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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 4-letou zárukou.

2017
roky záruka

Travní frézy
(provzdušňovače)

str. 4
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Tráva co nedýchá



REV 3213

● nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý 
trávník ● výkonný motor 1 300 W značně zvyšuje životnost namáhaného 
stroje a spolu se záběrem 32 cm je vhodný na pozemky o rozloze do 
cca 600 m2 ● plnohodnotná 4 kola pro snadný pojezd i po nerovném 
trávníku a perfektní vyvážení stroje ● snadné přestavění hloubky záběru velkými páčkami 
po stranách předních kol ● sběrací koš ve standardu s rukojetí a velkým otvorem pro snadné 
vysypávání ● široký výhozový tunel ● 18 nožů na frézovacím válci pro perfektní profrézování 
trávníku ● speciální vybrání na konci nože pro výborný záběr a účinnost frézování ● snadná 
výměna válců pro frézování a provzdušňování povolením jedné bezpečnostní matky. Uložení 
válců v ložiskách a v kovových vodičích (ne v plastu).

● nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý 
trávník ● krásný a elegantní design● výkonný motor 1 500 W pro dlouhou 
životnost a dostatečnou sílu ● silný motor a velký záběr umožňuje 
udržovat i pozemky kolem 1 000 m2 ● ergonomická měkčená rukojeť ● skládací řidítka pro 
snadný transport i úsporu místa při skladování ● plynulé přestavění hloubky záběru velkým 
otočným ovladačem na vrchu stroje ● nadstandardně objemný sběrací koš s rukojetí a velkým 
otvorem pro snadné vysypávání ● koš je vyroben z odolného textilu, snadno se složí a zabírá 
tak minimálně prostoru ● široký výhozový tunel ● snadná výměna válců pro frézování 
a provzdušňování ● ocelové nože se zařezávají do země a čistí půdu pod drny od nečistot, 
posekané trávy, zfilcovatělého mechu ap ● provzdušnění pomocí válce s drátky je možno 
opakovat každých 6 až 8 týdnů. Ke kořenům trávníku se díky vyčesání zbytků dostane vždy 
dostatek výživy, vody i vzduchu a tráva bude krásně hustá a zdravá.

Riwall provzdušňovač s elektrickým
motorem combi 3v1

Riwall provzdušňovač s elektrickým
motorem combi 3v1

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 300 W

Otáčky bez zatížení: 2 500 ot./min.

Záběr: 32 cm

Nastavení výšky nožů: 5 násobné, 
-10 až +4 mm

Nastavení výšky drátků: 5 násobné, 
-4 až 10 mm

Frézování: válec s 18 ocel. noži

Provzdušňování: válec s ocelovými dráty

Koš: 35 l

Hmotnost: 10,5 kg

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 500 W

Otáčky bez zatížení: 3 800 ot./min.

Záběr: 38 cm

Nastavení výšky: plynulé, -12 až +5 mm

Frézování: válec s 18 ocel. noži

Provzdušňování: válec s ocelovými dráty

Koš: 50 l

Hmotnost: 15 kg

3v1

97,99 €

3 499 Kč 129 €

2 599 Kč

3v1

600
m2/hod

230V/50Hz

Válec s noži Válec s drátky

Válec s drátkyVálec s noži

REV 3815

230V/50Hz

1000
m2/hod

Travní frézy
provzdušňovače
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● silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní 
bezuhlíkovou technologií ● vyšší účinnost motoru oproti klasickým 
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

Riwall elektrická travní sekačka 2v1 
s indukčním motorem

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

Bezúdržbový 
indukční motor

1 399 Kč 51,99 €

250
m2/hod

230V/50Hz

REM 3310 i

● velmi silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní 
bezuhlíkovou technologií ● vyšší účinnost motoru oproti klasickým 
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

Riwall elektrická travní sekačka 2v1 
s indukčním motorem

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz, 
indukční

Výkon: 1 300 W

Záběr: 38 cm

Objem koše: 35 l

Nastavení výšky: 3 pozice, 35/50/65 mm

Podvozek: odolný polypropylen

Průměr kol: 130 mm přední 
/ 160 mm zadní

Hmotnost: 12 kg

73,99 €1 999 Kč

Bezúdržbový 
indukční motor

230V/50Hz

400
m2/hod

REM 3813 i

Elektrické sekačky
travní, s indukčním motorem
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● výkonný motor 1 500 W ● převod otáček pomocí malého klínového 
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 ● lehce složitelná řidítka pro snadný transport ● centrální nastavení výšky sečení 
● plastový koš s pohodlným madlem ● tichý elektrický motor ● lehká a snadno ovladatelná

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 500 W

Záběr: 36 cm

Nastavení výšky: 5 pozic, 25 - 65 mm

Podvozek: odolný polypropylen

Průměr kol: 140 přední / 180 zadní

Koš: cca 40 l

Hmotnost: cca 11,5 kg

„Turbo“ systém

2 499 Kč 92,99 €

230V/50Hz

350
m2/hod

REM 3615

● dostatečně výkonný motor 1 000 W ● převod otáček pomocí malého 
klínového 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 ● boční deflektor usměrňující trávu pod šasi – 
lepší výsledky při sekání podél zídek a chodníků ● uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha 
● elegantní design ● funkce 2v1: sběr, zadní výhoz ● lehce složitelná řidítka pro snadný 
transport ● nastavení výšky sečení do 3 pozic ● plastový koš s pohodlným madlem ● tichý 
elektrický motor ● lehká a snadno ovladatelná

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 000 W

Záběr: 32 cm

Nastavení výšky: 3 pozice, 25 - 65 mm

Podvozek: odolný polypropylen

Průměr kol: 140 mm přední 
/ 140 mm zadní

Koš: 27 l

Hmotnost: 6,5 kg

59,99 €1 599 Kč

„Turbo“ systém

230V/50Hz

250
m2/hod

REM 3210

Elektrické sekačky
travní, s „turbo“ systémem
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Riwall elektrická travní sekačka 2v1

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 600 W

Záběr: 38 cm

Nastavení výšky: centrální, 25 - 65 mm

Podvozek: odolný polypropylen

Průměr kol: 140 mm přední 
/ 180 mm zadní

Koš: cca 45 l

Hmotnost: cca 12 kg

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 800 W

Záběr: 42 cm

Objem koše: cca 50 l

Nastavení výšky: centrální, 25 - 85 mm

Podvozek: odolný polypropylen

Průměr kol: 160 mm přední 
/ 210 mm zadní

Hmotnost: cca 12,5 kg

„Turbo“ systém

105 €

3 499 Kč 127 €

2 799 Kč

„Turbo“ systém
● velmi výkonný motor 1 600 W ● převod otáček pomocí malého klínového 
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

● velmi silný motor 1 800 W ● převod otáček pomocí malého klínového 
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 11 pozic ● velký plastový koš 50 l 
s pohodlným madlem a indikátorem naplnění ● tichý elektrický motor ● snadno ovladatelná

230V/50Hz

230V/50Hz

550
m2/hod

400
m2/hod

REM 4218

REM 3816

Elektrické sekačky
travní, s „turbo“ systémem
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Riwall multifunkční travní sekačka 
3v1 bez pojezdu

Riwall multifunkční travní sekačka 
3v1 bez pojezdu

Motor: 99 cm3, T 100 OHV, 
4 takt

Pracovní výkon: 1,5 / 2,0 kW/PS

Filtr: pěnový

Záběr: 41 cm

Objem koše: 40 l, plastový

Nastavení výšky sečení: individ., 6 pozic, 
25 - 75 mm

Podvozek: plastový

Průměr kol: 150 mm přední 
/ 175 mm zadní

Horní madlo řidítek: ergonom., měkčené, 
„soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Zadní deflektor: ve standardu

Objem palivové nádrže: 0,6 l

Objem olejové nádrže: 0,45 l

Hmotnost: 21,5 kg

Motor: 139 cm3, T 475 OHV, 
4-takt

Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS

Filtr: dvojitý 
(pěnový + papírový)

Záběr: 46 cm

Objem koše: 60 l

Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic, 
25 - 75 mm

Podvozek: ocelový

Průměr kol: 180 mm přední 
/ 200 mm zadní

Kuličková ložiska 
v kolech:

ano

Řidítka: ergonomická, výškově 
nastavitelná

Horní madlo řidítek: měkčené „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Objem palivové nádrže: 1 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: cca 33 kg

Multifunkční

149 €

5 599 Kč 207 €

3 999 Kč

Multifunkční
● vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem 
OHV ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě ● 
funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz ● mulčovací záslepka i deflektor 
zadního výhozu součást dodávky ● primer-nastřikovač paliva pro snadný 
start ● měkčená ergonomická řidítka ● lehce složitelná řidítka pro snadný transport ● 
nastavení výšky sečení do 6 pozic ● plastový koš s pohodlným madlem ● přední plastový 
nárazník bránící poškození stroje při práci u obrubníků, kolem stromů, křovin ap. ● ideální 
náhrada za větší elektrické sekačky – odpadá manipulace s dlouhým kabelem

● silný a tichý motor 139 cm3 se systémem OHV a snadným startováním 
● 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 ● funkce 3v1: 
sběr, mulčování, zadní výhoz ● mulčovací záslepka 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, 
signalizací naplnění, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)

800
m2/hod

OHV
99ccm

1000
m2/hod

OHV
139ccm

RPM 4635 PX

RPM 4120 P

Multifunkční benzínové sekačky
travní, bez pojezdu
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Riwall multifunkční travní sekačka 
s pojezdem

Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 
s pojezdem

Motor: 99 cm3, T 100 OHV, 4 takt

Pracovní výkon: 1,5 / 2,0 kW/PS

Filtr: pěnový

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: ergonom., měkčené, 
„soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Zadní deflektor: ve standardu

Objem palivové nádrže: 0,6 l

Objem olejové nádrže: 0,45 l

Hmotnost: cca 27 kg

Motor: 139 cm3, T 475 OHV, 4-takt

Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS

Filtr: dvojitý 
(pěnový + papírový)

Záběr: 46 cm

Objem koše: 60 l

Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic, 
25 - 75 mm

Podvozek: ocelový

Průměr kol: 180 mm přední 
/ 200 mm zadní

Kuličková ložiska 
v kolech:

ano

Řidítka: ergonomická, 
výškově nastavitelná

Horní madlo řidítek: měkčené „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Objem palivové nádrže: 1 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: cca 35 kg

1000 m2/hod

185 €

5 999 Kč 223 €

4 999 Kč

Nízká hmotnost
● vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem 
OHV ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě ● 
funkce 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

● silný a tichý motor 139 cm3 se systémem OHV a snadným startováním 
● 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 ● moderní 
převodovka s dlouhou životností ● funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz ● mulčovací 
záslepka 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, signalizací naplnění, pohodlným madlem 
a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) ● tkanina koše s různě propustnými vrstvami 
zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky) ● kuličková ložiska 
pro minimální odpor

800
m2/hod

OHV
99ccm

1000
m2/hod

OHV
139ccm

RPM 4635

RPM 4220

Multifunkční benzínové sekačky
travní, s pojezdem
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Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 
s pojezdem a elektrostartem

RPM 4635 E

Motor: 139 cm3, T 475 OHV, 4-takt

Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS

Startování: elektrostart / ruční start

Filtr: dvojitý 
(pěnový + papírový)

Záběr: 46 cm

Objem koše: 60 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

Řidítka: ergonomická, 
výškově nastavitelná

Horní madlo řidítek: měkčené „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové nádrže: 1 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: cca 35 kg

345 €9 299 Kč

Hybridní startování
● silný a tichý motor 139 cm3 se systémem OHV ● 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 ● moderní převodovka s dlouhou 
životností ● funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka 
i deflektor bočního výhozu součást dodávky ● 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 
(vhodné pro alergiky) ● 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

1000
m2/hod

OHV
139ccm

E-START

Náhradní žací nůž
ZDARMA

E-START

Multifunkční benzínové sekačky
travní, s pojezdem

● nejvyspělejší systém elektrického startování u travních sekaček ● jediné, co je třeba před nastartováním udělat je stisknout tlačítko – jako u auta. Automatický sytič a silná lithiová baterie se postarají o hladké nastartování 
stroje. Odpadá tak jakákoliv manipulace s nastřikovačem paliva, sytičem nebo startovací šňůrou ● zdrojem energie je nejmodernější lithová baterie. Lithiové články netrpí samovybíjením a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová 
technologie vám vždy zajistí pohodlný start vaší sekačky ● o baterii se po celou sezónu nemusíte starat. Na rozdíl od jiných systému, kde musíte baterie v průběhu sezóny stále nabíjet, je elektrostart Riwall unikátní v tom, že se 
baterie v sekačce při provozu sama dobíjí. O stavu baterie, jejím dobíjení apod. jste informováni pomocí LED diody, viditelně umístěné přímo na baterii ● startér i systém dobíjení baterie jsou konstrukčně velmi jednoduché prvky. 
Výhodou je tak vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli ● v případně potřeby je k dispozici také možnost startovaní pomocí klasické startovací šňůry

Elektrostart + ruční start + dobíjení baterie

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 
s pojezdem

Motor: 140 cm3, B & S 500e, 
OHV, 4-takt

Pracovní výkon: 2,2 / 3,0 kW/PS

Filtr: dvojitý papírový

Záběr: 46 cm

Objem koše: 60 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

Řídítka: ergonomická, 
výškově nastavitelná

Horní madlo řidítek: měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové nádrže: 1 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: cca 39 kg

8 499 Kč 315 €

● nový moderní motor OHV od společnosti Briggs & Stratton ● nízká spotřeba, 
lehké startování, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě ● nově 
tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu pro perfektní sběr trávy 
a sekání i těsně u obrubníků ● heavy-duty převodovka od francouzské společnosti GT ● funkce 4v1: 
sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz ● mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást 
dodávky ● primer-nastřikovač paliva pro snadný start ● ergonomická 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 vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) ● tkanina koše s různě propustnými vrstvami 
zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky) ● kuličková ložiska pro 
minimální odpor ● velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost ● plastová ochrana přední části 
stroje s integrovaným madlem ● tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Náhradní žací nůž
ZDARMA

1000
m2/hod

140ccm

RPM 4630 B

Multifunkční

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 
s pojezdem

Motor: 139 cm3, T 475 OHV, 4 takt

Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS

Filtr: pěnový + papírový

Záběr: 51 cm

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

Řidítka: ergonomická, 
výškově nastavitelná

Horní madlo řidítek: měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové nádrže: 1 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: cca 38 kg

Prodejní bestseller

6 999 Kč 259 €

● silný a tichý motor 139 cm3 se systémem OHV a snadným startováním ● 
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 ● moderní převodovka 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

Náhradní žací nůž
ZDARMA

OHV
139ccm

1500
m2/hod

RPM 5135

327 €8 799 Kč

4 rychlostní 
převodovka

● velmi silný a tichý motor 173 cm3 se systémem OHV a snadným 
startováním ● nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté 
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 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

RPM 5140 V

Náhradní žací nůž
ZDARMA

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1     
s nastavitelnou rychlostí pojezdu

Motor: 173 cm3, T 575, OHV, 4-takt

Pracovní výkon: 2,9 / 4,0 kW/PS

Filtr: pěnový + papírový

Záběr: 51 cm

Variabilní rychlost: ano, 4-rychlostní 
převodovka GT

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: v kolech - ano

Řídítka: ergonomická, 
výškově nastavitelná

Horní madlo řidítek: měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové nádrže: 1 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: cca 39 kg

Multifunkční benzínové sekačky
travní, s pojezdem

m2/hod
1600

OHV
173ccm
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Riwall multifunkční travní sekačka 4v1
s pojezdem

Motor: 190 cm3, B & S 625 Series, 
4-takt

Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS

Filtr: papírový

Záběr: 51 cm

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

Řídítka: ergonomická, 
výškově nastavitelná

Horní madlo řidítek: měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové nádrže: 1,5 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: cca 42 kg

345 €9 799 Kč

Silný motor 
190 cm3

● špičkový motor B & S 625 Series s objemem 190 cm3 a snadným 
startováním ● 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 
● moderní převodovka 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

190ccm

1500
m2/hod

RPM 5135 B

 Náhradní žací nůž
ZDARMA

Multifunkční benzínové sekačky
travní, s pojezdem

14

neexistuje
Příliš velký trávník

str. 16

Multifunkční sekačky
Riwall Pro

Nové multifunkční
sekačky Riwall Pro
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Nové multifunkční sekačky Riwall Pro

Německá preciznost a kvalita z rukou předních německých odborníků 

dala vzniknout zcela nové řadě sekaček Riwall Pro. Moderní technologie, 

maximální výkon, nejmodernější konstrukce a speciálně upravené materiály, 

vytváří unikátní řadu sekaček, která přináší revoluci v sečení a představuje 

maximální pohodlí pro vaši práci. 

Všechny sekačky Riwall Pro jsou vybaveny pojezdem a velmi silným a tichým motorem 

se systémem OHV. Některé modely jsou osazeny špičkovými motory od největšího světového výrob-

ce Briggs&Stratton. Speciální technologie zajišťuje snadný start. Vybrané modely jsou vybaveny 

elektrostartem. Speciálně konstruované šasi je vytvořeno pro perfektní sběr trávy. Tyto sekačky 

navíc umožňují sečení trávy blíže k obrubníkům. Lépe si poradí i s hustší a delší trávou a střih 

je rovnější a preciznější.

Nové sekačky Riwall Pro šetří vaši práci a poskytují maximální výsledek. 

Riwall multifunkční travní sekačka 
4v1 s pojezdem

Motor: 139 cm³, T 475 OHV, 
4 takt

Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS

Automatický sytič: ano

Filtr: dvojitý (pěnový + 
papírový)

Záběr: 48 cm

Objem koše: 65 l

Nastavení výšky sečení: centrál, 7 pozic,  
25-75 mm

Podvozek: ocelový, extra vysoký

Průměr kol: 200 mm přední / 
280 mm zadní

Kuličková ložiska 
v kolech:

ano, dvojitá

Řidítka: ergonomická, sklopná, 
výškově nastavitelná

Horní madlo řídítek: měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové 
nádrže:

1 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: 35 kg

Extra hluboké šasi

7 799 Kč 289 €

● nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými 
inženýry ● silný a tichý motor se systémem OHV, snadným startováním 
a automatickým sytičem ● nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší 
trávě ● „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete ● 
špičková francouzská převodovka GT Transmission ● nové hluboké šasi konstruované na 
perfektní sběr trávy i listí ● spodní hřeben, který před nožem narovnává trávu pro rovnější 
a preciznější střih ● v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku 
s bočním či zadním výhozem ● přední i zadní kola o velkém průměru ● mohutný hliníkový 
držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky ● 
objemný koš s indikátorem plnosti ● koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do 
stran (vhodné pro alegiky) ● pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro 
připojení běžné hadice s vodou

RPM 4835 Pro

D
ES

IG
NED IN GERMANY

premium qual i t

y

m2/hod
1200

OHV
139 ccm

Náhradní žací nůž
ZDARMA
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Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 
s pojezdem a elektrostartem

Motor: 139 cm³, T 475 OHV, 4 takt

Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS

Startování: duální - elektrostart / 
ruční start

Automatický sytič: ano

Filtr: dvojitý 
(pěnový + papírový)

Záběr: 48 cm

Objem koše: 65 l

Nastavení výšky sečení: centrál, 7 pozic, 25-75 mm

Podvozek: ocelový, extra vysoký

Průměr kol: 200 mm přední / 
280 mm zadní

Kuličková ložiska 
v kolech:

ano, dvojitá

Řidítka: ergonomická, sklopná, 
výškově nastavitelná

Horní madlo řídítek: měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové 
nádrže:

1 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: 37 kg

383 €10 299 Kč

Elektrostart
● nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými 
inženýry, specialisty na zahradní techniku ● silný a tichý motor se 
systémem OHV, elektrostartem a automatickým sytičem ● nízká 
spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě ● „Auto Choke system“ – 
žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete ● špičková francouzská převodovka 
GT Transmission ● nové hluboké šasi konstruované na perfektní sběr trávy i listí ● spodní 
hřeben, který před nožem narovnává trávu pro rovnější a preciznější střih ● v případě potřeby 
lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem ● přední 
i zadní kola o velkém průměru ● mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do 
řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky ● objemný koš s indikátorem plnosti ● koš 
usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) ● pro snadné 
čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

RPM 4835 E Pro

Riwall multifunkční travní 
sekačka 4v1 s pojezdem

Extra hluboké šasi

9 499 Kč 353 €

● nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými 
inženýry ● silný a tichý a lehký motor Briggs & Stratton se systémem 
OHV, snadným startováním a nízkými emisemi ● nízká spotřeba, dostatek 
výkonu i ve vyšší trávě ● „Primer“ – nastřikovač paliva pro snadný start ● špičková francouzská 
převodovka GT Transmission dimenzovaná pro dlouhá léta bezstarostného provozu ● nové 
hluboké šasi speciálně navrženo na perfektní sběr trávy i listí ● spodní hřeben, který před 
nožem narovnává trávu pro rovnější a preciznější střih ● v případě potřeby lze snadno 
přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem ● přední i zadní kola 
o velkém průměru ● mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má 
integrovaný systém nastavení výšky ● objemný koš s indikátorem plnosti ● koš usměrňuje 
proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) ● pro snadné čištění je šasi 
sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Motor: 140 cm³, B & S 500e, OHV, 
4 takt

Pracovní výkon: 2,2 / 3,0 kW/PS

Filtr: dvojitý papírový

Záběr: 48 cm

Objem koše: 65 l

Nastavení výšky sečení: centrál, 7 pozic, 25-75 mm

Podvozek: ocelový, extra vysoký

Průměr kol: 200 mm přední / 280 mm 
zadní

Kuličková ložiska 
v kolech:

ano, dvojitá

Řidítka: ergonomická, sklopná, 
výškově nastavitelná

Horní madlo řídítek: měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové nádrže: 0,8 l

Objem olejové nádrže: 0,5 l

Hmotnost: 31 kg

RPM 4830 B Pro

140ccm

E-START

m2/hod
1200

m2/hod
1200

OHV
139 ccm

Multifunkční benzínové sekačky
travní, s pojezdem

Náhradní žací nůž
ZDARMA

Náhradní žací nůž
ZDARMA

Elektrostart + ruční start + dobíjení baterie
E-START

● nejvyspělejší systém elektrického startování u travních sekaček ● jediné, co je třeba před nastartováním udělat je stisknout tlačítko – jako u auta. Automatický sytič a silná lithiová baterie se postarají o hladké nastartování 
stroje. Odpadá tak jakákoliv manipulace s nastřikovačem paliva, sytičem nebo startovací šňůrou ● zdrojem energie je nejmodernější lithová baterie. Lithiové články netrpí samovybíjením a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová 
technologie vám vždy zajistí pohodlný start vaší sekačky ● o baterii se po celou sezónu nemusíte starat. Na rozdíl od jiných systému, kde musíte baterie v průběhu sezóny stále nabíjet, je elektrostart Riwall unikátní v tom, že se 
baterie v sekačce při provozu sama dobíjí. O stavu baterie, jejím dobíjení apod. jste informováni pomocí LED diody, viditelně umístěné přímo na baterii ● startér i systém dobíjení baterie jsou konstrukčně velmi jednoduché prvky. 
Výhodou je tak vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli ● v případně potřeby je k dispozici také možnost startovaní pomocí klasické startovací šňůry



Riwall multifunkční travní sekačka 
4v1 s pojezdem

Motor: 163 cm³, B & S 675 EXi, 
OHV, 4 takt

Pracovní výkon: 2,7 / 3,7 kW/PS

Automatický sytič: ano

Filtr: dvojitý papírový

Záběr: 53 cm

Objem koše: 65 l

Nastavení výšky sečení: centrál, 7 pozic, 
25-75 mm

Podvozek: ocelový, extra vysoký

Průměr kol: 200 mm přední / 
280 mm zadní

Kuličková ložiska 
v kolech:

ano, dvojitá

Řidítka: ergonomická, sklopná, 
výškově nastavitelná

Horní madlo řídítek: měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové 
nádrže:

1 l

Objem olejové nádrže: 0,5 l

Hmotnost: 33 kg

437 €11 799 Kč

Extra hluboké šasi
● nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými 
inženýry ● nový, velmi silný a tichý OHV motor od Briggs & Stratton ● nízká 
spotřeba i emise ● „Readystart“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete 
a nastartujete ● „S2 Start Guarantee“ – start nejpozději při druhém 
zatažení za startovací šňůru ● „Super Lo-Tone Mufler“ – speciální tlumič výfuku pro velmi tichý 
chod ● Snadná údržba ● špičková francouzská převodovka GT Transmission ● nové hluboké 
šasi navržené pro perfektní sběr trávy i listí ● spodní hřeben, který před nožem narovnává 
trávu pro rovnější a preciznější střih ● v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací 
stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem ● přední i zadní kola o velkém průměru ● 
mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém 
nastavení výšky ● objemný koš s indikátorem plnosti ● koš usměrňuje proud vystupujícího 
proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) ● pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu 
opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Riwall multifunkční travní sekačka 
4v1 s pojezdem

Motor: 173 cm³, T 575 OHV, 
4 takt

Pracovní výkon: 2,9 / 4,0 kW/PS

Automatický sytič: ano

Filtr: dvojitý 
(pěnový + papírový)

Záběr: 53 cm

Objem koše: 65 l

Nastavení výšky sečení: centrál, 7 pozic,  
25-75 mm

Podvozek: ocelový, extra vysoký

Průměr kol: 200 mm přední / 
280 mm zadní

Kuličková ložiska 
v kolech:

ano, dvojitá

Řidítka: ergonomická, sklopná, 
výškově nastavitelná

Horní madlo řídítek: měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové 
nádrže:

1 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: 39 kg

Extra hluboké šasi

8 999 Kč 335 €

● nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými 
inženýry ● velmi silný a tichý OHV motor ● nízká spotřeba, dostatek 
výkonu i ve vyšší trávě ● „Auto Choke system“ – žádné pumpování 
benzínu, jen přijdete a nastartujete ● špičková francouzská převodovka GT Transmission ● 
nové hluboké šasi konstruované speciálně na perfektní sběr trávy i listí ● spodní hřeben, který 
před nožem narovnává trávu pro rovnější a preciznější střih ● v případě potřeby lze snadno 
přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem ● přední i zadní kola 
o velkém průměru ● mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má 
integrovaný systém nastavení výšky ● objemný koš s indikátorem plnosti ● koš usměrňuje 
proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) ● pro snadné čištění je šasi 
sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

RPM 5340 Pro

RPM 5337 B Pro

163ccm

m2/hod
1600

m2/hod
1600

OHV
173 ccm

Multifunkční benzínové sekačky
travní, s pojezdem

Náhradní žací nůž
ZDARMA

Náhradní žací nůž
ZDARMA
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neexistuje
Tvrdá půda

Elektrické 
kultivátory

Benzínové 
kultivátory
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Riwall elektrický kultivátor 750 W

Riwall elektrický kultivátor 1 400 W

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 750 W

Šířka záběru: 32 cm

Hloubka záběru: 10 - 20 cm

Počet nožů: 4 (2x2)

Průměr nožů: 20,5 cm

Otáčky: 380 ot/min

Hmotnost: 8,0 kg

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 400 W

Šířka záběru: 40 cm

Hloubka záběru: 10 - 20 cm

Počet nožů: 6 (3x2)

Průměr nožů: 20,5 cm

Otáčky: 280 ot/min

Průměr přepravních 
koleček:

150 mm

Hmotnost: 11 kg

Odolná kovová 
převodovka

84,99 €

3 299 Kč 123 €

2 299 Kč

Odolná kovová 
převodovka

● ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové 
záhony v předzahrádkách ap. ● díky svým kompaktním rozměrům, 
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

● ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové záhonky, 
skleníky, květinové záhony v předzahrádkách ap. ● kompaktní a díky 
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

230V/50Hz

230V/50Hz

RET 3275

RET 4014

Elektrické kultivátory
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Riwall benzínový kultivátor 40 cm

Riwall benzínový kultivátor 40 cm

Motor: 140 cm3, 4-taktní 
jednoválec OHV

Max. výkon: 3,0 / 4,1 kW/PS

Šířka záběru: 40 cm

Hloubka záběru: 15 - 30 cm

Objem nádrže - benzín: 1,0 l

Objem nádrže - olej: 0,6 l

Počet nožů: 16 (4x4)

Průměr nožů: 30 cm

Otáčky: 90 ot/min

Průměr pojezdového kola: 145 mm

Hmotnost: 30,5 kg

Motor: 140 cm3, 4-taktní 
jednoválec OHV, 

B&S 500e 1 300 W

Max. výkon: 3,0 / 4,1 kW/PS

Šířka záběru: 40 cm

Hloubka záběru: 15 - 30 cm

Objem nádrže - benzín: 1,0 l

Objem nádrže - olej: 0,6 l

Počet nožů: 16 (4x4)

Průměr nožů: 30 cm

Otáčky: 90 ot/min

Průměr pojezdového 
kola: 

145 mm

Hmotnost: 30,5 kg

Odolná kovová 
převodovka

253 €

7 999 Kč 297 €

6 799 Kč

Odolná kovová 
převodovka

● výkonný motor 4,1 HP, velká nádrž, snadné startování ● 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 ● výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování 
drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

● výkonný značkový motor Briggs & Stratton, velmi snadné startování 
● 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 ● výborný pomocník při kypření 
půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

OHV
140ccm

RPT 4040 B

RPT 4040

140ccm

Benzínové kultivátory
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Riwall benzínový kultivátor 60 cm

Riwall benzínový kultivátor 80 cm

Motor: 163 cm3, 4-taktní 
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: 24 (6x4)

Průměr nožů: 30 cm

Otáčky: 90 ot/min

Průměr pojezdového kola: 145 mm

Hmotnost: 34,5 kg

Motor: 223 cm3, 4-taktní 
jednoválec OHV

Max. výkon (kW/PS): 4,1/5,5

Počet rychlostí: 1 vpřed

Šířka záběru (cm): 35/55/80

Hloubka záběru (cm): 10 až 30

Objem nádrže-benzín (l): 1,0

Objem nádrže-olej (l): 0,6

Počet nožů: 24 (6 x 4)

Průměr nožů (cm): 33

Otáčky vpřed (U/min): 120

Průměr transportních 
kol (mm):

200

Nastavitelná řidítka: ano, 
výškově i stranově

Hmotnost (kg): 48

Heavy-duty 
konstrukce

307 €

10 999 Kč 409 €

8 299 Kč

Motor o objemu 
163 cm3

● výkonný motor 5,4 HP, velká nádrž, snadné startování ● objem motoru 
163 cm3 zajišťuje dostatečnou sílu pro práci se záběrem 60 cm i v těžší 
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

● velmi výkonný motor 5,5 HP, vysoký točivý moment 12,5 Nm, snadné 
startování ● robustní konstrukce navržená na velmi hrubé zacházení ● 
šneková heavy-duty převodovka ● profesionální kónická spojka chlazená 
vzduchem ● ergonomická antivibrační rukojeť ● otočná řidítka (lze jít vedle stroje) ● lehce 
přestavitelné 3 různé šíře záběru ● nastavení hloubky kultivace až do 30 cm ● speciální tvar 
nožů pro důkladné rozmělnění zeminy ● boční kryty pro ochranu rostlin i obsluhy ● výborný 
pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo 
rašeliny do půdy ● zadní pomocná kola pro snazší manipulaci ● páky a kabely od špičkového 
evropského dodavatele Saccon (Itálie) ● možnost připojení široké řady příslušenství ● made 
in EU

OHV
163ccm

OHV
223 ccm

RPT 8055

RPT 6060

Benzínové kultivátory

Oboustranný pluh

Vyorávač brambor

Jednostranný pluh 
(pravá strana)

Volitelné příslušenství (více na www.garland.cz).

Ocelové kolo 280 mm 
(pár)

Kultivátor

Kypřič (pár)
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Elektrické
plotostřihy

Benzínový 
plotostřih

str. 24 str. 25

neexistuje
Střih co plotu nesluší



Riwall elektrický plotostřih 500 W

Riwall elektrický plotostřih 550 W 
s otočnou rukojetí 

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 500 W

Rychlost: 3 000 min-1

Délka lišty: 45 cm

Šíře střihu: 16 mm

Protiběžné stříhací lišty: ano

Hmotnost: cca 3,0 kg

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 550 W

Rychlost: 3 000 min-1

Délka lišty: 61 cm

Šíře střihu: 24 mm

Protiběžné stříhací lišty: ano

Otočná rukojeť: ano

Hmotnost: 3,6 kg

Otočná rukojeť

36,99 €

1 399 Kč 51,99 €

999 Kč

Nízká hmotnost
● výkonný motor 500 W ● velký bezpečnostní spínač pro komfortní 
obsluhu ● délka lišty i kapacita střihu je ideální pro úpravu a tvarování 
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

● výkonný motor 550 W ● velký bezpečnostní spínač pro komfortní 
obsluhu ● dlouhá lišta a velká střižná kapacita 24 mm ● otočná rukojeť 
o 180° pro práci v různých polohách ● držadlo se speciální protiskluzovou 
vrstvou SoftGrip ● 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

REH 5045

230V/50Hz

Elektrické a benzínové plotostřihy

230V/50Hz

REH 5561 RH
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 Riwall benzínový plotostřih s otočnou rukojetí

nazev

Motor: 25,4 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 0,75 / 1 kW/PS

Rychlost: 7500 min-1

Délka lišty: 60 cm

Šíře střihu: 28 mm

Protiběžné stříhací lišty: ano

Otočná rukojeť: ano

Antivibrační systém: ano

Objem palivové nádrže: 0,65 l

Hmotnost: cca 5,8 kg

145 €3 899 Kč

Otočná rukojeť
● výkonný motor a vysoká kapacita střihu pro práci i v hustém a starším 
porostu a na velkých plochách ● snadné startování motoru ● výborné 
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

RPH 2660 RH

Elektrické a benzínové plotostřihy

25



Elektrické
vyžínače

Benzínový 
vyžínač

Elektrický
křovinořez

Benzínové 
křovinořezy

str. 28str. 27 str. 29 str. 29

neexistuje
Vysoká tráva

Riwall elektrický vyžínač 350 W

Riwall elektrický vyžínač 600 W

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 350 W

Otáčky: 11 000 ot/min

Záběr struny: 25 cm

Struna: 2 x 1,2 mm

Rukojeť: tvar „T“, pevná

Strunová hlava: Tipp-Automatic

Hmotnost: 2,6 kg

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 600 W

Otáčky: 10 100 ot/min

Záběr struny: 30 cm

Struna: 2 x 1,5 mm

Rukojeť: tvar „D“, nastavitelná

Strunová hlava: Automatic

Hmotnost: 2,8 kg

Otočná hlava

33,99 €

1 299 Kč 47,99 €

899 Kč

Nízká hmotnost
● lehký a výkonný motor 350 W ● skvělý pro dokončovací práce po 
sekání – dosekávání kolem obrubníků, zídek, bazénů, keřů, apod. ● 
držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip ● 
teleskopické nastavení délky vodící tyče pro různé velikosti postav ● velký 
bezpečnostní spínač pro pohodlnou 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

● lehký a silný 600 W motor ● jednoduchá změna na ořezávač hran 
- 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

230V/50Hz

RELT 6030

RELT 3525

Elektrické vyžínače
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Riwall vyžínač s benzínovým 
motorem 26 cm3

Motor: 25,4 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 0,75 / 1,0 kW/hp

Otáčky: 12 000 ot./min.

Záběr struny: 42 cm

Struna: 2 x 2, 4 mm

Strunová hlava: Tip-Automatic

Objem nádrže: 0,45 l

Hmotnost: cca 5,2 kg

84,99 €2 299 Kč

Full Crank Motor
● elegantní vzhled, lehká konstrukce ● silný 26 cm3 motor s technologiíí 
„Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve 
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 
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

26ccm

RPLT 2642

Benzínové vyžínače
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Riwall elektrický křovinořez 
1 000 W

Riwall křovinořez s benzínovým 
motorem 26 cm3

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 000 W

Otáčky: 10 500 ot/min

Záběr struny: 38 cm

Struna: 2 x 2,4

Strunová hlava: Tipp-Automatic

Rukojeť: kombinovaná

Záběr nože: 23 cm

Nůž: čtyřzubý

Popruh na rameno: ve standardu

Hmotnost: 4,8 kg

Motor: 25,4 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 0,75 / 1,0 kW/hp

Otáčky: 12 000 ot/min

Pohon pevnou hřídelí: ano

Průměr vodící tyče: 26 mm

Antivibrační systém: ano

Záběr nože: 25,5 cm

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm

Strunová hlava: Tip-Automatik 
– ve standardu

Struna: 2 x 2,4 mm

Záběr struny: 40 cm

Objem nádrže: 0,45 l

Hmotnost: 6,5 kg

Nízká hmotnost

81,99 €

2 599 Kč 96,99 €

2 199 Kč

Skvělé vyvážení
● silný 1 000 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení 
stroje ● bezpečnostní spínač ● strunová hlava s automatickým 
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

● ideální lehký stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady ● silný 26 cm3 
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

230V/50Hz

26ccm

RPB 260

REB 1023

Elekrické/benzínové křovinořezy

29



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm3

Motor (cm3): 42,7, 2-takt

Pracovní výkon (kW/
hp):

1,2 / 1,6

Otáčky (ot./min.): 9 000

Pohon pevnou hřídelí: ano

Průměr vodící tyče 
(mm):

28

Antivibrační systém: ano

Záběr nože (cm): 25,5

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože (mm): 25,4

Strunová hlava: Tip-Automatik – 
ve standardu

Struna (mm): 2 x 2,5

Záběr struny (cm): 42

Objem nádrže (l): 1,0

Hmotnost (kg): 7,5

99,99 €2 699 Kč

Skvělá cena
● silný stroj pro běžnou údržbu zahrad a sadů za skvělou cenu ● spolehlivý 
motor o objemu 43 cm3 má nízkou spotřebu paliva při zachování 
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

RPB 420

Riwall křovinořez s benzínovým 
motorem 52 cm3

Motor: 51,6 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 1,5 / 2,0 kW/HP

Otáčky: 6 500 ot/min

Pohon pevnou hřídelí: ano

Průměr vodící tyče: 26 mm

Antivibrační systém: ano

Záběr nože: 25,5 cm

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm

Strunová hlava: Tip-Automatik 
– ve standardu

Struna: 2 x 2,4 mm

Záběr struny: 43 cm

Objem nádrže: 0,8 l

Hmotnost: 7,9 kg

111 €2 999 Kč

Skvělá cena
● silný stroj pro běžnou údržbu rozlehlejších zahrad za skvělou cenu ● 
moderní motor má nízké emise a nízkou spotřebu paliva při zachování 
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

RPB 510

Benzínové křovinořezy
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Riwall křovinořez s benzínovým 
motorem 43 cm3

Motor: 42,7 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 1,25/1,7 kW/hp

Otáčky: 9 000 ot/min

Pohon pevnou hřídelí: ano

Průměr vodící tyče: 26 mm

Antivibrační systém: ano

Záběr nože: 25,5 cm

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm

Strunová hlava: Tip-Automatik 
– ve standardu

Struna: 2 x 2,4 mm

Záběr struny: 41,5 cm

Objem nádrže: 1,1 l

Hmotnost: 6,7 kg

Profi odpružení

3 899 Kč 145 €

● ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným 
poměrem cena/kvalita ● silný a výkonný motor o objemu 43 cm3 se 
nezalekne ani 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 ● antivibrační uložení 
motoru ● pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, 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

43ccm

RPB 430

Riwall křovinořez s benzínovým 
motorem 52 cm3

Motor: 51,7 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 1,5 / 2,0 kW/HP

Otáčky: 9 000 ot/min

Pohon pevnou hřídelí: ano

Průměr vodící tyče: 28 mm

Antivibrační systém: ano

Záběr nože: 25,5 cm

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm

Strunová hlava: Tip-Automatik 
– ve standardu

Struna: 2 x 2,4 mm

Záběr struny: 42 cm

Objem nádrže: 1,32 l

Hmotnost: 7,4 kg

Silný motor

4 299 Kč 159 €

● špičkový stroj i pro náročné práce kolem domu a zahrady s výborným 
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

RPB 520

Benzínové křovinořezy
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Motor: 32,6 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 0,9/1,2 kW/HP

Otáčky: 9 800 ot/min

Pohon pevnou hřídelí: ano

Průměr vodící tyče: 26 mm

Antivibrační systém: ano

Záběr nože: 25,5 cm

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm

Strunová hlava: Tip-Automatik 
– ve standardu

Struna: 2 x 2,4 mm

Záběr struny: 43 cm

Objem nádrže: 0,9 l

Hmotnost: 7,2 kg

211 €5 699 Kč

Japonské 
komponenty

● velmi výkonný motor s velkým točivým momentem, velká nádrž, snadné 
startování, nízká hlučnost, profesionální odpružení ● profesionální uložení 
klikové hřídele na dvou ložiscích – „Full Crank“ systém (delší životnost, 
nižší vibrace, vyrovnaný chod motoru) ● ergonomická, antivibrační bike-
rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí v rozmezí 360° ● pohon pevnou hřídelí uloženou 
v ložiscích, heavy-duty úhlová převodovka, spojka ● materiál vodící tyče i pevná hřídel z velmi 
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 ● hlavní komponenty od nejlepších japonských dodavatelů – např. svíčky NGK, 
membránový karburátor Walbro, zapalovací cívka IKEDA nebo strunová hlava DIATOP ● 
bezkonkurenčně výhodný poměr ceny, vyspělé techniky a kvality

třída „farmer“

Plotostřih

Délka lišty: 40 cm

Šíře střihu: 24 mm

Výkyvná hlava: ano, o 1600

Prořezávací pila

Řezná délka: 254 mm

Lišta: 305 mm

Další standardní příslušenství:

Riwall multifunkční benzínový křovinořez 4v1

4 funkce 
v jednom stroji

4 999 Kč 185 €

 univerzální pomocník, který může sloužit jako strunový vyžínač, 
křovinořez, plotostřih a prořezávací řetězová pila  špičkový motor 
s patentovanou technologií šetřící palivo až o 30 %, digitální zapalování, 
elektronicky řízené otáčky motoru, vysoce kvalitní filtr, nízké emise, maximální výkon 
cca 1,5 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

Motor: 51,7 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 1,5 / 2,0 kW/HP

Otáčky: 9 000 ot/min

Pohon pevnou hřídelí: ano

Průměr vodící tyče: 28 mm (síla stěny 1,5 mm!)

Průměr tyče řidítek: 22 mm (síla stěny 2 mm!)

Prof. antivibrační sys.: ano

Záběr nože: 25,5 cm

Žací nůž: 3 zuby - ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm

Strunová hlava: Tip-Automatic  
- ve standardu

Struna: 2 x 2,4 mm

Záběr struny: 41,5 cm

Objem nádrže: 1,1 l

Hmotnost: 9,4 kg

52ccm

RPMT 330

RPB 520 Pro

32,6 ccm

Riwall křovinořez s benzínovým 
motorem 52 cm3

Benzínové křovinořezy
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neexistuje
Dřevo které nezdoláte

Elektrické 
řetězové pily
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Riwall řetězová pila 1 800 W 
s elektrickým motorem

Riwall řetězová pila 2300 W 
s elektrickým motorem

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 800 W

Rychlost řetězu: 14 m/s

Délka lišty: 40 cm

Řetěz: 3/8“

Nádrž na olej: 0,15 l

Mazání řetězu: automatické

Hmotnost: 4,6 kg

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 2 300 W

Rychlost řetězu: 15,5 m/s

Délka lišty: 40 cm, Oregon

Řetěz: 3/8“, Oregon

Nádrž na olej: 0,15 l

Mazání řetězu: automatické

Hmotnost: 4,5 kg

Vysoký 
točivý moment

66,99 €

2 299 Kč 85,99 €

1 799 Kč

Snadné napínání 
řetězu

● ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným 
poměrem cena/kvalita ● spolehlivý motor s výkonem 1 800 W je vhodný 
na většinu úkolů ● rychlost řetězu 14 m/s pro rychlý a čistý řez ● moderní 

design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou 
obsluhu ● napínání řetězu velkým kruhovým ovladačem po straně pily bez nutnosti použít 
nářadí ● 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

● výkonná moderní pila pro přípravu palivového dřeva i běžné práce na 
zahradě a kolem domu ● silný motor 2 300 W nové konstrukce znamená 
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

230V/50Hz

230V/50Hz

RECS 2340

RECS 1840

Elektrické řetězové pily

34

neexistuje
Dřevo které nepadne

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

Riwall řetězová pila 
s benzínovým motorem 49 cm3

Motor: 25,4 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 0,7 / 1,0 kW/hp

Max. výkon: 0,9 / 1,2 kW/hp

Lišta: 30 cm

Řetěz: 3/8“

Nastřikovač paliva: ano

Zapalování: elektronické

Brzda řetězu: ano

Mazání řetězu: automatické

Objem olejové nádrže: 0,16 l

Antivibrační systém AVS: ano

Jednoduché napínání 
řetězu:

ano

Objem palivové nádrže: 0,23 l

Hmotnost: 3,85 kg

Motor: 49,2 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 2,1 / 2,9 kW/HP

Lišta: 40 cm

Řetěz: 0,325“

Zapalování: elektronické

Brzda řetězu: ano

Mazání řetězu: automatické

Objem olejové nádrže: 0,26 l

Antivibrační systém AVS: ano

Jednoduché napínání 
řetězu:

ano

Objem palivové nádrže: 0,55 l

Hmotnost: 5,4 kg

Skvělá cena

99,99 €

2 799 Kč 105 €

2 699 Kč

Očko na karabinu
● velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na 
odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším 
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

● silná, robustní a cenově velmi výhodná pila vhodná na všechny běžné 
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

25ccm

49ccm

RPCS 5040

RPCS 2530

Benzínové řetězové pily
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Riwall řetězová pila 
s benzínovým motorem 46 cm3

Riwall řetězová pila
s benzínovým motorem 54 cm3

Motor: 45,8 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 1,6 / 2,2 kW/HP

Systém lehkého startu: ano

Lišta: 40 cm, Oregon

Řetěz: 3/8“, Oregon

Zapalování: elektronické

Brzda řetězu: ano

Mazání řetězu: automatické

Objem olejové nádrže: 0,26 l

Antivibrační systém AVS: ano

Jednoduché napínání 
řetězu:

ano

Objem palivové nádrže: 0,55 l

Hmotnost: 5,4 kg

Motor: 54,0 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 2,2 / 3,0 kW/HP

Systém lehkého startu: ano

Lišta: 45 cm, Oregon

Řetěz: 0,325“, Oregon

Zapalování: elektronické

Brzda řetězu: ano

Mazání řetězu: automatické

Objem olejové nádrže: 0,26 l

Antivibrační systém AVS: ano

Jednoduché napínání 
řetězu:

ano

Objem palivové nádrže: 0,55 l

Hmotnost: 5,4 kg

Start bez námahy

133 €

3 999 Kč 144 €

3 599 Kč

Start bez námahy
● Easy-START – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného 
startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce 
za vás udělá pomocná pružina ● ideální pila na běžné práce okolo domu 
a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon ● skvělá pro přípravu 
palivového dřeva, krácení kulatiny, prořezávání stromů v sadu nebo občasnou práci v lese ● 
spolehlivý a výkonný motor osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv 
úhlu ● krásný a moderní design ● 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 oddaluje únavu a šetří vaše klouby ● ochranné pouzdro na lištu

● Easy-START – Startujte bez námahy! 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 ● 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

54ccm

systém
easy-start

RPCS 5545

RPCS 4640

46ccm

systém
easy-start

Benzínové řetězové pily
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Elektrické 
vysavače/foukače

Benzínové 
vysavače/foukače

neexistuje
Listí co neodlétne
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Riwall elektrický vysavač 
/ foukač 3 000 W

Riwall elektrický vysavač 
/ foukač 3 000 W

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 3 000 W

Sací výkon: 13,5 m3/min

Rychlost proudu 
vzduchu:

270 km/hod

Drtící poměr: 10:1

Objem sběrného vaku: 45 l

Pojezdová kolečka: ano

Popruh na rameno: ano

Hmotnost: cca 3,3 kg

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 3 000 W

Sací výkon: nastavitelný

Max. sací výkon: 13,5 m3/min

Rychlost proudu 
vzduchu:

nastavitelná

Rychlost proudu 
vzduchu:

270 km/hod

Drtící poměr: 12:1

Objem sběrného vaku: 45 l

Pojezdová kolečka: ano

Popruh na rameno: ano

Hmotnost: cca 6,0 kg

Extra silný

36,99 €

1 699 Kč 62,99 €

999 Kč

Skládací
● extra silný 3 000 W motor ● 2 funkce - foukání a vysávání do sběrného 
vaku ● snadná manipulace díky nízké hmotnosti ● výkonné mulčování pro 
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

● extra silný 3 000 W motor ● snadná manipulace díky nízké hmotnosti 
● 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

230V/50Hz

230V/50Hz

REBV 3000

REBV 3000 E

Elektrické vysavače/foukače

40

Riwall benzínový vysavač / foukač

Motor: 31 cm3, 2-takt

Pracovní výkon: 0,75 / 1,0 kW/PS

Objem nádrže: 0,5 l

Sací výkon: 10,2 m3/min

Rychlost proudu 
vzduchu:

0 - 270 km/hod

Objem sběrného vaku: 45 l

Drtící poměr: 12:1

Popruh na rameno: ano

Hmotnost: 5,4 kg

133 €3 599 Kč

Snadná změna 
funkce

● silný motor 31 cm3, ideální stroj i na velké plochy ● bohaté větrací 
otvory chrání motor před přehřátím ● funkce rychlého přepnutí 
mezi vysávacím a foukacím módem (není potřeba přestavovat 
stroj jako u většiny strojů na trhu) ● vynikající drtící poměr 12:1 
(do vaku se vám tak vejde více materiálu) ● velmi dobré vyvážení stroje pro práci jednou 
rukou ● pomocné pojezdové kolečko na konci nasávací trubky vám na vhodném povrchu 
ušetří spoustu námahy ● pomocný řemen na rameno ● snadno vyprazdnitelný vak s velkým 
vysýpacím otvorem

31ccm

RPBV 31

Benzínové vysavače/foukače
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Drtivější síla

Elektrické 
válcové drtiče

neexistuje
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Riwall elektrický válcový drtič 2500 W
s transparentním boxem

Riwall elektrický válcový drtič 2 800 W 
s transparentním boxem

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 2 500 W

Systém drcení: frézovací válec

Otáčky bez zatížení: 40 ot/min

Průměr větví max.: 4 cm

Sběrný vak: 50 l

Hmotnost: 23,5 kg

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 2 800 W

Systém drcení: frézovací válec

Otáčky bez zatížení: 60 ot/min

Průměr větví max.: 4,4 cm

Sběrný box: 60 l

Hmotnost: 27 kg

Průhledný box 
na štěpky

187 €

5 299 Kč 197 €

4 999 Kč

Průhledný box 
na štěpky

● ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo 
zmlazování keřů a stromů ● zpracovává odpad 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 kvalitní měděné vinutí (obvyklé je v této kategorii levnější a méně 
kvalitní hliníkové vinutí), vysoký výkon 2 500 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 integrovanou násypkou o objemu cca 55 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 (častá závada levných strojů) ● 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

● vysoký drtící výkon až 44 mm ● ideální na likvidaci dřevního odpadu po 
prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů ● zpracovává odpad 
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 2 800 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

230V/50Hz

230V/50Hz

RES 2844 B

RES 2540 B

Elektrické válcové drtiče
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Elektrické 
tlakové myčky

Silná špína
neexistuje



Riwall tlaková myčka 100 barů 
s příslušenstvím

Riwall tlaková myčka 120 barů 
s příslušenstvím

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 400 W

Materiál čerpadla: hliník

Max. tlak: 100 bar

Max. průtok: 390 l/hod

Auto stop systém: ano

Možnost připojení 
na tlakovou vodu:

ano

Možnost čerpat vodu 
z nádrže:

ano

Hmotnost: 4,6 kg

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 500 W

Materiál čerpadla: hliník

Max. tlak: 120 bar

Max. průtok: 432 l/hod

Auto stop systém: ano

Možnost připojení 
na tlakovou vodu:

ano

Možnost čerpat vodu 
z nádrže:

ano

Hmotnost: 6,3 kg

Samonasávací 
funkce čerpadla

66,99 €

1 999 Kč 73,99 €

1 799 Kč

Samonasávací 
funkce čerpadla

● cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění 
drobnějších nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, 
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

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

●cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění 
běžných nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, 
terasy, motorových vozidel, 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 ● 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

REPW 120 SET

REPW 100 SET

230V/50Hz

230V/50Hz

Bohaté příslušenství

Elektrické tlakové myčky
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Riwall tlaková myčka 150 barů 
s příslušenstvím

Riwall tlaková myčka 170 barů 
s příslušenstvím

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

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz, 
indukční

Výkon: 2 500 W

Materiál čerpadla: hliník

Max. tlak: 170 bar

Max. průtok: 468 l/hod

Auto stop systém: ano

Možnost připojení 
na tlakovou vodu:

ano

Možnost čerpat vodu 
z nádrže:

ano

Hmotnost: 22,4 kg

Samonasávací 
funkce čerpadla

145 €

6 899 Kč 257 €

3 899 Kč

Samonasávací 
funkce čerpadla

● skvěle vybavená a silná myčka je ideálním řešením pro čištění i velkých 
nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových 
vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zídek, 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 ● 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

● výkonná myčka je ideálním řešením pro jakékoliv znečištění, které vás může potkat 
kolem domu či dílny. Rychle a snadno vyčistíte kolo, zahradní nábytek, plot, terasu, 
auto, zahradní techniku, příjezdovou cestu, kamennou zídku nebo bazén ● 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 ● 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

230V/50Hz

230V/50Hz

REPW 170 SET

REPW 150 SET

Bohaté příslušenství

Bohaté příslušenství

Elektrické tlakové myčky
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Název Vhodné na modely Obj. číslo Cena vč. DPH

 8 m prodlužovací hadice

REPW 100 SET,
REPW 120 SET RACC00017 299 Kč / 10,99 €

REPW 150 SET,
REPW 170 SET RACC00008 499 Kč / 18,99 €

 7,5 m hadice na čištění potrubí Všechny modely RACC 00015 449 Kč / 16,99 €

 Nádržka na saponát 0,5 l s tryskou REPW 100 SET,
REPW 120 SET RACC 00016 99 Kč / 3,69 €

 Nádržka 0,75 l s profesionální
nastavitelnou pěnovací tryskou Všechny modely RACC 00009 549 Kč / 19,99 €

 Univerzální mycí kartáč Všechny modely RACC 00014 159 Kč / 5,89 €

 Univerzální mycí kartáč příčný Všechny modely RACC 00013 299 Kč / 10,99 €

 Rotační mycí kartáč Všechny modely RACC 00012 299 Kč / 10,99 €

 Čistič ploch s výkyvnou hlavou Všechny modely RACC 00010 449 Kč / 16,99 €

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

Všechny modely RACC 00011 599 Kč / 22,99 €

Příslušenství
Elektrické tlakové myčky
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Benzínové 
sněhové frézy

Těžký sníh
neexistuje



Riwall sněhová fréza
dvoustupňová 6,5 HP

Riwall sněhová fréza
dvoustupňová 6,1 HP

Motor: H650 OHV, 193 cm3, 4-takt, zimní 
úprava

Výkon: 4,8 kW / 6,5 HP

Startování: manuální

Šířka záběru: 56 cm

Nastavitelná výška 
záběru:

ano

Pojezd: ano

Rychlost vpřed/
vzad:

5 vpřed / 2 vzad

Kola/vzorek: 13 x 4”, vzorek Snow Claw, 
závlačky

Průměr šneku: 31 cm

Výška bunkru: 51 cm

Průměr turbíny: 30 cm

Otočný komín: 190°

Nastavení komínu: ergonomické z místa obsluhy

Nastavení rychlostí: ergonomické z místa obsluhy

Max. vzdálenost 
odhozu sněhu:

cca 12 m

Rukojeť: plně složitelná

Držadla: soft grip – měkčená

Maznice převodovky 
šneku:

ano

Přihrnovací šnek: speciální ozubený profil 
pro práci i ve zledovatělém sně-
hu a bezpečnostní střižné šrouby 
zabraňující zničení převodovky 
v případě vniknutí pevného 
předmětu do přihrnovacího 
šneku

Nádrž benzín: 3,5 l

Hmotnost: 85 kg

Motor: Loncin OHV, 212 cm3, 4-takt, 
zimní úprava

Pracovní výkon: 4,5 kW / 6,1 HP

Startování: elektrostart + manuální

Šířka záběru: 61 cm

Nastavitelná výška 
záběru:

ano, polymerové lyžiny

Pojezd: ano

Rychlost vpřed/
vzad:

6 vpřed / 2 vzad

Posilové řízení: ano

Aretace šneku: ano

Kola/vzorek: 15 x 5”, vzorek Snow Hog

Průměr šneku: 30 cm

Výška bunkru: 53 cm

Průměr turbíny: 30 cm

Otočný komín: 200°

Nastavení komínu: 4-směrný joystick

Max. vzdálenost 
odhozu sněhu:

cca 10-15 m

Rukojeť: plně složitelná

Držadla: vyhřívaná

Maznice převodovky 
šneku:

ano

Přihrnovací šnek: speciální ozubený profil pro 
práci i ve zledovatělém sněhu 
a bezpečnostní střižné šrouby 
zabraňující zničení převodovky 
v případě vniknutí pevného 
předmětu do přihrnovacího 
šneku

Strhávací nože: ano

Reflektor: halogen

Nádrž benzín: 3,0 l

Nádrž olej: 0,6 l

Hmotnost: cca 88 kg

Kompletní výbava

444 €

18 999 Kč 703 €

11 999 Kč

Motor se zimní 
úpravou

● základní předností modelu Riwall RPST5665 je silný motor 6,5 HP 
se speciální zimní úpravou, která zaručuje bezproblémový start i za 
nízkých teplot a použité konstrukční materiály zase dlouhou životnost 
i v podmínkách dlouhodobého chodu motoru pod bodem mrazu ● vysoký 
bunkr a bohatě dimenzovaná turbína si překvapivě snadno poradí i s velkým přídělem sněhu 
a díky širokému výhozovému komínku nemá fréza větší problémy ani s mokrým sněhem ● 
pojezd vpřed i vzad odstraňuje nutnost tlačení stroje a umožňuje tak pohodlnou obsluhu stroje 
● nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb i po nerovném terénu a rovněž brání poškození 
stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník ap.) ● velká rukojeť startovací šňůry 
umožňuje snadné spouštění motoru i bez sundání rukavic

● plně vybavená fréza za skvělou cenu ● výkonný motor se speciální 
zimní úpravou a elektrostartem ● posilové řízení zabezpečuje 
snadnou změnu směru pouhým zmáčknutím páčky pod řídítky ● 
vyhřívané rukojeti zaručují příjemný komfort i při velmi nízkých teplotách ● nastavitelné 
plastové lyžiny ochrání vaši dlažbu nebo podlahu v garáži od škrábanců nebo stop rzi ● 
aretace chodu šneku dovolí ovládat frézu jen jednou rukou. Druhá ruka tak může i za jízdy 
např. měnit směr odhozu sněhu apod. ● odhozový komínek z polymeru je odolnější vůči 
namrzání sněhu ● strhávací nože dovolí perfektně upravit okraje vysoké sněhové bariéry ● 
komín se ovládá jednoduše 4-směrným joystickem na přístrojové desce ● zvýšená ochrana 
šneku i převodovky čtyřmi střižnými šrouby ● speciální vzorek pneumatik pro dobrý záběr i na 
mokrém či zledovatělém sněhu

OHV
193ccm

elektro
start 220V

LONCIN
212ccm

RPST 6170

RPST 5665

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

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

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

Minerální olej Riwall
pro mazání řetězů a lišt
ISO VG 100

Celoroční olej Riwall
pro 2-taktní motory
API-TC

Fuel Fit
stabilizátor paliva

BIPOL
biologicky 
odbouratelný olej

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 
4-taktních motorů zahradní techniky.
Obsah 0,6 l.

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

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

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

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

Vhodný pro všechny 2-taktní a 4-taktní 
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.

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.

3,29 €

6,69 €4,39 €

3,29 €2,99 €

5,69 €3,29 €

89 Kč

179 Kč119 Kč

89 Kč79 Kč

149 Kč89 Kč

Doporučené oleje a stabilizátory paliva
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40 V Aku stroje 40 V baterie 
a nabíječky

str. 53 str. 56

neexistuje
Větší pohodlí

Riwall aku sekačka 40 V 
s bezuhlíkovým motorem

Riwall aku vyžínač 40 V

Záběr: 37 cm

Motor: bezuhlíkový, PowerMax

Akumulátor: lithium-iontový 40 V

Otáčky: 4000 ot/min.

Objem koše: 40 l

Centrální nastavení: 5 pozic, 25 – 75 mm

Průměr kol: 15 cm přední / 18 cm 
zadní

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

25/50/70 min.

Hmotnost: 15,5 kg

Záběr struny: 30 cm

Motor: uhlíkový, PowerBrush

Akumulátor: lithium-iontový 40 V

Otáčky: 7500 ot/min

Průměr struny: 2 x 1,5 mm

Strunová hlava: automaticky nastavitelná 
struna

Rukojeť: tvar D, nastavitelná

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

25/50/70 min.

Hmotnost: 3,1 kg

Otočná hlava

167 €

1 799 Kč 66,99 €

4 499 Kč

2 v 1
● moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax ● nejpohodlnější 
cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, 
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

● kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush ● nejpohodlnější cesta údržby 
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

RALT 3040

RALM 3740 i

40V

40V

Aku program 40 V
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Riwall aku plotostřih 40 V s dlouhým dosahem

Riwall aku plotostřih 40 V

Délka lišty: 52 cm

Motor: uhlíkový, PowerBrush

Akumulátor: lithium-iontový 40 V

Otáčky: 1300 ot/min

Šíře střihu: 20 mm

Protiběžné stříhací 
lišty:

ano

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

40/80/120 min.

Hmotnost: 3,5 kg

Délka lišty: 56 cm

Motor: uhlíkový, PowerBrush

Akumulátor: lithium-iontový 40 V

Otáčky: 1300 ot/min

Šíře střihu: 22 mm

Protiběžné stříhací 
lišty:

ano

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

40/80/120 min.

Hmotnost: 3,2 kg

Otočná rukojeť

99,99 €

1 899 Kč 69,99 €

2 699 Kč

Vysoký dosah
● kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush ● nejpohodlnější cesta 
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 ● 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

● kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush ● nejpohodlnější cesta 
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

RAHT 5640

RAPH 5240

40V

40V

Aku program 40 V
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Riwall aku prořezávací pila 40 V

Riwall aku řetězová pila 40 V 
s bezuhlíkovým motorem

Délka lišty: 20 cm

Motor: uhlíkový, PowerBrush

Akumulátor: lithium-iontový 40 V

Rychlost řetězu: 6 m/s

Nádrž na olej: 0,06 l

Automatické mazání 
řetězu:

ano

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

25/55/75 min.

Hmotnost: 3,2 kg

Délka lišty: 35 cm

Motor: bezuhlíkový, PowerMax

Akumulátor: lithium-iontový 40 V

Rychlost řetězu: 10 m/s

Nádrž na olej: 0,16 l

Automatické mazání 
řetězu:

ano

Brzda řetězu: duální, mechanická + 
elektrická

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

25/50/70 min.

Hmotnost: 4,8 kg

Řetěz Oregon

107 €

4 199 Kč 156 €

2 899 Kč

Řetěz Oregon
● kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush ● nejpohodlnější cesta 
údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné 
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 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

● moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax ● nejpohodlnější 
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

RACS 3540 i

RAPS 2040

40V

40V

Aku program 40 V
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Riwall aku foukač 40 V s bezuhlíkovým motorem

Riwall 40 V lithium iontová baterie 2Ah

Sací výkon: 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):

50/90/200 min.

Hmotnost: 2,5 kg

Napětí: 40 V

Kapacita: 2Ah

Doba nabíjení 
s nabíječkou RAC 540:

30 min

Doba nabíjení 
s nabíječkou RAC 240:

70 min

Lehká

92,99 €

1 999 Kč 73,99 €

2 499 Kč

Až 195 km/h
● moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax ● nejpohodlnější 
cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, 
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

● základní baterie 2 Ah skvěle poslouží při práci na menších plochách, 
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 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

RAB 240

RABL 40i

40V

40V

Aku program 40 V
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Riwall 40 V lithium iontová baterie 4Ah

Riwall 40 V lithium iontová baterie 6Ah

Napětí: 40 V

Kapacita: 4Ah

Doba nabíjení 
s nabíječkou RAC 540:

60 min

Doba nabíjení 
s nabíječkou RAC 240:

135 min

Napětí: 40 V

Kapacita: 6Ah

Doba nabíjení 
s nabíječkou RAC 540:

90 min

Doba nabíjení 
s nabíječkou RAC 240:

200 min

Maximální výdrž

111 €

3 999 Kč 149 €

2 999 Kč

Univerzální
● poměrem hmotnosti a výkonu se jedná o univerzální baterii vhodnou 
do všech strojů a ideální na většinu prací kolem domu či chalupy ● 
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

● jedna z nejsilnějších baterií na trhu Vám umožní dokončit i opravdu 
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 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

RAB 640

RAB 440

40V

40V

Aku program 40 V
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Riwall 40 V nabíječka 2 A

Riwall 40 V turbo nabíječka 5 A

Nabíječka pro aku 
baterie 40 V

Doba nabíjení baterie 
2,0 Ah:

70 min

Doba nabíjení baterie 
4,0 Ah:

135 min

Doba nabíjení baterie 
6,0 Ah:

200 min

Nabíječka pro aku 
baterie 40 V

Doba nabíjení baterie 
2,0 Ah:

30 min

Doba nabíjení baterie 
4,0 Ah:

60 min

Doba nabíjení baterie 
6,0 Ah:

90 min

Rychlonabíjení

36,99 €

1 499 Kč 55,99 €

999 Kč

Skvělá cena
● 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)

● 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)

RAC 540

RAC 240

40V

40V

Aku program 40 V
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neexistuje
Těžká dřina

…a přinese vám
dokonalý výsledek www.riwall.sk

www.riwall.cz

Nejnovější bezuhlíková technologie motorů přináší sílu, která byla dříve vyhrazena pouze 
benzínovým stojům. 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.

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. 

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.

PowerMax technology
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www.riwall.cz
www.riwall.sk

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 úroken nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.GARLAND.CZ

Váš prodejce:

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.GARLAND.CZ


