitelná výška řídítek, profesionální
nastavování výšky sečení, špičková jedno nebo čtyřrychlostní převodovka GT Transmission, velká
kola uložená v kvalitních ložiskách, snadná a intuitivní obsluha, skvělá ergonomie.

RPM 4640 Pro
1000
m2/hod

OHV
166 ccm

Riwall multifunkční travní sekačka
4v1 s pojezdem
● silný značkový motor o objemu 166 cm³ se systémem OHV ● nová
Premium Line
moderní konstrukce motoru, splňující novu emisní normu Euro 5 ●
velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení ● nízká spotřeba,
vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě ● přední hřeben pro narovnání trávy
a optimální proudění vzduchu pod sekačkou ● tvarovaný široký žací nůž pro perfektní střih
a sběr ● široký výhozový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou trávou ● odolná
francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností ● hluboké šasi z jakostní oceli
pro dlouhou výdrž bez prorezavění ● funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční
výhoz ● mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky ● primer-nastřikovač paliva pro
snadný start ● ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná řídítka ● profesionální
nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou ● skvělý sběr i vlhké
trávy a spadaného listí ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho
naplnění
Motor:

Prémiové
sekačky Riwall Pro

Náhradní žací nůž

ZDARMA

Prémiové sekačky
Riwall Pro

str. 23

166 cm³, Loncin OHV,
4 takt

Horní madlo řídítek:

měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín:

ve standardu

Boční deflektor:

ve standardu
1,0 l

Pracovní výkon:

2,9 / 3,9 kW/PS

Záběr:

46 cm

Objem koše:

70 l

Objem palivové
nádrže:

Nastavení výšky sečení:

centrál, 25-85 mm

Objem olejové nádrže:

0,6 l

Podvozek:

ocelový

Hmotnost:

38 kg

Průměr kol:

200 mm přední /
280 mm zadní

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

Řidítka:

ergonomická,
výškově nastavitelná
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8 499 Kč

327 €

7 299 Kč

281 €

Multifunkční benzínové sekačky
travní, s pojezdem

m2/hod

OHV
196ccm

Náhradní žací nůž

ZDARMA

RPM 5155 V Pro
1600
m2/hod

OHV
196ccm

196 cm³, Loncin OHV,
4 takt

Řidítka:

ergonomická,
výškově nastavitelná

Pracovní výkon:

4 / 5,4 kW/PS

Horní madlo řídítek:

měkčené, „soft grip“

Záběr:

51 cm

Variabilní rychlost:

ano, 4-rychlostní
převodovka GT

Mulčovací klín:

ve standardu

Boční deflektor:

ve standardu

Objem koše:

75 l

Objem palivové nádrže:

1,0 l

Nastavení výšky sečení:

centrál, 30-90 mm

Objem olejové nádrže:

0,6 l

Podvozek:

ocelový

Hmotnost:

41 kg

Průměr kol:

200 mm přední / 280 mm
zadní

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

9 999 Kč

385 €

8 499 Kč

327 €

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1
s nastavitelnou rychlostí pojezdu
● silný značkový motor o objemu 196 cm³ se systémem OHV plnící
emisní normu Euro 5 ● odolná francouzská převodovka GT Transmission
Premuim Line
s dlouhou životností a 4 rychlostmi pro dokonalý a rychlý sběr za všech
podmínek (sucho, vlhko, nízká nebo přerostlá tráva apod.) ● velká nádrž
na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci
v husté nebo vlhké trávě ● přední hřeben pro narovnání trávy a optimální proudění vzduchu
pod sekačkou ● tvarovaný široký žací nůž pro perfektní střih a sběr ● široký výhozový tunel
zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou trávou ● hluboké šasi šíře 51 cm z jakostní oceli
pro dlouhou výdrž bez prorezavění ● funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz,
boční výhoz ● mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky ● primer-nastřikovač
paliva pro snadný start ● ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná řídítka ●
profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou ● objemný
koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění
Motor:

196 cm³, Loncin OHV,
4 takt

Řidítka:

ergonomická,
výškově nastavitelná

Pracovní výkon:

4 / 5,4 kW/PS

Horní madlo řídítek:

měkčené, „soft grip“

Variabilní rychlost:

ano, 4-rychlostní

Mulčovací klín:

ve standardu

Převodovka:

GT

Boční deflektor:

ve standardu

Záběr:

51 cm

Objem palivové
nádrže:

1,0 l

Objem olejové nádrže:

0,6 l

Hmotnost:

41kg

Objem koše:

75 l

Nastavení výšky sečení:

centrál, 30-90 mm

Podvozek:

ocelový

Průměr kol:

200 mm přední /
280 mm zadní

Kuličková ložiska:

ano

24

Vysoká tráva

neexistuje

ED IN GERM
GN

re

11 499 Kč

443 €

9 499 Kč

365 €

Y
AN

ZDARMA

Motor:

p

Náhradní žací nůž

● silný značkový motor o objemu 196 cm³ se systémem OHV ● nová
Premuim Line
moderní konstrukce motoru, splňující novu emisní normu Euro 5 ● velká
nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení ● velký záběr 51 cm ●
nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě ● přední hřeben
pro narovnání trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou ● tvarovaný široký žací nůž
pro perfektní střih a sběr ● široký výhozový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou
trávou ● odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností ● hluboké šasi
z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorezavění ● funkce 4v1: sběr do koše, mulčování,
zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky ● primernastřikovač paliva pro snadný start ● ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná
řídítka ● profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou
● skvělý sběr i vlhké trávy a spadaného listí ● objemný koš s plastovým topem, pohodlným
madlem a indikací jeho naplnění

miu

lit

y

1500

Riwall multifunkční travní
sekačka 4v1 s pojezdem
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Travní traktory
se zadním výhozem
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Traktory

Výkonné travní traktory Riwall PRO

travní, se zadním výhozem
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Promyšlená konstrukce traktorů Riwall Pro byla vyvinuta v Německu a stroje
jsou vyráběny ve spolupráci s německou pobočkou americké společnosti MTD
v jednom z největších závodů na výrobu travních traktorů v USA.
Zákazník se tak může spolehnout na výbornou kvalitu, jednoduché
a přehledné ovládání, dlouhou trvanlivost a skvělý záruční i pozáruční servis.

m qua

Stroje jsou vybaveny tou nejlepší technikou, kterou lze v této třídě nalézt.
K silnému motoru MTD EVO 2 o maximálním výkonu 14,5 HP si zákazník
může zvolit jednu ze dvou převodovek. Nově vyvinutou mechanickou šestistupňovou
převodovku Transmatic nebo komfortní hydrostatickou převodovku od americké firmy
Hydro-Gear, kde si rychlost vpřed nebo vzad volíte jednoduše tlakem na plynový pedál.
TIP: Pokud chcete výkon svého traktoru vznést vysoko nad úroveň běžnou v této cenové
kategorii, zvolte jeden z modelů s označením Power Kit. Speciálně vyvinutá sada tříramenných
nožů Riwall, která se k této verzi traktoru standardně dodává, vám nechá zapomenout
na starosti způsobené vlhkou, přerostlou či příliš hustou trávou.

Riwall travní traktory 92 cm se zadním výhozem

Power Kit – speciální nože Riwall Pro
Výkonnost travních traktorů je z více než 50 % určena typem a tvarem použitého žacího
nože. Na to, aby se navrhnul tvar lopatek s radiálním, vertikálním a horizontálním
prouděním v ideálním poměru, slouží celé vědní odvětví. Standardní („tovární“) nože jsou
dobrým kompromisem mezi nízkou cenou a univerzálním použitím pro sběr i mulčování za
dobrých podmínek. Traktory Riwall Pro tak patří mezi nejlepší traktory ve své kategorii.
Pokud ale chcete svůj traktor posunout o jeden až dva levely výše a vyrovnat se sběracími
schopnostmi traktorům třeba i 2x dražším, je tu pro Vás model traktoru s označením
Power Kit. K němu, vedle standardních nožů, dostanete ještě speciálně konstruované
tříramenné nože Riwall, které představují to nejlepší, co se dnes dá na trhu sehnat. Byly
vyvinuty ve spolupráci s českou projekční a konstrukční kanceláří, která se vývoji nožů
věnuje již roky na profesionální úrovni. Výsledkem je heavy-duty odolný nůž ze speciální
slitiny oceli se třemi mohutnými lopatkami s přesně poskládanými stupňovitými prolisy
pro dokonalé proudění vzduchu. Až 3x silnější proud vzduchu proudící do výhozového
tunelu dává traktoru skvělé vlastnosti i při sečení mokré či přerostlé trávy, louky prorostlé
mladými nálety nebo při sečení trávníku na nízkou výšku. Řez trávníku je velmi čistý
a působí velmi upraveně. Nože jsou chráněné užitným vzorem.

Power

Výhody:

Kit

nová generace

● skvělé sběrací schopnosti – v průměru o 35 % lepší naplnění koše i při obtížných podmínkách (přerostlá tráva, mokrá tráva, hustá tráva apod.)
● díky lepšímu plnění koše a možnosti sekat rychleji trvá posečení trávníku kratší dobu

Obecné parametry traktorů Riwall
● ideální traktor pro menší a střední pozemky do cca 5 tisíc m² ● špičkový motor MTD Evo 2 o max. výkonu 14,5 HP a vysokém objemu 439 cm³ ● tlakové
mazání motoru pro jeho delší životnost a jistotu správného mazání i při práci ve svahu ● snadné startování díky automatickému sytiči ● splňuje emisní
normu Euro 5 ● trvanlivá a odolná konstrukce stroje – ocelový rám i ocelová karosérie – vše snadno opravitelné, nemusíte řešit žádné praskání plastů po
nárazu nebo křehnutí a vyblednutí plastů díky UV záření ● pevný ocelový rám bez středového tunelu pro velmi snadné nastupování i vystupování z traktoru,
protiskluzová úprava opěrek nohou ● plovoucí žací ústroji s antiskalpovacími kolečky chrání trávník v nerovném terénu před poškozením hranou žacího
ústrojí ● excentricky uložené žací ústrojí pro možnost sečení těsně u překážek, zídek nebo chodníků ● přední náprava se systémem naklápění kol do
strany při změně směru-perfektní kopírování poloměru zatáčky bez poškození trávníku způsobeného „hrnutím“ kol dopředu ● velká kola (vpředu 15“
a vzadu 18“) jsou rozhodující pro komfort jízdy a průchodnost terénem ● kapota s velkým úhlem otevření pro dokonalý přístup k motoru a bohatým
žebrováním pro jeho dokonalé chlazení ● přední světlomety pro dobrou viditelnost a bezpečnou práci i za horších světelných podmínek ● jednoduchá
obsluha stroje a ergonomicky rozmístěné ovládací prvky ● hladké řemeny žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku lehké proklouznutí
a tím minimalizaci rizika drahé opravy uložení hřídele sečení – unikátní řešení chránící váš čas i peněženku ● velký objem koše 240 l pro posekání velké
plochy v co nejkratším čase ● snadné vysypávání koše z místa řidiče ● malý poloměr otáčení 46 cm pro perfektní manévrovatelnost se strojem a snadné
sekání kolem stromků, keřů, záhonků a dalších překážek ● pohodlné a podélně nastavitelné odpružené sedadlo s drážkami pro odvod vody ● integrovaný
držák na nápoje ● funkce 3 v 1 – sběr do koše, mulčování (s příslušenstvím-mulčovací záslepka), zadní výhoz bez koše (s příslušenstvím-deflektor pro
usměrnění proudu vzduchu) ● díky tažnému zařízení možnost připojení velkého množství příslušenství a rozšíření možností traktoru i na další úkoly
kromě sekání (vozíky, sypače, sběrače listí, odmechovače, válce, provzdušňovače, postřikovače ap.) ● možnost připojení čelní sněhové radlice a předního
nárazníku ● možnost osazení stroje unikátními trojramennými mulčovacími nebo sběracími noži Riwall Pro (příplatková výbava) a získat tak výkonnost
mnohem dražších strojů za zlomek ceny ● široká servisní síť po celé zemi ● bezproblémová dostupnost náhradních dílů i po více než deseti letech

● dovolí sekat na nižší výšku, než by bylo možné při stejných podmínkách se standardním nožem
● skvělá kvalita posečeného trávníku a čistší řez trávy pro její rychlejší regeneraci
● výrazně lepší vlastnosti při podzimním sběru listí
Motor:

● výrazně nižší znečištění vnitřku sekacího ústrojí
● delší životnost nožů díky silnějšímu a pevnějšímu materiálu, snadné broušení nožů
● díky skvělému rozložení hmotnosti nože, jeho větší váze a větším setrvačným silám se výrazně snižuje namáhání motoru
(otáčky tolik nekolísají) a tím se výrazně snižuje jeho opotřebení
● lepší rozložení hmotnosti a vyšší hmotnost a kinetická energie nože lépe absorbují případné nárazy na pevnější překážky (např. krtičiny)
a přispívají k delší životnosti ložisek uložení nožů
● nižší kolísání otáček a chod motoru blíže jeho optimu znamená v praxi nižší spotřebu o 10 až 20 % – rychlá návratnost investice
● možnost použití i pro mulčování – díky enormnímu proudu vzduchu v uzavřeném žacím prostoru dosahuje tento nůž
i nadstandardní kvality při mulčování trávníku
● unikátní design nožů chráněný užitným vzorem
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MTD Thorx 420 Evo 2
OHV, 439 cm³, 4takt

Pracovní výkon:

8,2 / 11,2 kW/HP

Maximální výkon:

10,7 / 14,5 kW/HP

Počet válců:

1

Mazání:

tlakové

Záběr:

92 cm

Počet nožů:

2

Objem koše:

240 l

Výška sečení:

30 – 95 mm, 5 poloh

27

Poloměr otáčení:

46 cm

Kola:

15“x6“ / 18“x9,5“

Světlomety:

ano

Objem palivové nádrže:

3,8 l

Deflektor:

příplatková výbava
(196-750A678)

Mulčovací záslepka:

příplatková výbava
(196-749A678)

Rozměry (d x š x v):

225/99/103 cm

Hmotnost:

195 kg

Traktory

Traktory

travní, se zadním výhozem

Příslušenství
RLT 92 T

● nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová
převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady ● mechanická
převodovka Transmatic je ideální i pro uživatele, kteří sečou zahradu
v hodně svažitém či kopcovitém terénu ● přední nárazník zdarma

+

Transportní jednoosý sklápěč

Sběrač trávy a listí

● přívěsný transportní vozík ● korba z oceli
● sklopný, zadní dveře odnímatelné
● maximální přípustná hmotnost 227 kg
● rozměry (d/š/v): 152,4 / 83,8 / 72 cm
● hmotnost: cca 27 kg

6stupňová
převodovka

● tažený sběrač posekané trávy, listí apod. ●
pracovní šířka 107 cm ● objem sběrného koše
380 l ● hmotnost 38 kg

Obj. č.: 190-163A000

RLT 92 H

Převodovka:

Transmatic, 6rychlostní

Počet rychlostí:

6 vpřed / 6 vzad

46 999 Kč

42 999 Kč

RLT 92 T
Power Kit

Převodovka:

Hydro-Gear, hydrostatická

Počet rychlostí:

plynule vpřed / plynule vzad

49 999 Kč

45 999 Kč

RLT 92 H
Power Kit

Obj. č.: 196-506-000

Převodovka:

Transmatic, 6rychlostní

Druhá sada speciálních sběracích nožů

Ano

Počet rychlostí:

6 vpřed / 6 vzad

48 999 Kč

44 999 Kč

1 893 €

Travní válec

Převodovka:

Hydro-Gear, hydrostatická

Druhá sada speciálních sběracích nožů

Ano

Počet rychlostí:

plynule vpřed / plynule vzad

28

Hydrostatická
6-ti stupňová
převodovka

● kombinovaný ruční / tažený travní válec
● ∅ 46 cm, šířka 61 cm ● z polyethylénu
● max. hmotnost 114 kg s vodní náplní

● přívěsný transportní vozík ● korba z oceli
● kola 16“ ● sklopný ● ložná plocha cca
120 cm ● maximální přípustná hmotnost
340 kg ● rozměry (d/š/v): 178 / 84 / 74 cm
● hmotnost: cca 38 kg
Obj. č.: 196-507-000

7 490 Kč

219,9 €

2 003 €

47 999 Kč

1 849 €

284,9 €

Travní válec

Postřikovač
● postřikovač ● kapacita nádrže 95 l
● postřikovací výkon 6,8 l/min
● hmotnost: cca 20 kg

● tažený travní válec ● ∅ 46 cm, šířka 91 cm,
z polyethylénu ● max. hmotnost 182 kg s vodní
náplní

Obj. č.: 190-229-000

649,9 €

7 190 Kč

Provzdušňovač trávníku

289,9 €

Hrábě na trávník

● tažený provzdušňovač na trávník s pracovní
šířkou 102 cm ● 12 probzdušňovacích hvězdic
o průměru 23 cm ● hloubka provzdušnění až
6 cm ● s transportními kolečky

● tažený vyhrabovač staré trávy a mechu
● pracovní šířka 102 cm ● 20 tepelně
zpracovaných pružin ● variabilní zatížení
v závislosti na nákladu

0€
51 999 Kč

289,9 €

Transportní jednoosý sklápěč

1 739 €

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem,
hydrostatickou převodovkou a sadou Power Kit
● komfortně ovládaná a moderní americká převodovka Hydro-Gear
● sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti
i v těžkých podmínkách ● přední nárazník zdarma

8 190 Kč

309,9 €

1 779 €

6-ti
stupňová
6stupňová
převodovka

● přívěsný transportní vozík ● korba z plastu
● sklopný ● objem cca 225 l ● maximální
přípustná hmotnost 175 kg ● rozměry (d/š/v):
142 / 84 / 76 cm ● hmotnost: cca 25 kg

● přívěsný transportní vozík ● korba z plastu
● sklopný ● pomocné kolečko pro ruční
manipulaci ● maximální přípustná hmotnost
159 kg ● rozměry (d/š/v): 142,2 / 83,8
/ 76,2 cm ● hmotnost: cca 27 kg

6-ti stupňová
Hydrostatická
převodovka

1 933 €

439,9 €

Transportní jednoosý sklápěč

Transportní jednoosý sklápěč

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem,
6stupňovou převodovkou a sadou Power Kit
● nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová
převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady vhodná i do
hodně svažitého terénu ● sada trojramenných nožů Riwall pro pro výrazné
navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách ● přední nárazník zdarma

+

1 659 €

11 550 Kč

239,9 €

1 813 €

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem
a hydrostatickou převodovkou Hydro-Gear
● moderní hydrostatická převodovka největšího amerického výrobce
Hydro-Gear ● hydrostatická převodovka Hydro-Gear představuje
nejpohodlnější řešení pojezdu travního traktoru-neřešíte převodové
stupně, pouze kolébkovým nožním pedálem určujete směr a rychlost stroje
● přední nárazník zdarma

+

+

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem
a 6stupňovou převodovkou Transmatic

Obj. č.: 190-526-000

Obj. č.: 190-224C000

3 390 Kč

229,9 €
29

129,9 €

Traktory

Příslušenství

Přívěsné rozmetadlo

Přední nárazník

● přívěsné rozmetadlo ● kapacita nádrže
39 kg ● šířka rozmetání do 300 cm
● hmotnost: cca 8 kg

● přední nárazník FastAttachTM
Obj. č.: OEM-196B603

2 050 Kč

Obj. č.: 196-031B000

71,9 €

129,9 €
Sněhové řetězy
● sada sněhových řetězů 18” x 9,5” ● pouze pro
modely s převodovkou TRANSMATIC

Přívěsné rozmetadlo

Tvrdá půda

neexistuje

Obj. č.: 196-898-699

● přívěsné rozmetadlo ● kapacita nádrže 50 kg
● šířka rozmetání do 365 cm
● hmotnost: cca 26 kg

3 190 Kč

Obj. č.: 196-545-000

124,9 €

Sněhová radlice

289,9 €

● sněhová radlice otočná do 3 pozic
● s ochranou proti nárazu ● šířka 117 cm
Obj. č.: OEM-190-833

Přívěsné rozmetadlo

10 490 Kč

● přívěsné odstředivé rozmetadlo granulátu
a hnojiva ● kapacita nádrže 80 kg ● šířka
rozmetání do 366 cm ● hmotnost: cca 26 kg

369,9 €

Stírací lišta na sněhovou radlici

Obj. č.: 196-036-000

● gumová stírací lišta na sněhovou radlici

389,9 €

Obj. č.: 196-718-678

1 490 Kč

52,9 €

Profesionální mulčovací nůž
Mulčovací záslepka

● při mulčování travní hmota neodchází
do sběracího tunelu, ale je mulčovací
záslepkou zadržena v žacím prostoru, kde je
mulčovacím nožem mnohokrát přeseknuta
a potom vpravena zpět do trávy ● sekání
je mnohem rychlejší, odpadá starost
o posekanou trávu i hnojení trávníku

● slouží k zaslepení výhozového tunelu při
mulčování trávy
Obj. č.: 196-749A678

3 190 Kč

114,9 €

Deflektor
Cena za 1ks:

Obj. č. pravý nůž:
RACC00031
Obj. č. levý nůž:
RACC00032

● při sekání bez koše slouží k usměrnění proudu
trávy z výhozového tunelu směrem k zemi
Obj. č.: 196-750A678

3 980 Kč

45,99 €

30

149,9 €

Elektrické
kultivátory

Benzínové
kultivátory
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Elektrické kultivátory
RET 3275

Benzínové kultivátory
Riwall elektrický kultivátor 750 W

RPT 4040

● ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové
Odolná kovová
záhony v předzahrádkách ap. ● díky svým kompaktním rozměrům,
převodovka
obratnosti a malé hmotnosti se hodí i pro přípravu půdy ve sklenících ●
práci s ním hravě zvládnou i ženy ● ušetří spoustu času a tvrdé práce
při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha ● tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě
zastavěných prostorech ● speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy ● kovová
převodovka pro dlouhou životnost stroje ● bezpečnostní vypínač s lehkým chodem ● úchyt
kabelu zamezující jeho poškození ● tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím
● dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost ● skládací rukojeť pro snadný
transport i skladování ● výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém
rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy
230V/50Hz

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Počet nožů:

4 (2x2)

Výkon:

750 W

Průměr nožů:

20,5 cm

Šířka záběru:

32 cm

Otáčky:

380 ot/min

Hloubka záběru:

10 – 20 cm

Hmotnost:

8,0 kg

2 799 Kč

2 499 Kč

● výkonný motor 4,1 HP, velká nádrž, snadné startování ● velmi
Odolná kovová
robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje ● odolná
převodovka
kovová převodovka ● ergonomická rukojeť ● nastavení hloubky
kultivace až do 30 cm ● speciální tvar nožů pro důkladné
rozmělnění zeminy ● možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů ● výborná ovladatelnost
a obratnost ● výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování
drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

OHV
140ccm

Motor:
Max. výkon:

3,0 / 4,1 kW/PS

Šířka záběru:

40 cm

Hloubka záběru:

15 – 30 cm

Objem nádrže - benzín:

1,0 l

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Průměr nožů:

20,5 cm

Výkon:

1 400 W

Otáčky:

280 ot/min

Šířka záběru:

40 cm
10 – 20 cm

Průměr přepravních
koleček:

150 mm

Hloubka záběru:
Počet nožů:

6 (3x2)

Hmotnost:

11 kg

3 999 Kč

153 €

3 499 Kč

135 €

0,6 l

Počet nožů:

4 (2x2)

Průměr nožů:

30 cm

Otáčky:

90 ot/min

Průměr pojezdového kola:

145 mm

Hmotnost:

30,5 kg

299 €

6 999 Kč
RPT 4040 B

230V/50Hz

Objem nádrže - olej:

7 799 Kč

95,99 €

● ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové záhonky,
Odolná kovová
skleníky, květinové záhony v předzahrádkách ap. ● kompaktní a díky
převodovka
transportním kolečkům a přednímu madlu i snadno ovladatelný
a přenosný ● práci s ním hravě zvládnou i ženy ● ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě
záhonu, velmi snadná obsluha ● tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných
prostorech ● speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy ● kovová převodovka pro
dlouhou životnost stroje ● bezpečnostní vypínač s lehkým chodem ● úchyt kabelu zamezující
jeho poškození ● tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím ● dvojitá izolace
kovových částí pro vaši maximální bezpečnost ● skládací rukojeť pro snadný transport
i skladování ● výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při
úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy
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141 cm3, 4taktní
jednoválec OHV

105 €

Riwall elektrický kultivátor 1 400 W

RET 4014

Riwall benzínový kultivátor 40 cm

269 €

Riwall benzínový kultivátor 40 cm
● výkonný značkový motor Briggs & Stratton, velmi snadné startování
Odolná kovová
● velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje ● odolná
převodovka
kovová převodovka ● ergonomická rukojeť ● nastavení hloubky kultivace
až do 30 cm ● speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy ● možnost práce na svahu
skloněném až 10 stupňů ● výborná ovladatelnost a obratnost ● výborný pomocník při kypření
půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

140ccm

Motor:

140 cm3, B&S 500e,
4taktní jednoválec, OHV

Objem nádrže - olej:

0,6 l

Počet nožů:

4 (2x2)

Průměr nožů:

30 cm

Otáčky:

90 ot/min
145 mm
30,5 kg

Max. výkon:

3,0 / 4,1 kW/PS

Šířka záběru:

40 cm

Hloubka záběru:

15 – 30 cm

Průměr pojezdového
kola:

Objem nádrže - benzín:

1,0 l

Hmotnost:

7 999 Kč

7 499 Kč
33

307 €

289 €

Benzínové kultivátory
RPT 6060

Riwall benzínový kultivátor 60 cm
● výkonný motor 5,4 HP, velká nádrž, snadné startování ● objem motoru
Motor o objemu
173 cm3 zajišťuje dostatečnou sílu pro práci se záběrem 60 cm i v těžší
173 cm3
půdě ● možnost odejmout krajní řadu nožů a vytvořit tak kultivátor se
záběrem 40 cm ● velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost
stroje ● odolná kovová převodovka ● ergonomická rukojeť ● nastavení hloubky kultivace až
do 30 cm ● speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy ● možnost práce na svahu
skloněném až 10 stupňů ● výborná ovladatelnost a obratnost ● boční kryty nožů chránící
nejenom obsluhu, ale i okolní rostliny před poškozením ● přední madlo pro snadnou manipulaci
● výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva
nebo rašeliny do půdy

Střih, co plotu nesluší,

OHV
163ccm

Motor:

RPT 8556 R

173 cm3, 4taktní
jednoválec OHV

Max. výkon:

4,0 / 5,4 kW/PS

Šířka záběru:

60 cm

Hloubka záběru:

15 – 30 cm

Objem nádrže - benzín:

1,3 l

Objem nádrže - olej:

0,6 l

Počet nožů:

6 (3x2)

Průměr nožů:

30 cm

Otáčky:

90 ot/min

Průměr pojezdového kola:

145 mm

Hmotnost:

36,7 kg

9 499 Kč

353 €

8 799 Kč

339 €

neexistuje

Riwall benzínový kultivátor 85 cm
se zpětným chodem
● silný, značkový motor o objemu 212 cm³ se systémem OHV ● snadné
startování motoru ● zesílená konstrukce vhodná i do těžkých podmínek
Zpětný chod
● síla ocelových nožů 3 mm ● robustní převodovka se zpětným chodem
● moderní systém řazení zpětného chodu přímo na rukojeti ● lehce
přestavitelná šíře záběru ● nastavení hloubky kultivace až do 35 cm ● dvě zadní pomocná
kola pro snazší transport nebo lepší stabilitu při kultivaci půdy ● výborný pomocník při kypření
půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy ● možnost
připojení příslušenství

OHV
196ccm

Motor:

212 cm3, Rato,
4taktní jednoválec
OHV

Max. výkon:

4,1 / 5,6 kW/PS

Počet rychlostí:

1 vpřed/1 vzad

Šířka záběru:

55/85 cm

Hloubka záběru:

nastavitelná do 35 cm

Objem nádrže - benzín:

3,6 l
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Objem nádrže - olej:

0,6 l

Počet nožů:

8 (4x2)

Průměr nožů:

35 cm

Otáčky vpřed:

120 ot/min

Průměr transportních kol:

200 mm

Hmotnost:

56 kg

10 799 Kč

415 €

9 799 Kč

377 €

Aku
nůžky

Elektrické
plotostřihy

Benzínový
plotostřih

str. 36

str.
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Aku nůžky

Elektrické plotostřihy
Riwall akumulátorové nůžky 3,6 V
na trávu a keře

RASH 1236
3,6V

REH 5045

● praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestříhávání trávníku
a tvarování a zastřihávání keřů ● snadno se dostanete i do míst, kam
Silná baterie
nezajede sekačka, nebo je obtížné použít klasický vyžínač nebo křovinořez
● snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé,
standardně dodávané, střihací lišty ● jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na
keře ● moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením
pro dlouhou životnost ● dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min. ● indikace stavu nabití
pomocí LED diody ● lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy ● jednoduchá obsluha,
bezpečnostní klíč proti nechtěnému použití cizí osobou, dětmi apod.

Riwall elektrický plotostřih 500 W
● výkonný motor 500 W ● velký bezpečnostní spínač pro komfortní
obsluhu ● délka lišty i kapacita střihu je ideální pro úpravu a tvarování
Nízká hmotnost
keřů, živých plotů i jednoletých výhonů ● nízká hmotnost skvěle vyhovuje
i ženám ● kvalitní protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez ● ostří
broušené diamantem ● přední bezpečnostní kryt rukojeti ● velký bezpečnostní spínač na
předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvající práci ●
ochranné pouzdro na lištu ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození

230V/50Hz

+

Akumulátor:

3,6 V/1,5 Ah, Li-ion

Šířka lišty na trávu:

80 mm

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Šíře střihu:

16 mm

Doba nabíjení:

cca 3 hod

Délka lišty na keře:

120 mm

Výkon:

500 W

Protiběžné stříhací lišty:

ano

Šíře střihu:

8 mm

Rychlost:

3 000 min-1

Hmotnost:

cca 2,5 kg

Bezpečnostní spínač:

ano

Délka lišty:

45 cm

Bezpečnostní klíč:

ano

Hmotnost:

0,6 kg

Indikace stavu
nabíjení baterie:

ano, LED

Orientační
pracovní doba

až 40 min.

Otáčky:

1100 ot./min.

899 Kč

34,99 €

679 Kč

1 199 Kč

999 Kč

25,99 €

Riwall Aku nůžky s rukojetí 3,6 V
na trávu a keře

RASH 1236 LH
3,6V

REH 6261 RH

● praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestříhávání trávníku
Otočná hlava
a tvarování a zastřihávání keřů ● snadno se dostanete i do míst, kam
nezajede sekačka nebo je obtížné použít klasický vyžínač nebo křovinořez
● snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané,
střihací lišty ● možnost připojení teleskopické rukojeti s kolečky pro pohodlnou práci ve
vzpřímené poloze ● délka rukojeti nastavitelná v rozmezí 1,08 až 1,38 m ● možnost ovládání
stroje i z teleskopické rukojeti ● snadné připojení nůžek k teleskopické rukojeti ● velká
kolečka 7 cm pro snadný pojezd ● jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře
● moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro
dlouhou životnost ● dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min. ● indikace stavu nabití
pomocí LED diody ● lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy ● jednoduchá obsluha,
bezpečnostní klíč proti nechtěnému použití cizí osobou, dětmi apod.

+

49,99 €

38,99 €

Riwall elektrický plotostřih 620 W
s otočnou rukojetí
● výkonný motor 620 W ● velký bezpečnostní spínač pro bezpečnou
Otočná rukojeť
a komfortní obsluhu ● dlouhá lišta a velká střižná kapacita 2,4 cm ●
otočná rukojeť o 180° pro práci v různých polohách ● držadlo se speciální
protiskluzovou vrstvou SoftGrip ● protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez ● ostří vyřezávané
laserem a broušené diamantem ● přední bezpečnostní kryt rukojeti ● velký bezpečnostní
spínač na předním madle s velmi malým odporem výrazně oddaluje únavu v rukou při déle
trvající práci ● ochranné pouzdro na lištu ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození

230V/50Hz

Akumulátor:

3,6 V/1,5 Ah, Li-ion

Délka lišty na keře:

120 mm

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Šíře střihu:

24 mm

Doba nabíjení:

cca 3 hod

Šíře střihu:

8 mm

Výkon:

620 W

Protiběžné stříhací lišty:

ano

Teleskopická rukojeť:

ano

Rychlost:

1 400 min

Otočná rukojeť:

ano

Bezpečnostní spínač:

ano

Délka lišty:

61 cm

Hmotnost:

3,0 kg

Bezpečnostní klíč:

ano

Hmotnost (vč. přísl.):

0,6 kg

Hmotnost (vč. teleskop.
rukojeti):

1,1 kg

Indikace stavu
nabíjení baterie:

ano, LED

Orientační
pracovní doba

až 40 min.

Otáčky:

1 100 ot./min.

Šířka lišty na trávu:

36

80 mm

-1

1 199 Kč

46,99 €

1 899 Kč

73,99 €

999 Kč

38,99 €

1 499 Kč

57,99 €
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Benzínové plotostřihy
 iwall benzínový plotostřih
R
s otočnou rukojetí

RPH 2660 RH

● výkonný motor a vysoká kapacita střihu pro práci i v hustém a starším
porostu a na velkých plochách ● snadné startování motoru ● výborné
Otočná rukojeť
vyvážení stroje ● velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu ●
profesionální protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez ● ostří broušené
diamantem ● otočná rukojeť o 180° pro pohodlnou práci v různých polohách ● přední
bezpečnostní kryt rukojeti ● účinný antivibrační systém výrazně potlačuje vznik nepříjemných
vibrací ● ochranné pouzdro na lištu

26ccm

Příliš vysoké křoviny

Motor:

25,4 cm3, 2takt

Protiběžné stříhací lišty:

ano

Pracovní výkon:

0,75 / 1 kW/PS

Otočná rukojeť:

ano

Rychlost:

7 500 min-1

Antivibrační systém:

ano

Délka lišty:

60 cm

Objem palivové nádrže:

0,65 l

Šíře střihu:

28 mm

Hmotnost:

cca 5,8 kg

4 799 Kč

neexistují

185 €

4 199 Kč

161 €

000 Kč

000 €

000 Kč

000 €

nazev

Elektrické
vyžínače

Benzínové
vyžínače

Elektrický
křovinořez

Benzínové
křovinořezy

str. 40

str. 41

str. 42

str. 43

Elektrické vyžínače

Benzínové vyžínače
Riwall elektrický vyžínač 350 W

RELT 3525

Riwall vyžínač s benzínovým
motorem 26 cm3

RPLT 2642

● lehký a výkonný motor 350 W ● skvělý pro dokončovací práce po sekání
– dosekávání kolem obrubníků, zídek, bazénů, keřů a dalších menších
Nízká hmotnost
ploch ● ergonomické držadlo s protiskluzovou vrstvou Soft Grip ● výškově
nastavitelná přední rukojeť ● teleskopické nastavení délky vodící tyče
pro různé výšky postav ● velký bezpečnostní spínač s malým odporem výrazně oddaluje únavu
v rukou při déle trvající práci ● strunová hlava s automatickým nastavením délky struny
pouhým úhozem o zem ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození ● lehký a obratný stroj
vhodný i pro ženy

25,4ccm

230V/50Hz

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Rukojeť:

tvar „T“, nastavitelná

Motor:

25,4 cm3, 2takt

Struna:

2 x 2, 4 mm

Výkon:

350 W

Typ strunové hlavy:

Tipp-Automatik

Pracovní výkon:

0,7 / 1,0 kW/hp

Typ strunové hlavy:

Tipp-Automatik

Otáčky:

11 000 ot/min

Hmotnost:

cca 2,3 kg

Otáčky:

7 500 ot./min.

Objem nádrže:

0,45 l

Záběr struny:

25 cm

Záběr struny:

42 cm

Hmotnost:

cca 5,2 kg

Struna:

2 x 1,2 mm

1 199 Kč

899 Kč
RELT 6030

● elegantní vzhled, lehká konstrukce ● silný 25,4 cm3 motor s technologiíí
„Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve
Full Crank Motor
dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru) ● antivibrační uložení
motoru pro vysoký komfort při práci ● pouze dvě polohy karburátoru pro
intuitivní a snadný start ● chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost ● robustní
dělená vodící tyč náhonu ● ideální délka a poloměr zakřivení vodící tyče – bezchybná
ergonomie ● antivibrační rukojeť s možností dvojího úchopu pro maximální pohodlí při práci
● Tip-Automatik strunová hlava pro automatické nastavení struny při práci lehkým úhozem
o zem ● pohodlný ramenní popruh

46,99 €

34,99 €

Riwall elektrický vyžínač 600 W
● lehký a silný 600 W motor ● jednoduchá změna na ořezávač hran
Otočná hlava
- lehkým stiskem tlačítka 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 ●
vymezovací zarážka při sekání v blízkosti zdí, obrubníků apod., bránící jejich poškození ●
velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci ● strunová hlava s automatickým nastavením
délky struny ● držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip ● teleskopické
nastavení délky vodící tyče ● vodící tyč obdélníkového průřezu zvyšující pevnost a stabilitu
stroje ● snadno nastavitelné přední držadlo ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození

230V/50Hz

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Rukojeť:

tvar „D“, nastavitelná

Výkon:

600 W

Typ strunové hlavy:

Tipp-Automatik

Otáčky:

10 100 ot/min

Hmotnost:

2,8 kg

Záběr struny:

30 cm

Struna:

2 x 1,5 mm
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1 899 Kč

73,99 €

1 399 Kč

53,99 €

2 799 Kč

2 499 Kč

107 €

95,99 €

Elektrické/benzínové křovinořezy

Benzínové křovinořezy

Riwall elektrický křovinořez
1 200 W

REB 1223

Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm3

RPB 420

● silný 1 200 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení
stroje ● bezpečnostní spínač ● strunová hlava s automatickým
Skvělé vyvážení
nastavením délky struny lehkým úhozem o zem ● ochranný
kryt je dvoudílný. Menší část se používá jako kryt nože, kdy
menší rozměry nebrání pohybu při sekání v hustém porostu ● při práci se strunovou
hlavou se může kryt nože jednoduše rozšířit o další část, čímž je zajištěna dokonalá
ochrana před odletující trávou ● držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou
vrstvou SoftGrip ● dělená hřídel pro snadný transport ● nastavitelné přední držadlo ●
kombinované držadlo pro různé druhy úchopu ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození

● silný stroj pro běžnou údržbu zahrad a sadů za skvělou cenu ● spolehlivý
motor o objemu 43 cm3 má nízkou spotřebu paliva při zachování
Skvělá cena
velkého výkonu ● chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
● nastavitelná řídítka dovolují přizpůsobení stroje výškově různým
postavám ● antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci ● pohon pevnou
hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka ● materiál vodící tyče i pevná hřídel
z kvalitní slitiny kovů ● díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora
místa při skladování, snadnější transport v automobilu ● dvoustrunná žací hlava umožňuje
automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem ● pohodlný dvouramenný popruh

43ccm

230V/50Hz

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Rukojeť:

kombinovaná

Motor (cm3):

42,7, 2takt

Vrtání nože (mm):

25,4

Výkon:

1 200 W

Záběr nože:

23 cm

Pracovní výkon:

1,2 / 1,6 kW/HP

Typ strunové hlavy:

Tipp-Automatik

Otáčky:

10 000 ot/min

Nůž:

třízubý

Otáčky (ot./min.):

9 000

Struna (mm):

2 x 2,5

ano

Záběr struny (cm):

42

Průměr vodící tyče
(mm):

28

Objem nádrže (l):

1,0

Hmotnost (kg):

7,5

Antivibrační systém:

ano

Záběr nože (cm):

25,5

Žací nůž:

3 zuby – ve standardu

Záběr struny:

38 cm

Struna:

2 x 2,4

Typ strunové hlavy:

Tipp-Automatik

Popruh na rameno:
Hmotnost:

4,8 kg

2 499 Kč

96,99 €

2 199 Kč

25,4ccm

3 199 Kč

111 €

Riwall křovinořez s benzínovým
motorem 52 cm3

RPB 510

● ideální lehký stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady ● silný 26 cm3
Nízká hmotnost
motor s technologiíí „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková
hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru) ●
pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start ● chromová úprava válce motoru
pro dlouhou životnost ● ergonomická, nastavitelná antivibrační bike-rukojeť s možností
aretace plynu ● antivibrační uložení motoru pro maximální komfort při práci ● pohon pevnou
hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka s možností mazání ● materiál vodící
tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů ● díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě
poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu ● dvoustrunná
žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem ● pohodlný
ramenní popruh

120 €

2 899 Kč

84,99 €

Riwall křovinořez s benzínovým
motorem 26 cm3

RPB 260

Pohon pevnou hřídelí:

ve standardu

● silný stroj pro běžnou údržbu rozlehlejších zahrad za skvělou cenu ●
moderní motor má nízké emise a nízkou spotřebu paliva při zachování
Skvělá cena
velkého výkonu ● chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
● nastavitelná řídítka s možností nezávislého nastavení levé a pravé
části pro bezchybnou ergonomii ● antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší
práci ● pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka ● materiál
vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů ● díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na
dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu ● dvoustrunná
žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem ● pohodlný
dvouramenný popruh
52ccm

Motor:

25,4 cm3, 2takt

Žací nůž:

3 zuby – ve standardu

Motor:

51,7 cm3, 2takt

Vrtání nože:

25,4 mm

Pracovní výkon:

0,7 / 1,2 kW/hp

Vrtání nože:

25,4 mm

Pracovní výkon:

1,46 / 2,0 kW/HP

Typ strunové hlavy:

Tipp-Automatik

8 900 ot/min

Typ strunové hlavy:

Tipp-Automatik

10 700 ot/min

Struna:

2 x 2,5 mm

Pohon pevnou hřídelí:

ano

Struna:

2 x 2,4 mm

Pohon pevnou hřídelí:

ano

Záběr struny:

42 cm

Průměr vodící tyče:

26 mm

Záběr struny:

42 cm

Průměr vodící tyče:

28 mm

Objem nádrže:

1,0 l

ano

Objem nádrže:

1l

Antivibrační systém:

ano

Hmotnost:

8,8 kg

25,5 cm

Hmotnost:

5,6 kg

Záběr nože:

25,5 cm

Žací nůž:

3 zuby – ve standardu

Otáčky:

Antivibrační systém:
Záběr nože:

42

Otáčky:

2 999 Kč

115 €

3 599 Kč

139 €

2 599 Kč

99,99 €

3 199 Kč

123 €
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Benzínové křovinořezy
RPB 520

Riwall křovinořez s benzínovým
motorem 52 cm3
● špičkový stroj i pro náročné práce kolem domu a zahrady s výborným
Profi odpružení
poměrem cena/kvalita ● silný a výkonný motor o objemu 52 cm3 se
nezalekne ani náletů, křovin nebo vyšší trávy ● bohatě dimenzované
chladící otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje ● moderní
karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve
svahu ap. ● ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí ● účinné
antivibrační uložení motoru ● pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová
převodovka a spojka ● materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů ● dvoustrunná
žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem ● komfortní
dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele

52ccm

Motor:

51,7 cm3, 2takt

Vrtání nože:

25,4 mm

Pracovní výkon:

1,5 / 2,0 kW/HP

Typ strunové hlavy:

Tipp-Automatik

Otáčky:

9 000 ot/min

Struna:

2 x 2,4 mm

Pohon pevnou hřídelí:

ano

Záběr struny:

42 cm

Průměr vodící tyče:

28 mm

Objem nádrže:

1,32 l

Antivibrační systém:

ano

Hmotnost:

7,4 kg

Záběr nože:

25,5 cm

Žací nůž:

3 zuby – ve standardu

5 099 Kč

190 €

4 499 Kč

173 €

Riwall multifunkční benzínový křovinořez 4v1

RPMT 520

 univerzální pomocník, který může sloužit jako strunový vyžínač,
4 funkce
křovinořez, plotostřih a prořezávací řetězová pila  špičkový motor
v jednom stroji
s patentovanou technologií šetřící palivo až o 30 %, digitální zapalování,
elektronicky řízené otáčky motoru, vysoce kvalitní filtr, nízké emise, maximální výkon
cca 2,0 HP  snadné startování motoru  pohodlná rukojeť dovolující více možností uchopení
stroje pro práci v různých polohách a s různými nástavci  přestavba bez použití nářadí 
dostatečný výkon při zachování nízké hmotnosti nutné pro práci s pilou či plotostřihem nad
hlavou  automatické odvíjení a nastavení délky struny lehkým úhozem o zem  dělená hřídel
pro snadný transport  pohodlný popruh ve standardu

52 ccm

Motor:

51,7 cm3, 2takt

Žací nůž:

3 zuby – ve standardu

Pracovní výkon:

1,2/2,0 kW/HP

Vrtání nože:

25,4 mm

Otáčky:

9 600 ot/min

Typ strunové hlavy:

Tipp-Automatik

Pohon pevnou hřídelí:

ano

Struna:

2 x 2,4 mm

Průměr vodící tyče:

26 mm

Záběr struny:

42 cm

Antivibrační systém:

ano

Objem nádrže:

1,32 l

Záběr nože:

25,5 cm

Hmotnost:

6,8 kg

Další standardní příslušenství:
Plotostřih
Délka lišty:

40 cm

Šíře střihu:

24 mm

Výkyvná hlava:

ano, o 1800

Prořezávací pila
Řezná délka:
Lišta:

255 mm
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305 mm

5 299 Kč

204 €

4 699 Kč

181 €

Benzínové křovinořezy
Úsporný

4taktní

Riwall křovinořez s benzínovým
4taktním motorem 36 cm³

RPB 360 4T

4-takt

35,8 ccm

motor

 ideální stroj na běžné práce kolem domu a zahrady s velmi jednoduchou
Velmi tichý
obsluhou ● moderní čtyřtaktní motor znamenající novou hladinu komfortu
chod
při práci ● díky 4taktní technologii velmi malý odpor startovací šňůry při
samotném startu ● vysoký točivý moment a stálý přísun výkonu ● obecně nižší a pocitově
příjemnější hlučnost 4taktního motoru ● nízká spotřeba paliva i oleje znamenají nižší provozní
náklady ● nízké emise, malá kouřivost i zápach z výfukových zplodin ● oddělené nádrže na olej
i benzín zjednodušují obsluhu – není nutné připravovat směs paliva ● ergonomická bike rukojeť
s velkou možností individuálního nastavení ● komfortní dvouramenný popruh snižuje únavu při
práci ● automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem ● kvalitní materiály hřídele,
vodící tyče i převodového ústrojí ● díky dělené hřídeli snadná přeprava i skladování stroje ●
kvalitní žací nůž, strunová hlava a nářadí součástí dodávky

Motor:

35,8 cm³, 4takt

Vrtání nože:

25,4 mm

Pracovní výkon:

0,9 / 1,2 kW/HP

Typ strunové hlavy:

Tipp-Automatik

Otáčky:

10 000 ot/min

Struna:

2 x 2,4 mm

Pohon pevnou hřídelí:

ano

Záběr struny:

42 cm

Průměr vodící tyče:

26 mm

Objem nádrže (benzín):

0,65 l

Antivibrační systém:

ano

Objem nádrže (olej):

0,1 l

Záběr nože:

25,5 cm

Hmotnost:

7,7 kg

Žací nůž:

3 zuby – ve standardu

4 799 Kč

4 199 Kč

Dřevo, které nezdoláte,

neexistuje

185 €

161 €

Příslušenství
Žací nože ke
křovinořezům
Žací nůž třízubý

Žací strunové
hlavy vč. 3
redukcí (blister)
Standardní žací hlava
vč. 3 redukcí

255/25,4 mm
/2,5 mm/3T

Žací struny (čtvercové)
Žací struna
1,2 mm

Žací struna
1,5 mm

M8x1,25
- M10x1,25

Žací struna
2 mm

1,2 mm
15 m

1,5 mm
15 m

2,0 mm
15 m

M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5

Heavy duty
strunová hlava
Obj. č.: RACC00026

Obj. č.: RACC00033

8,79 €
Žací nůž čtyřzubý

Obj. č.: RACC00076

13,99 €
Žací hlava se systémem
Easy Load vč. 3 redukcí

255/25,4 mm
/1,4 mm/4T

Obj. č.: RACC00077

1,89 €

49 Kč
Žací struna
2,4 mm

59 Kč

Obj. č.: RACC00024

2,29 €

Žací struna
2,0 mm

M8x1,25
- M10x1,25

2,4 mm
15 m

59 Kč

2,29 €

Žací struna
2,4 mm
2,0 mm
40 m

2,4 mm
40 m

M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5

Velmi snadné
navíjení struny
Obj. č.: RACC00027

Obj. č.: RACC00028

9,59 €

Obj. č.: RACC00025

15,99 €

69 Kč

2,69 €
46

Obj. č.: RACC00045

109 Kč 4,19 €

Obj. č.: RACC00046

139 Kč 5,39 €

Elektrické
řetězové pily

str. 48

Elektrické řetězové pily
RECS 2440 E

Riwall řetězová pila 2 400 W
s elektrickým motorem
● ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem
cena/kvalita ● spolehlivý motor s výkonem 2 400 W je vhodný na většinu
Vysoký výkon
úkolů ● rychlost řetězu 15 m/s pro rychlý a čistý řez ● moderní design
splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu ●
průhledné okénko indikuje stav oleje v nádržce ● automatické mazání řetězu snižuje tření
a zvyšuje životnost řetězu ● účinná brzda zastaví řetěz již během 0,12 s ● velké víčko
nádrže pro snadné dolévání oleje ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození ● ochranné
pouzdro na lištu

230V/50Hz

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Řetěz:

3/8“

Výkon:

2 400 W

Nádrž na olej:

0,15 l

Rychlost řetězu:

15 m/s

Mazání řetězu:

automatické

Délka lišty:

40 cm

Hmotnost:

4,6 kg

1 999 Kč

1 799 Kč
RECS 2440

230V/50Hz

77,99 €

69,99 €

Riwall řetězová pila 2400 W
s elektrickým motorem
● výkonná moderní pila pro přípravu palivového dřeva i běžné práce na
Vysoký
zahradě a kolem domu ● silný motor 2 400 W nové konstrukce znamená
točivý moment
vyšší točivý moment, vyšší rychlost a snadnější řezání ● odlehčená
konstrukce pro snadné ovládání pily – hmotnost pouhých 4,5 kg vč. příslušenství ●
značkový řetěz Oregon spolu s vysokou rychlostí řetězu znamená rychlý a čistý řez ●
poslední generace snadného napínání řetězu bez použití nářadí kruhovým ovladačem
na boku pily ● piliny jsou odváděny do boku, takže nelétají na obsluhu a rovněž je motor
tak mnohem lépe chráněn proti nasávání prachu ● držadlo se speciální protiskluzovou
měkčenou vrstvou Soft Grip ● účinná brzda řetězu a výrazné potlačení zpětného rázu od
řetězu pro bezpečí obsluhy ● automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost
řetězu ● průhledné okénko pro rychlou kontrolu stavu oleje ● úchyt kabelu zamezující jeho
poškození ● ochranné pouzdro na lištu

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Řetěz:

3/8“, Oregon

Výkon:

2 400 W

Nádrž na olej:

0,15 l

Rychlost řetězu:

15,5 m/s

Mazání řetězu:

automatické

Délka lišty:

40 cm, Oregon

Hmotnost:

4,5 kg
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2 499 Kč

96,99 €

2 090 Kč

79,99 €

Strom, který nespadne,

neexistuje

Benzínové
řetězové pily

str. 50

Benzínové řetězové pily
RPCS 2530

Benzínové řetězové pily
Riwall řetězová vyvětvovací pila
s benzínovým motorem 25 cm3

RPCS 5545
54ccm

● velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na
odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším
Očko na karabinu
průměru a další běžné práce kolem domu a zahrady ● vhodná i jako
náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu ● díky
velmi lehké konstrukci je vhodná i např. pro tesaře pracující na střechách nebo arboristy
prořezávající koruny stromů ● pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny
● spolehlivý a výkonný motor osazený moderním karburátorem pro klidný běh a práci
v jakémkoliv úhlu ● nastřikovací pumpička pro snadné starty ● moderní design splňující
všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu ● jednoduché napínání řetězu
● automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu ● účinná brzda řetězu
● účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby ● ochranné pouzdro na
lištu

25ccm

● Easy-START – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného
startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce
Start bez námahy
za vás udělá pomocná pružina ● ideální pila třídy farmer na veškeré
práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon ●
robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání
lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu ● spolehlivý
a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci
v jakémkoliv úhlu ● krásný moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou
ergonomii a snadnou obsluhu ● rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem
pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) ● jednoduché napínání řetězu z boku stroje ● automatické
mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu ● automatické olejové čerpadlo, mazání řetězu
s možností nastavení množství oleje ● účinná brzda řetězu ● účinný antivibrační systém AVS oddaluje
únavu a šetří vaše klouby ● ochranné pouzdro na lištu

Motor:

25,4 cm3, 2takt

Mazání řetězu:

automatické

Motor:

54,0 cm3, 2takt

Mazání řetězu:

automatické

Pracovní výkon:

0,7 / 1,0 kW/hp

Objem olejové nádrže:

0,16 l

Pracovní výkon:

2,2 / 3,0 kW/HP

Objem olejové nádrže:

0,26 l

Max. výkon:

0,9 / 1,2 kW/hp

Antivibrační systém AVS:

ano

Systém lehkého startu:

ano

Antivibrační systém AVS:

ano

Lišta:

30 cm

Lišta:

45 cm, Oregon

Řetěz:

0,325“, Oregon

Jednoduché napínání
řetězu:

ano

3/8“

Jednoduché napínání
řetězu:

ano

Řetěz:
Nastřikovač paliva:

ano

Objem palivové nádrže:

0,23 l

Zapalování:

elektronické

Objem palivové nádrže:

0,55 l

Zapalování:

elektronické

Hmotnost:

3,85 kg

Brzda řetězu:

ano

Hmotnost:

5,4 kg

Brzda řetězu:

ano

110 €

4 699 Kč

179 €

96,99 €

4 199 Kč

161 €

2 799 Kč

2 499 Kč
RPCS 5040

systém
easy-start

Riwall řetězová pila
s benzínovým motorem 54 cm3

Riwall řetězová pila
s benzínovým motorem 49 cm3
● silná, robustní a cenově velmi výhodná pila, vhodná na všechny běžné
Skvělá cena
práce okolo domu i zahrady, přípravu palivového dřeva apod. ● spolehlivý
a výkonný motor se snadno startuje a je osazený kvalitním karburátorem
pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu ● moderní design a konstrukce splňující všechny
požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu ● snadný přístup k základním částem pily
vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) ● jednoduché napínání řetězu ● automatické mazání
řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu ● automatické olejové čerpadlo mazání řetězu
s možností nastavení množství oleje ● účinná brzda řetězu ● účinný antivibrační systém AVS
oddaluje únavu a šetří vaše klouby ● ochranné pouzdro na lištu

49ccm

Motor:

49,2 cm3, 2takt

Objem olejové nádrže:

0,26 l

Pracovní výkon:

2,1 / 2,9 kW/HP

Antivibrační systém AVS:

ano

Lišta:

40 cm
0,325“

Jednoduché napínání
řetězu:

ano

Řetěz:
Zapalování:

elektronické

Objem palivové nádrže:

0,55 l

Brzda řetězu:

ano

Hmotnost:

5,4 kg

Mazání řetězu:

automatické
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3 499 Kč

135 €

2 999 Kč

115 €
51

Benzínové řetězové pily
RPCS 6250
62ccm

Riwall řetězová pila
s benzínovým motorem 62 cm3
● jedna z nejvýkonnějších pil ve třídě s motorem o objemu 62 cm³ ●
díky moderním konstrukčním materiálům má stroj stále velmi příznivou
Silný motor
hmotnost ● unikátní systém snadného startování – s minimální silou
natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina
● ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou
Oregon ● robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů,
prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu ●
spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný
běh a práci v jakémkoliv úhlu ● rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním
částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) ● jednoduché napínání řetězu z boku stroje
● automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu ● automatické olejové
čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje ● účinná brzda řetězu ● účinný
antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby ● ochranné pouzdro na lištu

systém
easy-start

Motor:

61,5 cm³, 2takt

Mazání řetězu:

automatické

Pracovní výkon:

2,3 / 3,1 kW/HP

Objem olejové nádrže:

0,26 l

Systém lehkého startu:

ano

Antivibrační systém AVS:

ano

Lišta:

50 cm, Oregon
0,325“, Oregon

Jednoduché napínání
řetězu:

ano

Řetěz:
Zapalování:

elektronické

Objem palivové nádrže:

0,55 l

Brzda řetězu:

ano

Hmotnost:

5,4 kg

neexistuje

5 599 Kč

4 999 Kč

Listí, co neodlétne,

216 €

193 €

Příslušenství
Pilový řetěz
Riwall Pro

Pilový řetěz
Riwall Pro

Pilový řetěz
Riwall Pro

Pilový řetěz
Riwall Pro

Pilový řetěz
Riwall Pro

3/8“
drážka 1,3 mm
44 zubů
lišta 30 cm

3/8“
drážka 1,3 mm
56 zubů
lišta 40 cm

0,325“
drážka 1,5 mm
64 zubů
lišta 40 cm

0,325“
drážka 1,5 mm
72 zubů
lišta 45 cm

0,325“
drážka 1,5 mm
78 zubů
lišta 50 cm

Vhodné například
na model RPCS 2530

Vhodné například
na modely RECS
1840/2340/2440

Vhodné například
na model RPCS 5040

Vhodné například
na model RPCS 5545

Vhodné například
na model RPCS 6250

Obj. č.: RACC00049

Obj. č.: RACC00053

Obj. č.: RACC00056

299 Kč 11,99 €

329 Kč 12,99 €

Obj. č.: RACC00047

Obj. č.: RACC00052

179 Kč 6,99 €

219 Kč 8,39 €

269 Kč 10,99 €
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Elektrické
vysavače/foukače

Benzínové
vysavače/foukače

str. 54
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Elektrické vysavače/foukače
REBV 3200 E

230V/50Hz

Benzínové vysavače/foukače

Riwall elektrický vysavač
/ foukač 3 200 W

RPBV 26

● extra silný 3 200 W motor ● 2 funkce - foukání a vysávání do sběrného
vaku ● snadná manipulace díky nízké hmotnosti ● výkonné mulčování pro
Skládací
zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku – lopatky z odolného plastu
rozsekají odpad v poměru 12:1 ● teleskopicky výsuvná hubice pro snadné
skladování, transport a nastavení ideální pracovní polohy pro uživatele různého vzrůstu ●
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 ● výsuvný úchyt kabelu zamezující jeho poškození

elektrický 230 V / 50 Hz

Drtící poměr:

12:1

Motor:

26 cm³, 2takt

Objem sběrného vaku:

45 l

Výkon:

3 200 W

Objem sběrného vaku:

45 l

Pracovní výkon:

0,75 / 1,0 kW/HP

Drtící poměr:

12:1

Sací výkon:

13,2 m3/min

Pojezdová kolečka:

ano

Objem nádrže:

0,5 l

Popruh na rameno:

ano

Rychlost proudu
vzduchu:

270 km/hod

Popruh na rameno:

ano

Sací výkon:

10,2 m /min

Objem palivové nádrže:

0,5 l

Hmotnost:

cca 2,7 kg

Rychlost proudu
vzduchu:

252 km/hod

Hmotnost:

4,3 kg

51,99 €

999 Kč

230V/50Hz

● lehký a velmi snadno ovladatelný foukač ● silný motor o výkonu
Snadná změna
1 koňské síly ● bohatě dimenzované chladící otvory chrání motor před
funkce
přehřátím ● ideální i pro práci na velkých plochách ● používá se pro sběr,
vyfukování nebo hromadění listí, prachu a jiných nečistot ● jednoduchá
přestavba mezi vysávacím a foukacím módem ● vynikající vyvážení stroje pro práci jednou
rukou ● vynikající drtící poměr 12:1 (do vaku se vám vejde až 12x více materiálu) ● objemný
vak s velkým otvorem pro snadné vysypávání nadrceného materiálu ● pomocný řemen na
rameno

Motor:

1 299 Kč

REBV 3000

26ccm

Riwall benzínový vysavač / foukač

38,99 €

Riwall elektrický vysavač
/ foukač 3 000 W
● extra silný 3 000 W motor ● snadná manipulace díky nízké hmotnosti
Extra silný
● výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku odolné břity rozsekají odpad v poměru 12:1 ● odnímatelná hubice pro
snadné skladování nebo transport ● 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

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Drtící poměr:

12:1

Výkon:

3 000 W

Objem sběrného vaku:

45 l

Sací výkon:

nastavitelný

Pojezdová kolečka:

ano

Max. sací výkon:

13,5 m3/min

Popruh na rameno:

ano

Rychlost proudu
vzduchu:

nastavitelná

Hmotnost:

cca 6,0 kg

Rychlost proudu
vzduchu:

270 km/hod
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2 199 Kč

84,99 €

1 799 Kč

69,99 €

3

3 799 Kč

3 299 Kč

147 €

127 €

Elektrické nožové/válcové drtiče
RES 2545

230V/50Hz

Drtivější síla

neexistuje

Riwall elektrický nožový drtič větví
2500 W
● praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve
Včetně vaku
prořezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní
na štěpky
odpad ● rozdrcený odpad lze využít pro účely kompostování, jako mulč
nebo i jako palivo ● k drtiči je standardně dodávaný objemný vak, do
kterého lze štěpky zachytávat ● drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími k uchycení
sběrného vaku ● drtící ústrojí je vybaveno dvěma kvalitními ocelovými noži ● nože jsou
broušené oboustranně a jsou otočné, takže vydrží 2x déle ● nože je možno brousit ● stroj
je vybaven silným motorem 2 500 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení ●
automatické zastavení stroje při blokaci nožů ● velké madlo a pojezdová kola pro snadný
transport

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Průměr větví max.:

4,5 cm

Výkon:

2 500 W

Sběrný vak:

55 l

Systém drcení:

2 nože

Hmotnost:

10,3 kg

Otáčky bez zatížení:

4 200 ot./min.

2 999 Kč

117 €

2 699 Kč
RES 3044

230V/50Hz

Elektrické
nožové drtiče

Elektrické
válcové drtiče

str. 57

str. 58

105 €

Riwall elektrický válcový drtič větví
3 000 W
● praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve
Včetně vaku
prořezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný
na štěpky
dřevní odpad ● zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které lze využít
pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo ● k drtiči je standardně dodávaný
objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat ● drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími
k uchycení sběrného vaku ● drtící ústrojí uložené v kovovém bloku je vybaveno technologií
pomaloběžného drtícího válce s velmi tichým chodem ● díky ozubenému drtícímu válci si
stroj větve sám vtahuje, což výrazně zvyšuje pracovní komfort ● vůle mezi drtícím válcem
a opěrnou stěnou je snadno nastavitelná z boku stroje ● stroj je vybaven silným motorem
3 000 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení, motorovou brzdou a LED indikací
jeho chodu ● automatické zastavení stroje při blokaci drtícího válce ● zpětný chod pro snadné
odstranění zaseknuté větve ● velké madlo a pojezdová kola pro snadný transport

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Průměr větví max.:

4,4 cm

Výkon:

3 000 W

Sběrný box:

55 l

Systém drcení:

frézovací válec

Hmotnost:

17,5 kg

Otáčky bez zatížení:

60 ot/min

57

4 499 Kč

173 €

3 999 Kč

155 €

Elektrické válcové drtiče
RES 3044 B

230V/50Hz

Riwall elektrický válcový drtič větví
3 000 W s transparentním boxem
● vysoký drtící výkon až 44 mm ● ideální na likvidaci dřevního odpadu po
Průhledný box
prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů ● zpracovává odpad
na štěpky
na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy
a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do
kamen ● výkonný motor má vysoký výkon 3 000 W, motorovou brzdu a kvalitní elektronickou
ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje
● motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve ● indikace chodu motoru
pomocí LED diody ● stroj je opatřen velkým sběrným boxem o objemu 60 l z průhledného
materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další drť ● velká
transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem ● opláštění stroje
kvalitním netříštivým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení ● drtící ústrojí
je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při
drcení větví velkého průřezu ● díky použité technologii pomaloběžného drtícího válce má stroj
extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy ● díky ozubenému drtícímu
válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy ● vůle mezi drtícím válcem
a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje ● snadno se skladuje – tělo
stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Průměr větví max.:

4,4 cm

Výkon:

3 000 W

Sběrný box:

60 l

Systém drcení:

frézovací válec

Hmotnost:

27 kg

Otáčky bez zatížení:

60 ot/min

5 799 Kč

4 999 Kč

Suchá zahrada

neexistuje

224 €

193 €

Kalová
čerpadla

Proudová čerpadla
a domácí vodárny

str. 60

str. 61

Proudová čerpadla
a domácí vodárny

Kalová čerpadla
REP 750

Riwall univerzální ponorné kalové čerpadlo
750 W

REJP 1200

● funkce 2 v 1 - kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne
čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu ● hodí se na čerpání vody
2v1
z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních
jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. ● plovákový spínač
lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne
čerpadlo ● hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody ●
motor je chráněn tepelnou pojistkou ● součástí balení je i koncovka pro připojení 3 různých
průměrů hadic ● pravoúhlý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice ●
pohodlné madlo pro snadné přenášení

230V/50Hz

● kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu
Dopravní výška
čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) ● hodí se
až 48 m
na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení
na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo
užitkovou vodou ● čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze ●
díky velké výkonové rezervě může motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí
● široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu ● horní madlo usnadňuje přenášení ● hřídel
čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody ● motor je hermeticky
utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou ● plnící i výpustný šroub pro snadnou obsluhu ● dle
průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému
230V/50Hz

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Max. tlak:

0,8 bar

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Průměr závitu:

1“

Výkon:

750 W

Průměr závitu:

1 ½“

Výkon:

1 200 W

Průměr hadice:

1“

Max. čerpací výkon:

12 500 l/hod

Průměr hadice:

1 – 1 ½“

Max. čerpací výkon:

3 800 l/hod

Délka kabelu:

1,2 m

Max. dopravní výška:

8m

Délka kabelu:

10 m

Max. dopravní výška:

48 m

Max. teplota média:

35°

Max. hloubka ponoru:

7m

Max. teplota média:

35°

Max. výška sání:

7m

Hmotnost:

7,1 kg

Max. průměr pevných
příměsí:

35 mm

Hmotnost:

4,6 kg

Max. tlak:

4,8 bar

Příslušenství:

1 299 Kč

Sací hadice 7 m
Obj. číslo: WPH-003,
549,-Kč / 21,99 €

51,99 €

1 099 Kč
REP 1100 INOX

Riwall zahradní proudové čerpadlo
1 200 W

REJP 1200 INOX

● nerezové kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak
Výkon až
čistou, tak i silně znečištěnou vodu ● hodí se na čerpání vody z bazénů,
15 000 l/hod
šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží,
rybníků, potoků, širokých studní apod. ● čerpaná voda může obsahovat
příměsi až do velikosti 35 mm ● pouzdro čerpadla a motoru je vyrobeno z kyselinovzdorné
nerezové oceli (INOX), díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi ● díky výkonové rezervě
může silný motor 1100 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí ● plovákový spínač lze
zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne
čerpadlo ● hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody ●
motor je chráněn tepelnou pojistkou ● součástí balení je i koncovka pro připojení 3 různých
průměrů hadic ● pravoúhlý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice
230V/50Hz

76,99 €

1 799 Kč

42,99 €

Riwall univerzální ponorné kalové čerpadlo
1 100 W

1 999 Kč

69,99 €

Riwall zahradní proudové čerpadlo
1 200 W
● kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu
Dopravní výška
čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) ● hodí se
až 48 m
na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení
na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo
užitkovou vodou ● čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze ●
nerezový kryt skříně čerpadla pro dlouhou životnost ● díky velké výkonové rezervě může motor
1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí ● široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu
● horní madlo usnadňuje přenášení ● hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním
bránícímu vniknutí vody ● motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou ● plnící
i výpustný šroub pro snadnou obsluhu ● dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři
trysky závlahového systému

230V/50Hz

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Max. tlak:

0,95 bar

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Průměr závitu:

1“

Výkon:

1 100 W

Průměr závitu:

1 ½“

Výkon:

1 200 W

Průměr hadice:

1“

Max. čerpací výkon:

15 000 l/hod

Průměr hadice:

1 - 1 ½“

Max. čerpací výkon:

3 800 l/hod

Délka kabelu:

1,2 m

Max. dopravní výška:

9,5 m

Délka kabelu:

10 m

Max. dopravní výška:

48 m

Max. teplota média:

35°

Max. hloubka ponoru:

7m

Max. teplota média:

35°

Max. výška sání:

7m

Hmotnost:

7,1 kg

Max. průměr pevných
příměsí:

35 mm

Hmotnost:

5,8 kg

Max. tlak:

4,8 bar
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Příslušenství:

1 799 Kč

69,99 €

1 499 Kč

57,99 €

Sací hadice 7 m
Obj. číslo: WPH-003
549,-Kč / 21,99 €
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2 399 Kč

92,99 €

1 999 Kč

76,99 €

Proudová čerpadla
a domácí vodárny

Proudová čerpadla
a domácí vodárny

REJP 1000 INOX SET

230V/50Hz

+

Riwall zahradní proudové čerpadlo
1000 W s příslušenstvím

REWP 1200 INOX

● kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu
čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) ● hodí se
Bohaté příslušenství
na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení
na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování
objektů pitnou nebo užitkovou vodou ● čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které
brání vzniku koroze ● nerezový kryt skříně čerpadla pro dlouhou životnost ● díky výkonové
rezervě může motor 1000 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí ● široký podstavec
zajišťuje dobrou stabilitu ● horní madlo usnadňuje přenášení ● hřídel čerpadla je utěsněna
velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody ● motor je hermeticky utěsněn a chráněn
tepelnou pojistkou ● plnící i výpustný šroub pro snadnou obsluhu ● dle průměru trysek dokáže
najednou zásobovat dvě až tři trysky závlahového systému ● součástí kvalitního příslušenství
je sací hadice 4 m, zahradní dvouplášťová hadice 20 m, rychlospojka 2x, spojka čerpadlohadice, postřikovací pistole
Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Průměr závitu:

1"

Výkon:

1000 W

Průměr hadice:

3/4"

Max. čerpací výkon:

3 500 l/hod

Délka kabelu:

1,3 m

Max. dopravní výška:

44 m

Max. teplota média:

35°

Max. výška sání:

7m

Hmotnost:

cca 10,7 kg

Max. tlak:

4,4 bar

3 199 Kč

123 €

2 499 Kč
REHS 1224 F

230V/50Hz

95,99 €

Riwall domácí vodárna
1200 W s předfiltrem
● kvalitní domácí vodárna splňující potřeby pro zásobování domu nebo zahrady
pitnou nebo užitkovou vodou ● hodí se pro zajištění domácnosti pitnou nebo
Předfiltr 2 l
užitkovou vodou – připojení na vodovodní baterie nebo pračku, splachování,
podporu vodovodní sítě, zavlažování, odběr dešťové vody z nádrží apod. ●
samonasávací čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze ● čerpadlo
je opatřeno velkým integrovaným předfiltrem o objemu 2 l zabraňujícímu průchodu nečistot dále
do vodovodní sítě ● díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez
rizika přehřátí ● jakostní ocel tlakové nádoby o objemu 24 l s vnitřní pryžovou vystýlkou zaručuje
dokonalou těsnost celého systému ● nádoba je vybavena tlakoměrem pro kontrolu výstupního tlaku
a hydrokontrolou pro automatické spínání čerpadla (po otočení vodovodním kohoutkem vodárna
sama sepne) ● široké opěrné nohy zajišťují dobrou stabilitu ● horní madlo usnadňuje přenášení ●
hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody ● motor je hermeticky
utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou ● plnící i výpustný šroub pro snadnou obsluhu
Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Průměr závitu:

1"

Výkon:

1200 W

Průměr hadice:

1"

Max. čerpací výkon:

3 800 l/hod

Délka kabelu:

1,2 m

Max. dopravní výška:

48 m

Max. teplota média:

35°

Max. výška sání:

7m

Hmotnost:

12,3 kg

Max. tlak:

4,8 bar

Objem tlakové nádoby:

24 l
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3 799 Kč

146 €

3 199 Kč

123 €

230V/50Hz

+

Riwall univerzální ponorné čerpadlo
1200 W
● samonasávací čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat
čistou vodu ze studní, bazénů, šachet, zásobníků, nádrží apod. ● díky
Vhodné i do studní
vysoké dopravní výšce se skvěle hodí i pro provoz zavlažovacích systémů,
zavlažování hadicí nebo zásobování domácností, chat i chalup vodou
● systém čtyř oběžných kol z odolného polykarbonátu zajišťuje dopravní vzdálenost až 40
m, což je zhruba 4 x více než u běžných čerpadel ● velmi tichý chod ● štíhlé tělo dovoluje
čerpat vodu i ze stísněných prostor ● spodní část pouzdra čerpadla je vyrobena nerezové oceli
(INOX), která chrání čerpadlo před možnými nárazy lépe než plast a zbytek těla je z tvrzeného
plastu, díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi ● díky výkonové rezervě může silný motor
1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí ● ochrana běhu nasucho s funkcí Autostop
(automaticky vypne při nedostatku vody) a Autorun (v určených časových intervalech se zapíná
a testuje, zda je dostatek vody pro další práci) ● hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním
těsněním bránícímu vniknutí vody
Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Průměr závitu:

1"

Výkon:

1200 W

Průměr hadice:

3/4"

Max. čerpací výkon:

6 000 l/hod

Délka kabelu:

15 m

Max. dopravní výška:

40 m

Max. teplota média:

35°

Max. výška sání:

12 m

Stupeň krytí:

IP X8

Max. průměr pevných
příměsí:

1 mm

Rozměr:

170 x 170 x 515 mm

Max. tlak:

4 bar

Hmotnost:

cca 10 kg

4 799 Kč

3 499 Kč

185 €

135 €

Elektrické tlakové myčky
REPW 100 SET

Riwall tlaková myčka 100 barů
s příslušenstvím
● cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění
Samonasávací
drobnějších nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku,
funkce čerpadla
zahradní techniky apod. ● myčka je vybavena unikátním kovovým
čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit
nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo
vodních toků ● systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti
a úspora energie ● průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se
kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže ● nastavitelná tryska vytváří plochý
paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat ● moderní design
a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu ● úložné
prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice ● nízká hmotnost a madlo pro
snadnou manipulaci ● možnost připojení bohatého příslušenství

230V/50Hz

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou ● nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou ●
tlaková hadice 5 m ● elektrický kabel 5 m ● průhledný vodní filtr ● nádržka 0,5 l na saponát
s tryskou ● čerpadlo s funkcí samonasávání

Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon:

1 400 W

Materiál čerpadla:

Možnost připojení
na tlakovou vodu:

ano

hliník

Možnost čerpat vodu
z nádrže:

ano

Max. tlak:

100 bar

Hmotnost:

4,6 kg

Max. průtok:

390 l/hod

Auto stop systém:

ano

2 199 Kč

84,99 €

1 899 Kč
REPW 120 SET

Silná špína

neexistuje
230V/50Hz

72,99 €

Riwall tlaková myčka 120 barů
s příslušenstvím
●cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění
Samonasávací
běžných nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů,
funkce čerpadla
terasy, motorových vozidel, zahradní techniky apod. ● myčka je vybavena
unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená,
Bohaté
že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze
příslušenství
nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků ● systém auto
stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie ● průhledný
vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez
nutnosti demontáže ● nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým
otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat ● turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky
kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty ● moderní design a konstrukce splňující
všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu ● úložné prostory pro tlakovou
pistoli s tryskou, hák na uložení hadice ● nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou
manipulaci ● možnost připojení bohatého příslušenství
Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou ● nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou ● nástavec
s rotační turbo tryskou ● tlaková hadice 5 m ● elektrický kabel 5 m ● průhledný vodní filtr ●
nádržka 0,5 l na saponát s tryskou ● čerpadlo s funkcí samonasávání ● pojezdová kola

Elektrické
tlakové myčky
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Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon:

1 500 W

Materiál čerpadla:

Možnost připojení
na tlakovou vodu:

ano

hliník

Možnost čerpat vodu
z nádrže:

ano

Max. tlak:

120 bar

Hmotnost:

6,3 kg

Max. průtok:

432 l/hod

Auto stop systém:

ano
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2 599 Kč

99,99 €

2 199 Kč

84,99 €

Elektrické tlakové myčky

Elektrické tlakové myčky
REPW 150 SET

230V/50Hz

REPW 170 SET

230V/50Hz

Příslušenství

Riwall tlaková myčka 150 barů
s příslušenstvím

Název

● skvěle vybavená a silná myčka je ideálním řešením pro čištění i velkých
Samonasávací
nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových
funkce čerpadla
vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zídek, apod.● myčka
je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což
Bohaté
znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale
příslušenství
lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků ● systém auto stop
při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie ●
průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem
bez nutnosti demontáže ● nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým
otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat ● turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému
se dají odstranit i velmi odolné nečistoty ● univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch
pro mytí teras, dlažby, zídek ● přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti
stálého přenášení myčky ● moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost ●
úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navíjecí buben na hadici ● nízká
hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci ● možnost připojení dalšího příslušenství
Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou ● nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou ● nástavec
s rotační turbo tryskou ● tlaková hadice 5 m na otočném bubnu ● prodlužovací tlaková hadice 8 m●
univerzální mycí kartáč ● čistič ploch ● elektrický kabel 5 m ● průhledný vodní filtr ● integrovaná
nádrž na saponát ● čerpadlo s funkcí samonasávání ● pojezdová kola
Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon:

2 000 W

Materiál čerpadla:

hliník

Max. tlak:

150 bar

Max. průtok:

468 l/hod

Auto stop systém:

ano

Možnost připojení
na tlakovou vodu:

ano

Možnost čerpat vodu
z nádrže:

ano

Hmotnost:

9,8 kg

4 799 Kč

Obj. číslo

Cena vč. DPH

REPW 100 SET,
REPW 120 SET

RACC00017

319 Kč / 12,99 €

REPW 150 SET,
REPW 170 SET

RACC00008

529 Kč / 19,99 €

7,5 m hadice na čištění potrubí

Všechny modely

RACC 00015

479 Kč / 18,99 €

Nádržka na saponát 0,5 l s tryskou

REPW 100 SET,
REPW 120 SET

RACC 00016

109 Kč / 4,19 €

Nádržka 0,75 l s profesionální
nastavitelnou pěnovací tryskou

Všechny modely

RACC 00009

579 Kč / 22,99 €

Univerzální mycí kartáč

Všechny modely

RACC 00014

169 Kč / 6,49 €

Univerzální mycí kartáč příčný

Všechny modely

RACC 00013

319 Kč / 12,99 €

Rotační mycí kartáč

Všechny modely

RACC 00012

319 Kč / 12,99 €

Čistič ploch s výkyvnou hlavou

Všechny modely

RACC 00010

479 Kč / 18,99 €

Čistič ploch PRO – s madlem a integrovanou
nádobou na saponát – s výkyvnou hlavou

Všechny modely

RACC 00011

629 Kč / 23,99 €

Pravoúhlá tryska*

Všechny modely

RACC00034

159 Kč / 6,19 €

Prodlužovací nástavec k pravoúhlé trysce

Všechny modely

RACC00035

219 Kč / 8,49 €

Adaptér k REPW 170

REPW 170 SET

RACC00036

129 Kč / 4,99 €

8 m prodlužovací hadice

185 €

4 199 Kč

161 €

Riwall tlaková myčka 170 barů
s příslušenstvím
● výkonná myčka je ideálním řešením pro jakékoliv znečištění, které vás může potkat
Samonasávací
kolem domu či dílny. Rychle a snadno vyčistíte kolo, zahradní nábytek, plot, terasu,
funkce čerpadla
auto, zahradní techniku, příjezdovou cestu, kamennou zídku nebo bazén ● myčka
je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená,
Bohaté
že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu
příslušenství
i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků ● systém auto stop při uvolnění spínače
ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie ● průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do
čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže ● nastavitelná tryska vytváří
plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat ● turbo tryska vytváří silný
rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty ● univerzální kartáč na mytí
nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek ● přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní
velký dosah bez nutnosti přenášení myčky ● moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou
životnost ● úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navíjecí buben na hadici
s integrovaným přívodem vody přímo do tlakové hadice ● vysoké madlo a velká pojezdová kola pro snadnou
manipulaci ● možnost připojení dalšího příslušenství
Výbava: tlaková pistole ● kovový nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou ● kovový nástavec s rotační
turbo tryskou ● vyztužená tlaková hadice 8 m na otočném bubnu ● prodlužovací tlaková hadice 8 m ●
univerzální mycí kartáč ● čistič ploch PRO s madly a zásobníkem na saponát ● elektrický kabel 5 m ●
průhledný vodní filtr ● integrovaná nádrž na saponát s regulací množství na předním panelu ● čerpadlo
s funkcí samonasávání ● velká pojezdová kola
Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz,
indukční

Možnost připojení
na tlakovou vodu:

ano

Výkon:

2 500 W

Čerpání vody z nádrže:

ano

Materiál čerpadla:

hliník

Hmotnost:

22,4 kg

Max. tlak:

170 bar

Max. průtok:

468 l/hod

Auto stop systém:

ano
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Vhodné na modely

7 999 Kč

307 €

7 399 Kč

285 €
67

*k modelům REPW 100, REPW 120 a REPW 150 je nutné dokoupit
prodlužovací nástavec k pravoúhlé trysce a k modelu REPW 170 je
nutné dokoupit prodlužovací nástavec k pravoúhlé trysce a adaptér
k REPW 170.

Benzínový rosič zádový
RPSD 52

Riwall benzínový rosič zádový 14 l
● moderní a výkonný zádový rosič s možností snadné přestavby na foukač ● motor splňuje
nejpřísnější evropské emisní normy Euro V ● vhodný k ošetřování zahrad, sadů, parků,
vinohradů a lesních porostů jako prevence vůči chorobám či k regulaci
Snadná změna funkce
škodlivého hmyzu ● lze využít i k postřikům proti škůdcům nebo
z rosiče na fukar
dezinfekci ve skladech, hospodářských staveních nebo stájích ● jako
foukač poslouží k vyfoukávání listí a dalších nečistot z teras, cest apod. ● ventilátor je
poháněn silným motorem a vytvořený proud stlačeného vzduchu s sebou strhává postřikovou
látku, která ve formě miniaturních kapiček skvěle ulpí na postřikovaném povrchu ● lze použít
k rozprašování chemikálií a hnojiv ve formě tekutin, prášků a granulí ● množství postřiku se dá
nastavit ve 4 stupních ● antistatický systém zabrání možnosti jiskření nebezpečném zvláště
při použití práškových výrobků či při práci v suchém podnebí ● ideální i pro práci na větších
plochách ● rosič je už v základu vybaven nadstandardními komfortními popruhy a měkčenou
zádovou výstelkou, které jsou nezbytným doplňkem při dlouhotrvající práci se strojem

Neošetřené místo

neexistuje

Benzínový rosič
zádový

str. 69

Motor:

51,7 cm3, 2-takt

Pracovní výkon:

1,5 / 2,0 kW/HP

Max. horizontální dosah:

12 m

Objem nádrže:

14 l

Použití:

tekutiny, prášky, granulát

Komfortní zádový
popruh:

ano

Hmotnost:

12 kg

6 099 Kč

235 €

5 199 Kč

199 €

Benzínové sněhové frézy
Riwall sněhová fréza
dvoustupňová 6,5 HP

RPST 5667

● ideální fréza do našich klimatických podmínek ● prověřená robustní konstrukce
Kompaktní rozměry
stroje ● velmi tichý chod šneku ● velmi kompaktní tvar je až o čtvrtinu kratší než
při vysokém výkonu
výkonově srovnatelné frézy, nezabírá mnoho skladovacího místa ● malé rozměry
neznamenají nízký výkon. Fréza je vybavena velkým a silným motorem o objemu
196 cm³, takže ji nezastaví ani větší přívaly sněhu ● motor je osazen kvalitními konstrukčními materiály
a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních
podmínkách ● silný motor, vysoký bunkr, ozubený šnek, výkonný vyhazovací ventilátor a široký plastový
výhozový komín dobře zvládnou práci i ve zledovatělém nebo mokrém sněhu ● extrémně silný pojezd stroje
si prorazí cestu i při velkých přívalech sněhu ● nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném
terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník, dlažba apod.) ● materiál
výhozového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny ● díky kompaktnímu
tvaru je madlo otáčení komínku ve snadném dosahu a umožňuje nerychlejší a nejpohodlnější ovládání
směru výhozu sněhu ● ovládací prvky i rukojeť startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích ●
desetiletá praxe a zkušenost z klimaticky extrémně náročné Severní Ameriky

196ccm

Sníh, co neporazíte,

neexistuje

Motor:

ZS 196 SnowMax OHV, 196 cm³,
4takt, zimní úprava

Kola/vzorek:

Počet válců:

1

Výška bunkru:

Výkon (max):

4,8 / 6,5 kW/HP

Výkon (max):

3,8 / 5,2 kW/HP

Startování:

manuální, startovací šňůra

Šířka záběru:

56 cm

Nastavitelná výška
záběru:

ano, pomocí ližin

Pojezd:

ano

Rychlosti:

4 vpřed/2 vzad

Držadla:

ergonomická, protiskluzová

50 cm

Mazací otvor
převodovky šneku:

ano

Otočný komín:

180°

Přihrnovací šnek:

Materiál komínku:

odolný plast, zamezuje
nalepování sněhu na stěny

speciální ozubený profil pro práci
i ve zledovatělém sněhu

Nastavení komínu:

z místa obsluhy,
madlo na komínu

Střižné šrouby na
hřídeli šneku:

ano, zabraňují zničení převodovky v případě zablokování šneku
jakýmkoliv pevným předmětem

Nastavení rychlostí:

z místa obsluhy, na panelu

Nádrž benzín/olej:

2,6 l / 0,6 l

Odhoz sněhu:

cca 0 – 10 m

Hmotnost:

60 kg

Rukojeť:

složitelná

Riwall sněhová fréza dvoustupňová
6,5 HP s elektrostartem

OHV
elektro
start 220V

str. 71

577 €

499 €
Easy

Turn

● ideální fréza i do vyšších poloh s vyšším množstvím sněhu ● prověřená robustní
Maximální
konstrukce stroje spojená s maximální komfortní výbavou ● velmi tichý chod šneku
výbava
● systém snadného zatáčení je tvořen patentovanou převodovkou s integrovaným
diferenciálem od francouzské společnosti GT Transmission. Přirozeným tlakem na
řídítka buď doprava nebo doleva fréza sama ochotně a snadno provede jakkoliv
prudkou zatáčku – úplně bez námahy. Jedná se o nejkomfortnější systém zatáčení v této třídě ● aretace
chodu šneku dovolí ovládat frézu jednou rukou. Druhá ruka tak může i za jízdy např. měnit směr odhozu
sněhu apod. ● motor se speciální zimní úpravou a elektrostartérem je osazen kvalitními konstrukčními
materiály a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních
podmínkách ● silný motor, vysoký bunkr, ozubený šnek, výkonný vyhazovací ventilátor a široký plastový
výhozový komín dobře zvládnou práci i ve zledovatělém nebo mokrém sněhu ● extrémně silný pojezd stroje
si prorazí cestu i při velkých přívalech sněhu ● nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném
terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník, dlažba apod.) ● materiál
výhozového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny ● strhávací nože jsou
nastavitelné do několika poloh a dovolí perfektně upravit okraje sněhové bariéry ● velká kola se speciálním
vzorkem mají dobrý záběr i na mokrém či zledovatělém sněhu ● ovládací prvky i rukojeť startovací šňůry
umožňují snadné ovládání i v rukavicích ● desetiletá praxe a zkušenost z klimaticky extrémně náročné
Severní Ameriky

208ccm

Motor:

ZS 208 SnowMax OHV, 208 cm³,
4takt, zimní úprava

Systém snadného
zatáčení:

ano

Počet válců:

1

Kola/vzorek:

Výkon (max):

4,8 / 6,5 kW/HP

15x5“, zimní vzorek Snow Hog,
závlačky

Výkon (max):

4,0 / 5,5 kW/HP

Otočný komín:

Startování:

elektrostart + manuální,
startovací šňůra

Šířka záběru:

14 999 Kč

12 999 Kč
RPST 6172

Benzínové
sněhové frézy

13“, zimní vzorek Snow Claw,
závlačky

61 cm

Nastavitelná výška
záběru:

ano, pomocí ližin

Pojezd:

ano

Rychlosti:

6 vpřed/2 vzad

Výška bunkru:

51 cm

Aretace šneku:

ano

Přihrnovací šnek:

speciální ozubený profil pro práci
i ve zledovatělém sněhu

180°

Střižné šrouby na
hřídeli šneku:

Materiál komínku:

odolný plast, zamezuje
nalepování sněhu na stěny

ano, zabraňují zničení převodovky v případě zablokování šneku
jakýmkoliv pevným předmětem

Reflektor:

ano, LED osvětlení

Nastavení komínu:

z místa obsluhy,
otočným ovladačem

Nádrž benzín/olej:

2,0 l / 0,6 l

Hmotnost:

80 kg

Nastavení rychlostí:

z místa obsluhy, na panelu

Odhoz sněhu:

cca 0 – 12 m

Rukojeť:

složitelná

Držadla:

vyhřívaná

Strhávací nože:

ano
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24 999 Kč

802 €

19 999 Kč

769 €

Doporučené oleje a stabilizátory paliva
Všechny oleje Riwall jsou vyrobeny předními
českými producenty a jsou aditivovány špičkovými
přísadami pro optimální chod vysokootáčkových
motorů zahradní techniky, popřípadě pro skvělé
mazání lišt a řetězů pil. Stabilizátor paliva je
vyroben předním světovým výrobcem motorů
Briggs & Stratton a doporučuje se automaticky
přidávat pokaždé, když plníte palivovou nádrž
benzínem. Olej Bipol je ekologicky šetrná a lehce
odbouratelná alternativa oleje pro mazání lišt
a řetězů pil.

Celoroční olej Riwall
pro 4taktní motory
SAE 10 W-30
Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání
4taktních motorů zahradní techniky.
Obsah 0,6 l.

89 Kč

Celoroční olej Riwall
pro extrémní zimní
použití SAE 5 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání
4taktních motorů zahradní techniky.
Obsah 1 l.

Kvalitní zimní motorový olej pro mazání
4taktních motorů zahradní techniky,
sněhových fréz apod.
Obsah 1 l.

179 Kč

4,39 €

6,69 €

Celoroční olej Riwall
pro 2taktní motory
API-TC

Minerální olej Riwall
pro mazání řetězů a lišt
ISO VG 100

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání
2taktních motorů zahradní techniky.
Obsah 0,5 l.

Kvalitní minerální olej pro mazání
řetězů a lišt elektrických a benzínových
řetězových pil.
Obsah 1 l.

79 Kč

89 Kč

2,99 €

BIPOL
biologicky
odbouratelný olej

Větší pohodlí

neexistuje

3,29 €

Fuel Fit
stabilizátor paliva
Vhodný pro všechny 2taktní a 4taktní
motory. Prodlužuje životnost motoru,
usnadňuje starty, udržuje čistý karburátor
a palivový systém, zlepšuje funkci motoru,
snižuje servisní náklady. Jedno balení na
cca 25 litrů paliva. Obsah 250 ml.

Organický, v přírodě snadno odbouratelný
olej na bázi řepkového oleje a speciálních
aditiv. Vhodný pro mazání řetězů a lišt
elektrických a benzínových řetězových pil.
Obsah 1 l.

89 Kč

Akumulátorový
program

3,29 €

Celoroční olej Riwall
pro 4taktní motory
SAE 10 W-30

119 Kč

40V

149 Kč

3,29 €
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40 V Aku stroje

40 V baterie
a nabíječky

str. 75

str. 79

5,69 €

PowerMax technology

Aku technika 40 V
RALM 3740i

Nejnovější bezuhlíková technologie akumulátorových motorů přináší sílu, která byla dříve vyhrazena
pouze benzínovým strojům. Oproti nim ale přináší řadu výhod – snadné startování, žádná údržba, žádné
náklady na spotřební materiál (benzín, olej, filtry svíčky, apod.), tichý chod a nulové emise.
Princip: Stator je umístěný na vnější straně motoru a rotor opatřený permanentními magnety se otáčí uvnitř. Díky
tomu nejsou cívky tolik namáhány, odpadá brzdný efekt uhlíků a stejně tak nadměrná produkce tepla, ionizujících
jisker i nebezpečí selhání konstrukce. Navíc je výrazně snadnější cívky motoru chladit, jejich umístění umožňuje celý
motor zapouzdřit, teplo odvádět z jeho povrchu a vyhnout se zanášení celé sestavy včetně ložisek. Celá konstrukce
je jednodušší a lehčí než klasický uhlíkový elektromotor.

Riwall aku sekačka 40 V
s bezuhlíkovým motorem, 2 v 1
● moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax ● nejpohodlnější
cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod,
2v1
žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín,
svíčky, filtry apod.) ● šasi a výhozový tunel optimalizován pro výborný sběr
trávy ● komfortní centrální nastavení výšky ● ergonomická protiskluzová rukojeť s indikací
stavu baterie v zorném poli ● snadné sklopení řídítek pro úsporu místa při skladování nebo
převozu ● objemný celoplastový koš s indikací naplnění ● madlo pro pohodlné přenášení ●
šasi z odolného polymeru ● bezpečnostní klíček proti nechtěnému spuštění stroje ● možno
kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall ● 2 roky plná záruka na baterii – v případě
problému bude automaticky vyměněna za novou ● stroj bezpečně prošel všemi zkouškami
německé prestižní zkušební organizace TÜV ● baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

40V

Elektronická kontrola: Síla, která otáčí hřídelí je kontrolována elektronicky. Díky tomu motor odebírá pouze tolik
energie, kolik při daném zatížení potřebuje a navíc udržuje konstantní točivý moment. Máte tak stejně síly při malých
i vysokých otáčkách a výdrž baterie se výrazně prodlužuje.
Vyšší účinnost motoru: Vyšší otáčky motoru PowerMax, méně pohyblivých součástí, absence tření způsobená uhlíky
a výrazně nižší zahřívání mají za následek navýšení výkonu oproti klasickým elektromotorům o 30 až 55 %. Máte tak
sílu, na kterou jste byli zvyklí jen u nejsilnějších elektrických nebo benzínových strojů.
Více komfortu: Díky nové technologii bez uhlíků jsou motory PowerMax tišší než klasické elektromotory a mají až
o 70 % méně škodlivých vibrací. Práce se tak stává velmi pohodlná a příjemná.

Záběr:

37 cm

Motor:

bezuhlíkový, PowerMax

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Otáčky:

4 000 ot/min.

Objem koše:

40 l

Centrální nastavení:

5 pozic, 25 – 75 mm

Průměr kol:

15 cm přední / 18 cm
zadní

Delší životnost: Motory PowerMax jsou prakticky bezúdržbové a díky moderní bezuhlíkové koncepci a možnostem
zapouzdření jsou velmi odolné jak proti rázům, které při práci se zahradní technikou běžně nastávají, tak proti
vniknutí prachu apod. Jejich životnost je tak téměř dvojnásobná v porovnání s klasickými uhlíkovými motory.

23/49/94/124 min.

Hmotnost:

15,5 kg

4 499 Kč

173 €

3 999 Kč
RALM 4640 SPi

155 €

Aku sekačka 40 V s pojezdem
a bezuhlíkovým motorem, 4v1
● snadné ovládání díky vlastnímu pojezdu tvořeného robustní a spolehlivou
převodovkou ● moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax s bezuhVlastní pojezd
líkovou technologií ● vyšší účinnost motoru až o 50 % oproti klasické technologii ● nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý
chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
● nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků ● funkce 4v1:
sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky ● ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka ● lehce sklopná řidítka
a přední madlo pro snadný transport ● centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic ● nejnižší
pozice pro velmi nízký střih trávníku ● tryska pro snadné čištění žacího prostoru ● objemný koš
s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) ● zadní kola o velkém průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné
manévrovatelnosti stroje ● baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

40V

Náhradní žací nůž

ZDARMA

74

Orientační
provozní doba
(2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

Záběr struny:

46 cm

Motor:

bezuhlíkový, PowerMax

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Otáčky:

2 800 / 3 300 ot./min.

Objem koše

60 l

Nastavení výšky sečení:

Řidítka:

ergonomická, sklopná,
výškově nastavitelná

Horní madlo řídítek:

měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín:

ve standardu

Boční deflektor:

ve standardu

centrální, 7 pozic,
25 – 75 mm

Orientační
provozní doba
(2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

12/24/37/50 min.

Podvozek:

ocelový

Hmotnost:

27 kg

Průměr kol:

180 mm přední
/ 250 mm zadní

Kuličková ložiska:

ano, v kolech

75

7 599 Kč

290 €

6 999 Kč

269 €

Aku technika 40 V
RALT 3040

40V

Aku technika 40 V
Riwall aku vyžínač 40 V
● kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush ● nejpohodlnější cesta údržby
Otočná hlava
vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani
otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) ●
snadné otočení hlavy pro funkci zarovnávání trávníků ● nastavitelný sklon hlavy pro práci pod keři,
lavičkou apod. ● integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání ● automatické odvíjení
struny pouze lehkým úderem strunové hlavy o zem ● strunová hlava i struna s nízkou hlučností ●
lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin ● nastavitelná výška rukojeti i délka vodící tyče pro
různé výšky postav ● ergonomická protiskluzová rukojeť ● háček na zavěšení popruhu (popruh
součást dodávky) ● baterie umístěná vzadu pro skvělé vyvážení stroje ● možno kombinovat
s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall ● 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude
automaticky vyměněna za novou ● stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní
zkušební organizace TÜV ● baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Záběr struny:

30 cm

Rukojeť:

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Orientační
provozní doba
(2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

Otáčky:

7 500 ot/min

Průměr struny:

2 x 1,5 mm

Strunová hlava:

automaticky nastavitelná
struna

Hmotnost:

1 499 Kč

40V

3,1 kg

52 cm

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Otáčky:
Šíře střihu:

Protiběžné stříhací
lišty:

ano

46/110/178/225 min.

1 300 ot/min

Orientační
provozní doba
(2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

20 mm

Hmotnost:

3,5 kg

2 599 Kč

99,99 €

57,99 €

2 199 Kč

84,99 €

Riwall aku plotostřih 40 V

RAHT 5640

Záběr nože

25,5 cm

Rukojeť:

Záběr struny

40 cm

Motor:

bezuhlíkový, PowerMax

Křivinořez: orientační
provozní doba
(2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

40/66/120/140 min.

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Otáčky:

6300 ot./min

19/27/45/82 min.

Průměr struny:

2 x 2,4 mm

Vyžínač: orientační
provozní doba
(2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

Strunová hlava:

automaticky nastavitelná
struna

Hmotnost:

cca 4 kg
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Délka lišty:

73,99 €

● moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax ● nejpohodlnější cesta
Indukční motor
údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné
emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry
apod.) ● funkce 2 v 1: podle obtížnosti podmínek lze použít buď klasickou hlavu se strunou nebo
lze k sekání použít žací nůž, který zvládne i nálety apod. ● baterie i motor jsou uložené vzadu
pro perfektní vyvážení stroje ● automatické odvíjení struny ● strunová hlava s nízkou hlučností ●
lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin ● nastavitelná rukojeť svým tvarem umožňuje různé
způsoby držení ● háček na zavěšení popruhu (popruh součást dodávky) ● dělená hřídel pro snadné
skladování i transport ● možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall ● 2 roky plná
záruka na baterii-v případě problému bude automaticky vyměněna za novou ● stroj bezpečně
prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV ● baterie a nabíječka nejsou
součástí dodávky

3 799 Kč

40V

27/51/80/125 min.

Riwall aku křovinořez 40 V, 2v1

4 499 Kč

● kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush ● nejpohodlnější cesta
údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod,
Vysoký dosah
žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín,
svíčky, filtry apod.) ● protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem
a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez ● naklápěcí hlava v rozmezí 125° pro práci
v různých polohách ● ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem
pro pohodlnou práci v rukavicích ● výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké
ploty bez nutnosti použití štaflí ● úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) ●
baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje ● možno kombinovat s jakoukoliv baterií
a nabíječkou Riwall ● 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky
vyměněna za novou ● stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební
organizace TÜV ● baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

tvar D, nastavitelná

1 899 Kč

RABC 2540i

Riwall aku plotostřih 40 V s dlouhým dosahem

RAPH 5240

tvar „D“, kombinovaná

40V

● kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush ● nejpohodlnější cesta
Otočná rukojeť
údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý
chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál
(olej, benzín, svíčky, filtry apod.) ● protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané
laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez ● otočná rukojeť pro práci
v různých polohách ● ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou
práci v rukavicích ● průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje při stříhání ● ochrana
proti přetížení a brzda lišty ● možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall ●
2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou ●
stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV ● baterie
a nabíječka nejsou součástí dodávky

Délka lišty:

56 cm

Otočná rukojeť

ano

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Orientační
provozní doba
(2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

40/95/140/240 min.

Otáčky:

1 300 ot/min

Hmotnost:

3,2 kg

Šíře střihu:

22 mm

Protiběžné stříhací
lišty:

ano

173 €

1 999 Kč

1 599 Kč

147 €
77

76,99 €

61,99 €

Aku technika 40 V

Aku technika 40 V
Riwall aku prořezávací pila 40 V

RAPS 2040

RABL 40i

● kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush ● nejpohodlnější cesta
údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné
Řetěz Oregon
emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky,
filtry apod.) ● tenká značková lišta i řetěz Oregon zaručují přesný a čistý
řez ● snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí ● snadná vizuální kontrola
stavu oleje ● ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro
pohodlnou práci v rukavicích ● celková délka 2,4 m dovoluje řezat i vysoko položené větve
● vodící tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny ● úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí
dodávky) ● baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje ● možno kombinovat
s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall ● 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému
bude automaticky vyměněna za novou ● stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé
prestižní zkušební organizace TÜV ● baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

40V

RACS 3540i

40V

Délka lišty:

20 cm

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Rychlost řetězu:

Automatické mazání
řetězu:

ano

49/100/150/170 min.

6 m/s

Orientační
provozní doba
(2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

Nastavitelná délka:

1,97 – 2,4 m

Hmotnost:

3,2 kg

Nádrž na olej:

0,06 l

35 cm
bezuhlíkový, PowerMax

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Rychlost řetězu:

11 m³/min

Motor:

bezuhlíkový, PowerMax

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Max. rychlost proudu
vzduchu:

195 km/hod

Nastavení intenzity
foukání:

ano, 4 stupně

Orientační
provozní doba
(2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

50/90/117/187 min..

Hmotnost:

2,5 kg

2 499 Kč

96,99 €

2 199 Kč

84,99 €

2 199 Kč

84,99 €

Brzda řetězu:

duální, mechanická +
elektrická
25/50/76/174 min.

10 m/s

Orientační
provozní doba
(2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

Nádrž na olej:

0,16 l

Hmotnost:

4,8 kg

Automatické mazání
řetězu:

ano

3 999 Kč

3 499 Kč
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Sací výkon:

103 €

● moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax ● nejpohodlnější
Řetěz Oregon
cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod,
žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín,
svíčky, filtry apod.) ● převodovka zaručuje vysokou sílu stroje v řezu ● snadné napínání
řetězu otočným knoflíkem bez nutnosti použití nářadí ● snadná vizuální kontrola stavu oleje
● ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou
práci v rukavicích ● značková lišta i řetěz Oregon ● možno kombinovat s jakoukoliv baterií
a nabíječkou Riwall ● 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky
vyměněna za novou ● stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební
organizace TÜV ● baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Motor:

● moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax ● nejpohodlnější
cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod,
Až 195 km/h
žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín,
svíčky, filtry apod.) ● čtyři stupně intenzity foukání včetně „turbo“ módu
● indikace módu pomocí LED diod ● účinný tvar ústí trysky zajišťuje malý
rozptyl vzduchu a vysokou efektivitu foukání ● tvar hubice potlačuje
hlučnost ● ergonomická protiskluzová rukojeť ● možno kombinovat
s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall ● 2 roky plná záruka na baterii
- v případě problému bude automaticky vyměněna za novou ● stroj bezpečně prošel všemi
zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV ● baterie a nabíječka nejsou součástí
dodávky

2 699 Kč

Riwall aku řetězová pila 40 V
s bezuhlíkovým motorem

Délka lišty:

40V

Riwall aku foukač 40 V s bezuhlíkovým motorem

153 €

135 €

Aku technika 40 V
RAB 240

Aku technika 40 V
Riwall 40 V lithium iontová baterie 2Ah

RAB 640

● základní baterie 2 Ah skvěle poslouží při práci na menších plochách,
Lehká
jako druhá záložní baterie s velmi krátkou dobou nabití nebo jako lehká
varianta baterie do strojů nesených v rukách (plotostřih apod.) ● vyspělá
elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení
životnosti baterie ● elektronická ochrana proti přetížení ● optický LED ukazatel stavu nabití
baterie ● baterie je složená ze špičkových článků Samsung ● baterie drží téměř lineární výkon
po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi
malý ● baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu
na životnost baterie ● více než 1 000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let ●
minimální samovybíjení – baterie jsou vždy připraveny k akci ● na baterii je poskytována plná
záruka 2 roky ● může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

40V

Napětí:

40 V

Kapacita:

2 Ah

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 540:

30 min

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 240:

70 min

1 699 Kč

1 499 Kč
RAB 440

40V

40 V
4 Ah

80

Napětí:

40 V

Kapacita:

6 Ah

65,99 €

60 min

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 240:

135 min

2 699 Kč

106 €

2 399 Kč

92,99 €

90 min

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 240:

200 min

137 €

3 199 Kč
RAB 940

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 540:

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 540:

3 499 Kč

57,99 €

● poměrem hmotnosti a výkonu se jedná o univerzální baterii vhodnou
do všech strojů a ideální na většinu prací kolem domu či chalupy ●
Univerzální
vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie
jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie ● elektronická ochrana
proti přetížení ● optický LED ukazatel stavu nabití baterie ● baterie je složená ze špičkových
článků Samsung ● baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve
výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý ● baterie nemá paměťový efekt
a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie ● více než 1 000
nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let ● minimální samovybíjení – baterie
jsou vždy připraveny k akci ● na baterii je poskytována plná záruka 2 roky ● může pohánět
jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Kapacita:

● jedna z nejsilnějších baterií na trhu vám umožní dokončit i opravdu
Maximální výdrž
rozsáhlé úkoly ● skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní
sekačka nebo řetězová pila ● vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení
každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie ● elektronická
ochrana proti přetížení ● optický LED ukazatel stavu nabití baterie ● baterie je složená ze
špičkových článků Samsung ● baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus,
takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý ● baterie
nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost
baterie ● více než 1 000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let ● minimální
samovybíjení – baterie jsou vždy připraveny k akci ● na baterii je poskytována plná záruka
2 roky ● může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 4Ah

Napětí:

Riwall 40 V lithium iontová baterie 6Ah

40V

123 €

Riwall 40 V lithium iontová baterie 9Ah
● nejvýkonnější baterie Riwall Vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé
Pro velké úkoly
úkoly bez potřeby dobíjení ● skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je
travní sekačka, řetězová pila, křovinořez nebo tam, kde musíte pracovat
na velké ploše ● vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě
pro výrazné zvýšení životnosti baterie ● elektronická ochrana proti přetížení ● optický LED
ukazatel stavu nabití baterie ● baterie je složená ze špičkových článků Samsung ● baterie
drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo
téměř vybité baterie je velmi malý ● baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v
jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie ● více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí
zdroj proudu na mnoho let ● minimální samovybíjení – baterie jsou vždy připraveny k akci ● na
baterii je poskytována plná záruka 2 roky ● může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Napětí:

40 V

Kapacita:

9 Ah

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 540:

138 min

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 240:

300 min

6 299 Kč

4 999 Kč
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243 €

193 €

Aku technika 40 V
RAC 240

Riwall 40 V nabíječka 2 A
● vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie
jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií ● optický LED ukazatel
stavu a průběhu nabíjení ● možnost zavěšení nabíječky na zeď ● nabíjí
jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah)

Skvělá cena

40V

Doba nabíjení baterie
2,0 Ah:

70 min

Doba nabíjení baterie
6,0 Ah:

200 min

Doba nabíjení baterie
4,0 Ah:

135 min

Doba nabíjení baterie
9,0 Ah:

300 min

Více než
očekáváte
40V

RAC 540

959 Kč

37,99 €

749 Kč

28,99 €

Riwall 40 V turbo nabíječka 5 A
● vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie
jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií ● optický LED ukazatel
stavu a průběhu nabíjení ● možnost zavěšení nabíječky na zeď ● nabíjí
jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah)

Rychlonabíjení

40V

Doba nabíjení baterie
2,0 Ah:

30 min

Doba nabíjení baterie
6,0 Ah:

90 min

Doba nabíjení baterie
4,0 Ah:

60 min

Doba nabíjení baterie
9,0 Ah:

138 min

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

AKČNÍ SET ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

RALT 3040 SET

1 399 Kč

1 099 Kč
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53,99 €

42,99 €

4 257 Kč

165,97 €

3 299,- 127 €

20V

Aku technika 20 V

20V

Akumulátorový
program

20V
Akumulátorový
program

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA RIWALL 20 V

Vynikající kvalita, vyspělé technologie, skvělá ergonomie a příznivá cena

Řada akumulátorového nářadí Riwall byla vyvinuta s velkou pečlivostí k požadavkům jeho uživatelů. Koupí bateriového programu Riwall volíte ideální mix příznivé ceny, kvalitních komponentů,
vyspělé technologie a dlouhé životnosti. Navíc dostanete 4-letou záruku a kvalitní záruční i pozáruční servis.

TECHNOLOGIE AKUMULÁTORŮ 20 V
HDSC technology

Nejnovější technologie pro elektronickou regulaci výkonu a ochranu při nabíjení u lithiových akumulátorů.
Výsledkem je nejenom precizní průběh nabíjení, kdy je neustále monitorován každý jednotlivý článek v baterii
a dle aktuálních potřeb dobíjen, ale i unikátní řízení výkonu, kdy se baterie dokáže optimálně přizpůsobit
kterémukoliv stroji z řady Riwall 20V a poskytnout vždy maximální výkon a využít maximálně svou kapacitu.
Dalším pozitivním dopadem technologie HDSC je zvýšení životnosti akumulátoru, maximální prodloužení
doby chodu stroje na jedno nabití a ochrana samotné baterie před přetížením nebo přehřátím.

Ukazatel stavu nabití

Jednoduchá indikace stavu nabití baterie pomocí integrovaných LED diod. Indikátor není součástí stroje, ale
baterie, takže můžete zjistit okamžitou kapacitu baterie, aniž ji musíte vkládat do stroje.

Výkonné články baterie

Kvalitní lithium-iontové články spolu s chytrou elektronikou umožňují okamžitý přísun potřebné energie i ve
chvíli skokového zvýšení potřebného výkonu.

Jedna 20 V baterie pohání vše

Lehčí technologie

neexistuje

Je spousta systémů, kde Vám stačí jedna baterie na celou škálu nářadí. Díky chybějící nebo levné elektronice
se často stane, že baterie s některým strojem funguje dobře, ale s jiným ne. Je to proto, že v odběrových křivkách různých druhů strojů jsou obrovské rozdíly. Díky vyspělé elektronice baterie Riwall „pozná“, ve kterém
je stroji a dokonale se mu přizpůsobí. Vy tak dostanete z každého stroje maximální výkon i pracovní dobu.
Sekačka Riwall je poháněna dvěma bateriemi 20 V. Výsledné napětí je tak 40 V a sekačce tak dává dostatek
výkonu i ve vyšší trávě.
Díky kooperaci s německým výrobcem nářadí Scheppach, lze bateriemi Riwall 20 V pohánět i více než deset
druhů akumulátorového nářadí Scheppach 20 V (vrtačky, brusky, pily, hoblíky, rázové utahováky apod.) a naopak.
Počet strojů Riwall 20 V se bude každým rokem zvyšovat.

20 V Aku stroje

20 V baterie
a nabíječky

str. 85

str. 89

85

Aku technika 20 V
RALM 3820 SET

Aku technika 20 V
Aku sekačka 40 V (2x20V), 2v1

RAHT 5220 SET

● silný motor díky spojení dvou moderních 20 V akumulátorů (napětí 40 V)
Včetně 2 baterií
● akumulátory mají vyspělou elektroniku s ochrannou jednotlivých článků
a nabíječek
při nabíjení ● v balení obdržíte dvě výkonné baterie o vysoké kapacitě 4 Ah
a dvě nabíječky, které zvládnou nabít akumulátory za 90 minut ● skvělý poměr ceny a výkonu
● funkce 2 v 1: sběr do koše nebo zadní výhoz ● aku technika je nejpohodlnější cesta údržby
vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné
emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.) ● chytře
tvarované šasi a výhozový tunel pro výborný sběr trávy ● ergonomická, výškově stavitelná
a sklopná řídítka pro komfort při práci i snadný transport ● pohodlné centrální nastavení
výšky sečení do 6 pozic ● objemný koš s plastovým topem, indikátorem naplnění a rozměrným
madlem ● šasi z odolného polymeru ● doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na
zátěži) ● baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V ● 2 roky plná záruka
na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

20V

+

Záběr:

38 cm

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Akumulátor:

lithium-iontový 2 x 20 V

Otáčky:

3500 ot./min.

Objem koše:

40 l

Nastavení výšky sečení:

centrální, 6 pozic, 20-70
mm

Průměr kol:

160 mm přední / 200
mm zadní

Řidítka:
Baterie:
Nabíječka:

ergonomická, výškově
nastavitelná, sklopná

cca 90 min

Hmotnost:

cca 17 kg

6 499 Kč

249 €

+

52 cm

Otočná rukojeť:

ano

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Baterie:

2 Ah, součást dodávky

Akumulátor:

lithium-iontový 20 V

Nabíječka:

2,4 A, součástí dodávky

Otáčky:

1300 ot./min.

Doba nabíjení:

cca 45 min

Šíře střihu:

15 mm

Hmotnost:

cca 3,1 kg

Protiběžné stříhací
lišty:

ano

3 099 Kč

2 099 Kč

119 €

79,99 €

Riwall aku řetězová pila 20 V
s bezuhlíkovým motorem

RACS 2520i SET

● silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou
Včetně baterie
a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení ● v balení obdržíte výkonnou
a nabíječky
baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45
minut ● skvělý poměr ceny a výkonu ● aku technika je nejpohodlnější cesta
údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné
emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.) ● funkce 2
v 1: podle obtížnosti podmínek lze použít buď klasickou hlavu se strunou nebo lze k sekání použít
speciální nože z tvrzeného plastu (10 ks v balení) ● teleskopicky nastavitelná výška v rozmezí 30 cm
● vodící kolečko pro práci kolem obrubníků ● integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání
● nastavitelná výška rukojeti ● výkyvná hlava pro klasické sekání nebo přeměnu na zastřihávač
kolem obrubníků ● baterie umístěná vzadu pro lepší vyvážení stroje ● doba běhu cca 35 min (může
se lišit v závislosti na zátěži) ● baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V ● 2 roky
plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

20V

Délka lišty:

189 €

Aku vyžínač 20 V, 2v1

RALT 2320 SET

+

2 x 2,4 A, součástí
dodávky

Doba nabíjení:

4 899 Kč

● silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou
Včetně baterie
a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení ● v balení obdržíte výkonnou
a nabíječky
baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45
minut ● skvělý poměr ceny a výkonu ● aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahradyvysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel,
žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.) ● protiběžné stříhací lišty vyřezávané
laserem a broušené diamantem pro čistý a přesný řez ● otočná rukojeť (3 polohy) pro práci v různých
polohách ● ergonomická rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci ● průhledný kryt ruky
pro bezpečnou kontrolu stroje stříhání ● elektronická brzda lišty ● doba běhu cca 35
min (může se lišit v závislosti na zátěži) ● baterii lze kombinovat i s dalšími
stroji Riwall z programu 20 V ● 2 roky plná záruka na baterii –
v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

20V

2 x 4 Ah, součást
dodávky

Riwall aku plotostřih 20 V

● silný bezuhlíkový motor PowerMax spřažený s výkonným 20 V akumulátorem
Včetně baterie
s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení ● v balení
a nabíječky
obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 4 Ah a nabíječku, která zvládne nabít
akumulátor za 90 minut ● skvělý poměr ceny a výkonu ● aku technika je
nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka,
tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry
apod.) ● tenká lišta pro čistý řez ● snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití
nářadí ● snadná vizuální kontrola stavu oleje ● ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým
bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích ● automatické mazání a spolehlivá
brzda řetězu ● doba běhu cca 15 min (může se lišit v závislosti na zátěži) ● baterii lze kombinovat
i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V ● 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude
automaticky vyměněna za novou

20V

Záběr struny:

23 cm

Rukojeť:

tvar „D“, nastavitelná

Délka lišty:

25 cm

Baterie:

4 Ah, součást dodávky

Záběr nožů:

22 cm

Baterie:

2 Ah, součást dodávky

Motor:

bezuhlíkový, PowerMax

Nabíječka:

2,4 A, součástí dodávky

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Nabíječka:

2,4 A, součástí dodávky

Akumulátor:

lithium-iontový 20 V

Doba nabíjení:

cca 90 min

Akumulátor:

lithium-iontový 20 V

Doba nabíjení:

cca 45 min

Rychlost řetězu:

7 m/s

Hmotnost:

cca 3,2 kg

Otáčky:

10000 ot./min

Hmotnost:

cca 2,7 kg

Nádrž na olej:

0,15 l

Průměr struny:

2 x 1,2 mm
automaticky nastavitelná
struna

Automatické mazání
řetězu:

ano

Strunová hlava:

Brzda řetězu:

ano, mechanická

Příslušenství: Plastové nože, 10 ks (RACC 00081): 99 Kč / 3,99 €

86

2 999 Kč

115 €

1 899 Kč

72,99 €

+

87

4 299 Kč

165 €

3 399 Kč

131 €

Aku technika 20 V
RABL 20 SET

Aku technika 20 V
Riwall aku foukač 20 V
● silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou
Včetně baterie
a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení ● v balení obdržíte výkonnou
a nabíječky
baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45
minut ● skvělý poměr ceny a výkonu ● aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahradyvysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel,
žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) ● ideální a lehký pomocník na vyfoukání
nečistot, listí, kamínků nebo posekané trávy z verand, teras, balkónů, chodníčků, příjezdových cest,
garáží, dílen apod. ● výrazně pohodlnější a rychlejší úklid než pomocí smetáku ● dvě rychlosti proudu
vzduchu pro různé možnosti použití ● ergonomická protiskluzová rukojeť s bezpečnostním spínačem
● baterie v zadní části pro lepší vyvážení stroje ● doba běhu cca 20 min (může se lišit v závislosti
na zátěži) ● baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V ● 2 roky plná
záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

20V

+

Max. rychlost proudu
vzduchu 1:

150 km/hod

Max. rychlost proudu
vzduchu 2:

210 km/hod

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Akumulátor:

lithium-iontový 20 V

13000 ot./min.

Délka lišty:

52 cm

Nabíječka:

2,4 Ah, součástí dodávky

2 Ah, součást dodávky

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Doba nabíjení:

cca 90 min

Nabíječka:

2,4 A, součástí dodávky

Akumulátor:

lithium-iontový 20 V

Hmotnost:

cca 3,8 kg

Doba nabíjení:

cca 45 min

Rychlost řetězu:

3,76 m/s

Hmotnost:

cca 1,3 kg

Nastavitelná délka:

1,83 – 2,77 m

Otočná hlava:

7 pozic

Baterie:

4 Ah, součást dodávky

2 199 Kč

65,99 €

12 l

Baterie:

2 Ah, součást dodávky

Tlak:

2 stupně, 3,1 bar/4,8 bar

Nabíječka:

2,4 A, součástí dodávky

Max. průtok:

1,2 l/min

Doba nabíjení:

cca 45 min

Motor:

uhlíkový, PowerBrush

Hmotnost:

cca 3,4 kg

Akumulátor:

lithium-iontový 20 V

Max. postřiková
vzdálenost:

7,62 m

88

3 799 Kč

147 €

2 999 Kč

115 €

3 999 Kč

3 299 Kč

Příslušenství
RACC00085

Objem zásobníku:

Příslušenství:
Plastová tyč 50 cm, kovová teleskopická tyč
57 – 100 cm, mosazná nastavitelná tryska,
široká plastová nastavitelná tryska, 3x plastová
tryska, plastová dvojitá tryska, vyztužená PVC
hadice 1,2 m

+

85,99 €

● silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou
Včetně baterie
a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení ● v balení obdržíte výkonnou
a nabíječky
baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku ● skvělý poměr ceny a výkonu ● vysoký
výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise
ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) ● ideální k postřikování
kapalných látek a přípravků určených do zahradních postřikovačů, jako jsou roztoky k hubení hmyzu,
likvidaci plísní a plevelů, pro aplikaci hnojiv a dále třeba přípravků určených k bělení či desinfekci ●
vhodný do vnějších i vnitřních prostor ● jednoduchým přepnutím volíte mezi nízkým tlakem 3,1 bar
a vysokým 4,8 bar ● 1,2 m dlouhá, flexibilní a vyztužená hadice dovolí neomezený rádius pohybu
paže ● bohaté příslušenství – různé druhy trysek pro různé aplikace a tyčí pro práci při zemi nebo
ve výškách ● měkčené popruhy zajistí pohodlný pohyb a dlouhou výdrž i s plným zásobníkem ● doba
běhu cca 110 min ● baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V ● 2 roky plná
záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

+

20V

Baterie:

Riwall aku postřikovač 20 V

20V

● silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou
Včetně baterie
a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení ● v balení obdržíte výkonnou
a nabíječky
baterii o kapacitě 4 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 90 minut
● skvělý poměr ceny a výkonu ● aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký
výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný
spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) ● otočná hlava do 7 pozic s integrovaným hákem
na stahování větví ● snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí ● snadná vizuální
kontrola stavu oleje ● ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro
pohodlnou práci v rukavicích, nastavitelné madlo ● celková délka téměř 2,8 m dovoluje řezat i vysoko
položené větve ● teleskopická vodící tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny ● úchyt na ramenní popruh
(popruh je součástí dodávky) ● baterie v zadní části pro lepší vyvážení stroje ● doba běhu cca 30
min (může se lišit v závislosti na zátěži) ● hlava s pilou lze snadno sundat a místo ní nasadit hlavu
s plotostřihem RACC00085 ● baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V

Otáčky:

1 699 Kč
RAS 1220 SET

Riwall aku prořezávací pila 20 V

RAPS 2020 SET

153 €

127 €

Riwall aku plotostřih 20 V,
výměnná hlava k RAPS 2020 SET
Délka lišty:

40 cm

Otáčky:

1900 ot./min.

Šíře střihu:

16 mm

Hmotnost včetně
stroje:

1 799 Kč

1 599 Kč

cca 3,8 kg

69,99 €

61,99 €

Aku technika 20 V
RAB 220

Aku technika 20 V
Riwall 20 V lithium iontová baterie 2Ah

Riwall kompatibilní s 20 V aku nářadím Scheppach
Lehká

20V

Napětí:

20 V

Kapacita:

2 Ah

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 220:

cca 45 min

Optický LED ukazatel
stavu napětí:
Elektronika:

ano
vyspělé řízení umožňuje
nabíjení každého článku
samostatně

899 Kč

RAB 420

Díky úzké kooperaci s významným německým výrobcem nářadí Scheppach, lze
bateriemi Riwall 20 V pohánět i více než 10 druhů akumulátorového nářadí
Scheppach 20 V. A platí to i obráceně, bateriemi Scheppach může pohánět
stroje Riwall. Máte tak k dispozici systém, kdy můžete jednou baterií ovládat
více než 20 druhů strojů z dílny i zahrady.

34,99 €

Riwall 20 V lithium iontová baterie 4Ah

Výkonná

499 Kč

20V

Napětí:

20 V

Kapacita:

4 Ah

Doba nabíjení
s nabíječkou RAC 220:

cca 90 min

Optický LED ukazatel
stavu napětí:
Elektronika:

1 499 Kč

RAC 220

ano
vyspělé řízení umožňuje
nabíjení každého článku
samostatně

57,99 €

Riwall nabíječka pro aku baterie 20 V

Rychlonabíjení

90

19,99 €
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www.riwall.cz
www.riwall.sk

Ocenění uděleno v kategorii
NEJLEPŠÍ ZAHRADNÍ ZNAČKA ROKU 2019

Váš prodejce:

Ocenění uděleno v kategorii
NEJLEPŠÍ ZAHRADNÍ ZNAČKA ROKU 2020

Výhradní zástupce firmy Riwall v ČR a SR:
GARLAND distributor, s. r. o.,
Hradecká 1136, 506 01 Jičín,
www.garland.cz,
zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů
může vést k malým změnám v cenách, vzhledu a parametrech výrobků
uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.

Možnost výhodného splátkového prodeje.
Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.
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