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Gyeplazítók – szellőztetők
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Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

 nélkülözhetetlen segítő azok számára, akik 
szeretnének szép zöld, sűrű és egészséges 
gyepet  1300 W ‑os motor nagyban növeli a gép 
teljesítményét és a 32 cm vágási széllességgel 
akár 600 m² zöldterületet képes fellazítani  
négy kiegyensúlyozott kereke könnyű kezelést tesz 
lehetővé, egyenetlen területen is stabil géptartást 

biztosítva  könnyű munkamélység beállítás  
fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással, könnyű kiürítés 
 18 db acél kés az ideális gyep kialakításához 
 kés végéinek speciális kialakítása a hatékony 
gyeplazítás eléréséhez  talajlazító henger könnyű 
cseréje biztonsági anya meglazításával ‑ fém (nem 
műanyag) henger tartozékok

31 690 FtMotor: 230 V / 50 Hz 32 cm

1 300 W 10,5 kg

Munkaszélesség:

Teljesítmény: Súly:

REV 3213

230V/50Hz

600
m2/óra

Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

 praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép 
zöld gyephez  a nagy teljesítményű 1500 W‑os 
motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen 
karbantartott gyeppel is  a 32 cm vágási szélességgel 
akár 600 m² zöldterületet képes fellazítani  nagy 
első kerekek a könnyű kezeléshez  a munkamélység 
beállítása, egy kar segítségével  fűgyűjtő kosár 
nagyméretű nyílással és markolattal a könnyű ürítéshez 

 széles kidobó nyílás  a gép két egyszerűen 
cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető 
henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, 
moháktól stb., ill. acélkéses talajlazító henger, mely 
mélyen behatol a talajba  golyóscsapágyas hengerek 
  összecsukható felső karok az egyszerű szállításhoz  
biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó

26 990 FtMotor: 230 V/50 Hz 32 cm

1 500 W 11 kg

Munkaszélesség:

Teljesítmény: Súly:

REV 3215

230V/50Hz

600
m2/óra

Riwall benzinmotoros gyeplazító kombi 3 az 1-ben

 hasznos segítő mindenki számára, aki egészséges, 
sűrű és zöld gyepre vágyik  a rotáló kések 
átvágják a talaj felső rétegét, így az oxigén, víz és 
a trágya könnyedén eljut egészen a gyökerekig  
a kések megszabadítják a gyepet a felesleges fű 
maradványoktól, mohától, így az jobban lélegzik és 
növekszik  a gyép megtisztásához használható  
a második tűs henger  a tolószár ergonomikus,  

a munkamélység egyszerűen, egy karral állítható,  
a 4 nagy kerék pedig egyenletes manőverezést biztosít 
szinte minden terepen  a nagy teljesítményű, 212 
cm3‑s motor elbánik akár az régóta elhanyagolt 
felületekkel is, ugyanakkor a hosszú élettartam 
záloga  a széles kidobó nyíláson könnyen távozik  
a fű a gyűjtőkosárba, vagy a szabadba.

102 990 FtMotor: 212 cm3, T4, OHV 40 cm

4,3 kW / 5,8 hp 34 kg

Munkaszélesség:

Teljesítmény: Súly:

RPV 4058

Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

 praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép 
zöld gyephez  a nagy teljesítményű 1600 W‑s 
motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen 
karbantartott gyeppel is  a 38 cm vágási szélesség 
akár 1000 m² területet képes fellazítani  nagy 
első kerekek a könnyű kezeléshez  egyszerű a 
munkamélység beállítás, egy kar segítségével  
fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a 

könnyű kiürítéshez  széles kidobó nyílás  a gép 
két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél 
tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a 
szennyeződéstől, ill. acélkéses talajlazító henger, mely 
mélyen behatol a talajba  könnyű henger csere  a 
hengerlazító eszköz a markolaton, így mindig kéznél van 
 összecsukható felső karok az egyszerű szállításhoz 
biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó.

37 990 FtMotor: 230 V/50 Hz 38 cm

1 600 W 14,7 kg

Munkaszélesség:

Teljesítmény: Súly:

REV 3816

230V/50Hz

1000
m2/óra

212 ccm
OHV

1500
m2/hod



Elektromos fűnyírók

Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben 

 az erőteljes 1100 W‑s motor könnyedén 
megbirkózik a sűrű füves területtel is  modern 
felépítés, megfelelő fűgyűjtéssel  felhasználóbarát 
és egyszerű kezelhetőség  nagy kerekek a könnyű 
manőverezéshez  2 az 1‑ben funkció: fűgyűjtés, 
hátsó kidobás  könnyen összecsukható karok az 
egyszerű szállításhoz  vágási magasság beállítása 
három lehetséges fokozatban  műanyag gyűjtőkosár 

kényelmes markolattal  csendes elektromos motor 
 könnyű és egyszerű használat  biztonsági 
kapcsoló és elektromos kábeltartó

16 990 FtMotor: 230 V / 50 Hz 32 cm

1 100 W 7,6 kg

Vágási szélesség:

REM 3211

230V/50Hz

250
m2/óra

Teljesítmény: Súly:

REM 3310 i Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben indukciós motorral

 erős, csendes, karbantartásmentes hosszú élettar-
tamú modern technológián alapuló motor  nagyobb 
motor hatékonyság mint a hagyományos motoroknál, 
ezáltal nagyobb teljesítmény sűrű füves területen  
könnyű és egyszerű használat  masszív fűnyíró fel-
építés  2 az 1‑ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás 
 gyorsan összecsukható felső karok az egyszerű 

szállításhoz  egyszerű vágási magasság beállítás 
szerszám használat nélkül  műanyag, könnyen 
mosható fűgyűjtő kosár kényelmes fogantyúval  szé-
les gyepkímélő kerekek  könnyű kezelhetősség

16 990 FtMotor: 230 V / 50 Hz, ind. 33 cm

1 000 W 10 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

230V/50Hz

250
m2/óra

REM 3813 i Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben indukciós motorral

 nagyon erős, csendes, karbantartásmentes, hosszú 
élettartamú modern technológián alapuló motor, 
nagyobb motorhatékonyság mint a hagyományos 
motoroknál, ezáltal nagyobb teljesítmény sűrű füves 
területen  könnyű és egyszerű használat  masszív 
fűnyíró felépítés  2 az 1‑ben funkció: fűgyűjtés, 
hátsó kidobás  gyorsan összecsukható felső 

karok az egyszerű szállításhoz  egyszerű vágási 
magasság beállítás szerszám használata nélkül  
műanyag, könnyen mosható fűgyűjtő kosár kényelmes 
fogantyúval  széles gyepkímélő kerekek  a széles, 
38 cm vágási széllesség lehetővé teszi nagyobb 
területek vágását is

24 390 FtMotor: 230 V / 50 Hz, ind. 38 cm

1 300 W 12 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

230V/50Hz

250
m2/óra

REM 3615 Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

 erőteljes 1500 W ‑os motor  kis ékszíj 
segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely 
megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény 
sűrű füves területen is), a kések akadályba 
ütközése esetén meggátolja a motor leégését 
és így a gép költséges javítását is  könnyű és 
egyszerű használat  elegáns design  2 az 

1‑ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás  könnyen 
összecsukható felső karok az egyszerű szállításhoz 
 központi vágási magasság állítás 
 műanyag, könnyen mosható fűgyűjtő kosár 
kényelmes fogantyúval  csendes elektromos 
motor  könnyű és egyszerű használat

 30 490 Ft Motor: 230 V / 50 Hz 36 cm

1 500 W 11,5 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

230V/50Hz

350
m2/óra

REM 3817 Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

 nagyon erős 1700W motor  kisméretű ékszíj 
segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely 
megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény 
sűrű füves területen is) a kések akadályba ütközése 
esetén meggátolja a motor leégését és így a gép 
költséges javítását is  könnyű és egyszerű használat 
 elegáns design  2 az 1 ben funkció: fűgyűjtés, 

hátsó kidobás  ergonomikus kormány kiképzés 
 gyorsan összecsukható felső tolókar az egyszerű 
szállításhoz  központi vágási magasság beállítása 5 
lehetséges fokozatban  nagy műanyag gyűjtőkosár 
kényelmes fogantyúval  kosár telítettség kijelző ‑ 
csendes elektromos motor  könnyű kezelhetőség

 33 990 FtMotor: 230 V / 50 Hz 38 cm

1 700 W kb. 12 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

230V/50Hz

400
m2/óra

www.riwall.hu



Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

 nagyon erős 1800 W‑os motor  kis ékszíj 
segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely 
megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény 
sűrű füves területen is), a kések akadályba ütközése 
esetén meggátolja a motor leégését és így a gép 
költséges javítását is  könnyű és egyszerű 
használat  elegáns design  2 az 1‑ben funkció, 

fűgyűjtés, hátsó kidobás  ergonomikus kormány 
kiképzés  gyorsan összecsukható felső karok az 
egyszerű szállításhoz  központi vágási magasság 
beállítása 11 lehetséges fokozatban  nagy műanyag 
50 l gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval telítettség 
kijelzővel  csendes elektromos motor  könnyű 
kezelhetőség

Elektromos fűnyírók

 42 590 Ft Motor: 230 V / 50 Hz 42 cm

1 800 W kb. 12,5 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

REM 4218

230V/50Hz

550
m2/óra

www.riwall.hu
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Kényelmetlen fűnyírás
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Akkus robotfűnyíró

RRM 800

159 990 Ft

Akkus robotfűnyíró
A csomag tartalma:

Technikai paraméterek:

● Riwall RRM 800 akkumulátoros 
robotfűnyíró ● Töltőállomás ● Töltő, 
extra hosszú kábellel ● Csavarok és 
kiegészítő eszközök a töltőállomás 
rögzítéséhez ● 2 x vonalzó a határoló 
kábel egyszerű elhelyezésének 
kiméréséhez ● 200 m határoló kábel 
● 200 db műanyag cölöp a határoló 
kábel rögzítéséhez ● 3 db pót 
vágókéskészlet, rögzítő csavarokkal 
● Átfogó használati utasítás

Akkumulátor: 28 V/2 Ah, Li-ion

Sebességváltó: fém

Feltöltési idő: 30 perc

Fűnyírási idő: 90 perc

Vágási rendszer: 3 elforduló késsel

Vágókések fordulatszáma: 2900 ford./perc

Vágási szélesség: 18 cm

Vágási magasság: 20 – 60 mm

Vágási kapacitás: 90 m²/óra

Sebesség: 0,4 m/s

Max. emelkedés: 20°

Zajszint: 58 dB (A)

Emelés és borulásérzékelő: igen

Súly: kb. 8,2 kg

 A minőség / teljesítmény / ár arányában nincs 
konkurenciája.  A csomag tartalmaz mindent, amire 
szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez.  Modern 
a vágási algoritmusa, amely elkerüli a gyep egyoldalú 
terhelését, mivel a füvet mindig különböző szögből 
vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. 
 Kiváló manőverező képesség az első kerékhajtás 
és a forgó hátsó kerék révén.  Zseniálisan egyszerű 
a működtetése. A töltőállomás beüzemelése és a határoló 
kábel elhelyezése után csak állítsa be a biztonsági kódot, 
a helyi időt, a gép indítási idejét a kijelzőn, válassza 
ki a munkaterület hozzávetőleges nagyságát (300 m², 
500 m² vagy 800 m²), és nyomja meg a start gombot. 
Semmi több. Bízzon mindent a fűnyíróra. Amennyiben 
a gépet személyesen szeretné irányítani, egy gomb 
megnyomásával jelezhet a fűnyírónak, hogy térjen vissza 
a töltőállomásra vagy ellenkezőleg, kezdje el vágni 
a füvet. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A gép 
kezelésével mindenki megbirkózik.  Soha nem fogja 
zavarni a szomszédjait. A hagyományos, szénkefével 
működő, motoros fűnyírók viszonylag zajosak. A Riwall 
robotfűnyíró a legmodernebb, szénkefe nélküli PowerMax 
motorral van felszerelve. A motor így nemcsak nagyon 
csendes (a fűnyíró maximális zajszintje mindössze 
65 dB), de nagyobb hatékonysággal is rendelkezik és 
gyakorlatilag karbantartásmentes.  Automatikus a 
töltési funkció. A fűnyíró tudja, mikor kell visszatérnie 
a töltőállomásra újratöltésre. Az állomás ütközés gátló 
rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a gép 
blokkolását az állomáson.  Esőérzékelővel ellátott. 
A fűnyíró érzékeli, hogyha elered az eső, akkor önállóan 
meg kell keresnie a töltőállomását és be kell állnia oda. 
Megvárja, amíg kiszárad a pázsit és csak ezt követően 
kezd el újra dolgozni.  Jel zavarása esetén pl. egy 
másik robot fűnyíró működik a szomszédos területen, a 
fűnyíró frekvencia megváltoztatásának lehetőségével is 
rendelkezik.  A két határoló kábel közötti minimális 
távolság csak 60 cm.  Ha a fűnyíró akadályba ütközik, 
akkor a gép burkolata elnyeli a legtöbb ütést, és az 
intelligens szoftver segítségével gyorsan megtalálja 

az utat az akadály kikerüléséhez.  Manuális leállító 
rendszerű. Szükség esetén a fűnyírót azonnal leállíthatja 
a gép tetején lévő nagy piros gomb megnyomásával.  
A nem kívánt indítás megelőzéséhez a fűnyíró biztonsági 
kóddal van felszerelve.  Nagyfokú a biztonsága. Ha 
a fűnyíró felemelkedik a földről vagy fölborul, akkor 
automatikusan kikapcsol a gép.  A vágási magasság 
egyszerűen beállítható. A fűnyíró tetején lévő fedél 
alatt található a nagy, kör alakú magasság‑állítógomb, 
amelynek a segítségével beállítható 20 mm és 60 mm 
közötti vágási magasság.  Magas a lejtési foka: 20 ° 
‑ ig. A gép egy nagyon erős motorral és akkumulátorral 
van felszerelve, amely messze túlmutat az ebben az 
árkategóriában szokásos paramétereken, és egyben 
speciális mintázatú kerekekkel is rendelkezik. Mindez 
lehetővé teszi a fűnyíró számára, hogy problémamentesen 
közlekedjen a nagyon tagolt, meredek terepen is. 
 Könnyű az akkumulátor cseréje. Az akkumulátor 
minőségi Samsung cellákból áll, és a legújabb fejlesztésű 
elektronikával van felszerelve, amely figyeli az egyes cellák 
pontos töltését, megakadályozva így a túlmelegedést. Az 
akkumulátort többéves, gondtalan működésre tervezték. 
Szükség esetén azonban könnyen kicserélhető.  LED 
‑ es töltöttségi szint kijelzővel rendelkezik.  Víz elleni 
védettségi osztály: IPX4.  A fűnyíró tökéletesen vízálló, 
így a töltőállomást nem szükséges semmilyen tető alatt 
tárolni.  Kétoldalt élezettek a vágókések, ennek 
köszönhetően egy kést akár négyszer is megfordíthat. 
Ez 4‑szer hosszabb élettartamot biztosít egy késkészlet 
esetében. A csomagolás része további 3 db ingyenes 
vágó késkészlet.  Mulcsozó rendszer. A fűnyíró 
a rendszeresen levágott füvet egyenletesen eloszlatja 
a talajon, ami kiváló bio trágyaként szolgál a gyep 
számára, ezáltal nincs gondja a levágott fű elhelyezésével. 
 Nagyon kedvező áron érhetők el az eredeti kiegészítők. 
 A Riwall robotfűnyíróval gondtalanul és kényelmesen 
élvezheti a kertet.

180 mm Bio-cut 58 db 30 min.90 min.
Brushless

motor

kg
Rain

sensor 20°800 m2 30°

60 mm

20 mm
Safety

pin

230V/50Hz

m2/óra
800
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 Akkus robotfűnyíró - Tartozékok

www.riwall.hu

● Minőségi szénacél kések kétoldali 
élezéssel, így tompulásnál 2 helyett 4 
penge áll rendelkezésre, ami kétszeres 
élettartam növekedést, és ezáltal jelentős 
költségmegtakarítást jelent.

Rend. szám: RACC00067

Tartalék kés készlet – 10 db

Rend. szám: 30041000000‑50_racc

● Minőségi határoló vezeték szigeteléssel,  
a robotfűnyíró vágási területének 
kijelöléséhez. Hossz 50 m.

Határoló vezeték Riwall – 50 m

● Minőségi műanyag rögzítő cölöp a határoló 
vezeték kifeszítéséhez. Az 50 db kb. 50 m 
határoló vezeték kifeszítéséhez elég.

Rögzítő cölöp Riwall – 50 db

Rend. szám: RACC00068

Rend. szám: RACC00069

● RRM 800 robotfűnyíró számára szolgáló 
ház védi a fűnyírót és a töltőállomást a káros 
napsugárzástól és az esőtől.

Robotfűnyíró ház RRM 800-hez

11 790 Ft2 190 Ft

6 990 Ft

1 990 Ft

Rend. szám: 30041000000‑100_racc

● Minőségi határoló vezeték szigeteléssel,  
a robotfűnyíró vágási területének 
kijelöléséhez. Hossz 100 m.

Határoló vezeték Riwall – 100 m

12 990 Ft

Rend. szám: 30020110000_racc

● Csatlakozó a határozóvezeték 
meghosszabbításához, vagy 
csatlakoztatásához.

Határoló vezeték csatlakozó Riwall

690 Ft



Multifunkciós benzines fűnyírók

Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben

Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben

 kiváló kis lökettérfogatú könnyű indítású motor, 
OHV rendszer  alacsony fogyasztás, nagy nyomaték 
a sűrű fű vágásához  3 az 1‑ben funkció: gyűjtés, 
mulcsozás ‑ fűaprítás, hátulkidobás  a mulcsozó dugó 
és a hátsó terelő a gép tartozéka  primer üzemanyag 
befecskendezés a gép könnyű indításához  puhított 
ergonomikus fogantyú  összecsukható karok az 
egyszerű szállításhoz  vágási magasság beállítása 

6 lehetséges fokozatban  gyűjtőkosár kényelmes 
fogantyúval  fűnyíró elején műanyag lökhárító, mely 
megakadályozza a gép sérülését a szegélyek, fák, 
cserjék, stb. körül végzett nyírás esetében  ideális 
nagyobb elektromos fűnyírók kiváltására  kábel 
elvezetési probléma megszüntetése

 egyszerű és robusztus gép  tervezésének elsőrendű 
célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam  
a „primer” befecskendezésnek köszönhetően könnyű 
az indítása és alacsony fogyasztása  a késház 
alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást 
eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó 
alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé  ezt még 
fokozza az új, nehezebb, kimondottan közép‑európai 
körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett 

gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 
30%‑kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé  Az 
első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes 
kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak 
akár egyenletlen terepen is  a 45 literes textil 
gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen 
üríthető  az összecsukható tolószár praktikus 
a szállításnál és tárolásnál.

 48 790 Ft 

 46 990 Ft 

Motor:

Motor:

99 cm3

132 cm3

41 cm

40 cm

1,5 / 2,0 kW/LE

2,5 / 3,4 kW/LE

21,5 kg

20 kg

Vágási szélesség:

Vágási szélesség:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

OHV
99ccm

RPM 4120 P

RPM 4234 P

800
m2/óra

800
m2/óra

RPM 4235

RPM 4234

Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró

Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben

kiváló kis lökettérfogatú könnyű indítású motor, 
OHV rendszer  alacsony fogyasztás, nagy nyomaték 
a sűrű fű vágásához  3 az 1‑ben funkció: gyűjtés, 
mulcsozás ‑ fűaprítás, hátul kidobás  mulcsozó dugó 
és a hátsó terelő a gép tartozéka  primer üzemanyag 
befecskendezés a gép könnyű beindításához  
puhított ergonomikus fogantyú  összecsukható 

karok az egyszerű szállításhoz  központi vágási 
magasság beállítása 5 lehetséges fokozatban 
 műanyag gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval 
telítettség kijelzővel  legkisebb ellenállást biztosító 
golyós csapágyak a kerekekben  ideális kisebb 
700 m2‑es területig

 egyszerű és robusztus gép  tervezésének elsőrendű 
célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam  
a hátsó kerék meghajtást a hosszú élettartamú, magas 
forgónyomatékú hatalmas fém váltó biztosítja  
a „primer” befecskendezésnek köszönhetően könnyű 
az indítása és alacsony fogyasztása  a késház alakja 
– megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, 
a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló 
fűgyűjtést tesz lehetővé  ezt még fokozza az új, 

nehezebb, kimondottan közép‑európai körülményekre 
(sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett gyűjtő kés. Ez, 
a hagyományos késekhez képest, akár 30%‑kal 
hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé. Az első és hátsó 
kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget 
és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenletlen 
terepen is  a 45 literes textil gyűjtőkosár 
a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető

 59 990 Ft 

 59 990 Ft 

Motor:

Motor:

146 cm3

132 cm3

42 cm

40 cm

2,6 / 3,5 kW/LE

2,5 / 3,4 kW/LE

kb. 27 kg

kb. 22,5 kg

Vágási szélesség:

Vágási szélesség:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

800
m2/óra

800
m2/óra

RPM 4735 P Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben

 erős, csendes, könnyen indítható 146 cm3‑es 
OHV motor  új, modern motor, Euro 5 kibocsátási 
szabvánnyal  alacsony fogyasztás és magas 
nyomaték a sűrű fűhöz  új, magas alváz a tökéletes 
fűnyíráshoz a szegélyek közelében is 3 az 1‑ben 
funkció: fűgyűjtés, mulcsozás és hátsó kidobás 
 primer üzemanyag befecskendezés a könnyű 
indításhoz  lágy bevonatú, ergonomikus és állítható 
tolókar  könnyen összecsukható kormány és elülső 

fogantyú a könnyű szállításhoz  központi vágási 
magasság beállítása 7 fokozatban nagyon alacsony 
gyepvágáshoz is alkalmas  a nagy műanyag 
gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal 
terelésével (allergiásoknak)  könnyű konstrukció, 
kényelmes kezelés  a nagy első és hátsó kerekek 
kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is
 tartalék kés ingyen 

 72 990 FtMotor: 146 cm³, T6 OHV 46 cm

2,6 / 3,5 kW/PS kb. 26 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

OHV
139ccm

1000
m2/óra

www.riwall.hu

OHV
132ccm

OHV
132ccm

OHV
146ccm



www.riwall.hu

Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben

 erős, csendes, könnyen indítható 146 cm3‑es OHV 
motor  új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal
 alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz 
 hosszú élettartamú sebességváltó  új, magas alváz 
a tökéletes fűnyíráshoz a szegélyek közelében is  4 az 
1‑ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás 
 primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz 
 lágy bevonatú, ergonomikus és állítható tolókar  

könnyen összecsukható kormány és elülső fogantyú  
központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban  
nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas  a nagy 
műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő 
oldal terelésével (allergiásoknak)  könnyű konstrukció, 
kényelmes kezelés  a nagy első és hátsó kerekek 
kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is  
tartalék kés ingyen

76 990 FtMotor: 146 cm³, T6 OHV 46 cm

2,6 / 3,5 kW/PS kb. 29 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

RPM 4735

1000
m2/óra

RPM 5355 Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

 erőteljes, 196 cm3‑es nagy teljesítményű motor 
OHV rendszerrel  új, modern motorkonstrukció, amely 
megfelel az új Euro 5 kibocsátási szabványnak  nagy 
vágási szélesség 53 cm  alacsony fogyasztás, megfelelő 
teljesítmény magasabb fűben is  az oldalsó és elülső 
burkolat kialakítása olyan szögben, mely tökéletes vágást 
és gyűjtést biztosít a szegélyek közvetlen közelében is (mint 
a profi gépeknél)  hosszú élettartamú, csúcsminőségű 
francia GT Transmission sebességváltó  4 az 1‑ben 

funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás  
a mulcsozó dugó és az oldalsó terelő a termék részét képezik 
 „Primer” – üzemanyag befecskendezés a gép könnyű 
indításhoz  lágy bevonatú, ergonomikus, összecsukható és 
állítható magasságú kormány  központi vágási magasság 
beállítása 7 fokozatban  legalacsonyabb vágási fokozat 
beállítási lehetőség a nagyon alacsony gyepvágáshoz 
 golyóscsapágyak a minimális ellenállásért

103 990 Ft Motor: 196 cm3 53 cm

4,0 / 5,4 kW/LE kb. 41,5 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

RPM 5135 Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

 nagy teljesítményű, csendes, könnyen indítható 
139 cm3‑es OHV rendszerű motor  alacsony 
fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához  
burkolat kialakítása oldalt és elől olyan szögben, 
mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez 
a szegélyek közvetlen közelében is  hosszú 
élettartamú sebességváltó  4 az 1‑ben funkció: 
gyűjtés, mulcsozás ‑ fűaprítás, hátsó és oldal kidobás 

 mulcsozó dugó és hátsó terelő  primer üzemanyag 
befecskendezés a gép könnyű beindításához  
központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges 
fokozatban  állítható magasságú, könnyen 
összecsukható karok  nagy hátsó kerekek a könnyű 
manőverezhetőséghez és vágási szélességhez  
fúvóka a vágási tér könnyű tisztításához

 83 990 Ft Motor: 146 cm3 51 cm

2,6 / 3,5 kW/LE kb. 38,5 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

OHV
139ccm

m2/óra
1500

RPM 5140 V Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró állítható sebességgel 4 az 1-ben

 nagyon erős, könnyen indítható 173 cm3-es 
OHV rendszerű motor  alacsony fogyasztás, nagy 
nyomaték a sűrű fű vágásához  négy választható 
sebességfokozat: száraz, nedves, nagyon magas 
és alacsony fű nyíráshoz, mulcsozáshoz stb.  
burkolat kialakítása oldalt és elől olyan szögben, 
mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez 
a szegélyek közvetlen közelében is  hosszú 

élettartamú GT sebességváltó  4 az 1‑ben funkció: 
gyűjtés, mulcsozás ‑ fűaprítás, hátsó és oldal kidobás 
 mulcsozó dugó és hátsó terelő  primer üzemanyag 
befecskendezés a gép könnyű beindításához  
központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges 
fokozatban  fúvóka a vágási tér könnyű tisztításához

 106 990 Ft Motor: 173 cm3 51 cm

3,8 / 4,5 kW/LE kb. 40,5 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

OHV
173ccm

m2/óra
1600

Riwall multifunkciós önjáró elektromos indítású fűnyíró 4 az 1-ben

 erős, csendes, könnyen indítható 146 cm3‑es OHV 
motor elektromos indítással  Euro 5 kibocsátási 
szabvány  elektromos indítás gombnyomással  
alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz  
profi kialakítás a tökéletes a fű vágásához a szegélyek 
közvetlen közelében is kiváló minőségű GT Transmission 
váltó  4 az 1‑ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó 
és oldal kidobás  primer üzemanyag befecskendezés 
a könnyű inításhoz  lágy bevonatú, ergonomikus és 

állítható tolókar  könnyen összecsukható kormány és 
elülső fogantyú  központi vágási magasság beállítása 7 
fokozatban  nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas 
 a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és 
a levegő oldal terelésével (allergiásoknak)  pormentes 
gyűjtés  golyóscsapágyazott kerekek  a nagy kerekek 
kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen 
is műanyag lökhárító  tisztító fúvóka az egyszerű 
tisztításhoz  tartalék kés ingyen

 119 990 Ft Motor: 146 cm³, T6 OHV 51 cm

2,6 / 3,5 kW/PS kb. 39 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

OHV
139ccm

E-START

RPM 5135 E

1000
m2/óra

OHV
99ccm

OHV

m2/óra
1600

196ccm



Multifunkciós benzines fűnyírók

RPM 5135 B Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

 csúcsminőségű 190 cm3‑es, könnyen indítható 
Series B&S 625 motor  alacsony fogyasztás, nagy 
nyomaték a sűrű fű vágásához  burkolat kialakítása 
oldalt és elől olyan szögben, mely tökéletes a fű 
vágásához és összeszedéséhez a szegélyek közvetlen 
közelében is  hosszú élettartamú sebességváltó  
4 az 1‑ben funkció: gyűjtés, mulcsozás ‑ fűaprítás, 

hátsó és oldal kidobás  mulcsozó dugó és hátsó 
terelő  primer üzemanyag befecskendezés a gép 
könnyű beindításához  központi vágási magasság 
beállítása 7 lehetséges fokozatban  nagy hátsó 
kerekek a könnyű manőverezhetőséghez és 
vágási szélességhez  fúvóka a vágási tér könnyű 
tisztításához

 119 490 Ft Motor: 150 cm3 51 cm

2,6 / 3,5 kW/LE kb. 37,5 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

190ccm

m2/óra
1500

www.riwall.hu



Multifunkciós benzines fűnyírók PRO

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

 kerti technikára szakosodott vezető német mérnökök 
által kialakított legmodernebb fűnyíró szerkezet erős és 
csendes Briggs&Stratton motor OHV rendszerrel, könnyű 
indítással és alacsony károsanyag ‑kibocsátással 
alacsony fogyasztás, megfelelő teljesítmény magasabb 
fűben is „Primer” – üzemanyag ‑befecskendezés 
a könnyű indítás érdekében hosszú évek gondtalan 
használatra tervezett csúcsminőségű francia GT 

Transmission váltó új, mély alváz, speciálisan a fű és 
levelek tökéletes összegyűjtésére tervezve a kés előtt 
fésű egyenesíti ki a füvet a precízebb vágásért igény 
esetén, néhány másodperc alatt mulcsozó géppé, ill. 
oldalkidobós, vagy hátulkidobós fűnyíróvá alakítható 
nagy átmérőjű első és hátsó kerekek a masszív 
alumínium tolókar tompítja a vibrációt és magassága 
állítható telítettség kijelzővel ellátott tágas gyűjtőkosár

 110 990 Ft Motor: 140 cm3 48 cm

2,2 / 3,0 kW/LE 31 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

RPM 4830 B Pro

140ccm

m2/óra
1200

RPM 4835 E Pro Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben elektromos indítással

 kerti technikára szakosodott vezető német mérnökök 
által kialakított legmodernebb fűnyíró szerkezet  erős 
és csendes motor OHV rendszerrel, elektromos indítással 
és automata szivatóval  alacsony fogyasztás, megfelelő 
teljesítmény magasabb fűben is  „Auto Choke 
rendszer“– indítás előtt nincs szükség üzemanyag‑
‑befecskendezésre  hosszú évek gondtalan használatra 
tervezett csúcsminőségű francia GT Transmission váltó 

 új, mély alváz, speciálisan a fű és levelek tökéletes 
összegyűjtésére tervezve  a kés előtt fésű egyenesíti 
ki a füvet a precízebb vágásért  igény esetén, néhány 
másodperc alatt mulcsozó géppé, ill. oldalkidobós, vagy 
hátulkidobós fűnyíróvá alakítható  nagy átmérőjű 
első és hátsó kerekek  a masszív alumínium tolókar 
tompítja a vibrációt és magassága állítható  telítettség 
kijelzővel ellátott tágas gyűjtőkosár

 124 990 Ft Motor: 139 cm3 48 cm

2,6 / 3,5 kW/LE 37 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

OHV
139ccm

E-START m2/óra
1200

RPM 4835 Pro Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

 kerti technikára szakosodott vezető német 
mérnökök által kialakított legmodernebb fűnyíró 
szerkezet  erős és csendes motor OHV rendszerrel 
és könnyű indítással  alacsony fogyasztás, 
megfelelő teljesítmény magasabb fűben is  
hosszú évek gondtalan használatra tervezett 
csúcsminőségű francia GT Transmission váltó  
új mély alváz, speciálisan a fű és levelek tökéletes 
összegyűjtésére tervezve  a kés előtt fésű 

egyenesíti ki a füvet a precízebb vágásért  igény 
esetén, néhány másodperc alatt mulcsozó géppé, ill. 
oldalkidobós, vagy hátulkidobós fűnyíróvá alakítható 
 nagy átmérőjű első és hátsó kerekek  a masszív 
alumínium tolókar tompítja a vibrációt és magassága 
állítható  telítettség kijelzővel ellátott tágas 
gyűjtőkosár

 92 990 Ft Motor: 146 cm3 48 cm

2,6 / 3,5 kW/LE 35 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

m2/óra
1200

Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

 kerti technikára szakosodott vezető német 
mérnökök által kialakított legmodernebb fűnyíró 
szerkezet  erős és csendes motor OHV rendszerrel, 
elektromos indítással és automata szivatóval 
 alacsony fogyasztás, megfelelő teljesítmény 
magasabb fűben is  hosszú évek gondtalan 
használatra tervezett csúcsminőségű francia GT 

Transmission váltó  az alváz excentrikus kialakítása 
lehetővé teszi a fű gyűjtését a padkák, falak stb. 
közvetlen közelében is  alsó fésű az egyenesebb és 
precízebb vágásért  mulcsozás, oldalsó vagy hátsó 
kidobás  a kosár oldalra vezeti a kiáramló levegőt, 
ami kifejezetten kellemes a fűallergiától szenvedők 
számára

 108 990 Ft Motor: 173 cm3 53 cm

3,3 / 4,5 kW/LE 39 kg

Vágási szélesség:

Teljesítmény: Súly:

RPM 5340 Pro

OHV 
173ccm

m2/óra
1600

www.riwall.hu

OHV
146 ccm



nem létezik
Túl sok fű



Hátulkidobós fűnyíró traktorok

www.riwall.hu

A Riwall traktorok általános jellemzői 
● ideális traktor a kisebb és közepes területek (5000 m2 alatti) nyírásához ● csúcsminőségű, 
439 cm3‑es MTD Evo 2 motor, 14,5 LE‑s max. teljesítménnyel ● nyomáskenés a motor hosszabb 
élettartamáért, ill. a lejtőkön és emelkedőkön történő megfelelő kenéséhez ● könnyű indítás 
az automatikus szivatónak köszönhetően ● megfelel az Euro 5 károsanyag kibocsátási 
követelménynek ● időtálló és strapabíró szerkezet – acél keret és karosszéria – minden 
könnyen javítható, nincs műanyag törés és fakulás ● a masszív acél keret középső alagút 
nélkül nagyban megkönnyíti a ki‑ és beszállást, csúszásgátló lábtartók ● lebegő vágószerkezet 
skalpolásellenes kerekekkel védi a gyepet az egyenetlen terepen a vágószerkezet széle által 
okozható sérülésektől ● az excentrikusan elhelyezett vágószerkezet lehetővé teszi a vágást 
közvetlenül az akadályok, falak vagy járdák mellett is ● az első keréktengely kialakítása 
lehetővé teszi a kerekek oldalra döntését irányváltásnál, ezáltal tökéletesen másolva 
fordulás rádiuszát, így megelőzve a gyep sérülését ● a nagy kerekek (elöl 15”, hátul 18”) 
meghatározóak a komfortos üzemeltetéshez bármilyen terepen ● motorház nagy nyitható 
fokkal, a tökéletes hozzáféréshez a motorhoz és kiváló bordázat a tökéletes hűtésért ● első 
fényszórók a biztonságos munkavégzés érdekében rosszabb látási viszonyok között is ● 
egyszerű kezelhetőség és ergonomikusan elhelyezett vezérlő funkciók ● a vágószerkezet sima 
ékszíjjal lehetővé teszi, hogy a kés tárgyba ütközésénél finom átcsússzon, így minimalizálva a 
vágószerkezet sérülését – unikális megoldás, mely időt és pénz takarít meg Önnek ● nagy, 240 
l‑es fűgyűjtő kosár nagy területek vágására, kevesebb ürítéssel ● könnyű, központi kosár ürítés 
● az alacsony, 46 cm‑es fordulási rádiusz tökéletes manőverezést tesz lehetővé, ill. könnyű 
használatot fák, kerítések, ágyások stb. mellett ● kényelmes, hosszantilag állítható rugós 
ülés nedvesség elvezetéssel ● beépített ital tartó ● 3 az 1‑ben funkció – gyűjtés, mulcsozás 
(tartozékkal), hátsó kidobás (tartozékkal) ● a vontató szerkezetnek köszönhetően számos 
tartozék csatlakoztatható így növelve a traktor használati lehetőségeit (utánfutó kocsi, 
szórógép, levélgyűjtő, mohátlanító, henger, gyepszellőztető, permetező stb.) ● lehetőség van 
homloktoló vagy lökhárító felszerelésére is ● a traktor ellátható Riwall PRO unikális háromágú 
mulcsozó vagy fűgyűjtő vágókéseivel (külön vásárolható) és ezáltal olyan eredmény érhető 
el, amire csak a jóval drágább gépek képesek ● széles szervizhálózat ● problémamentes 
alkatrészellátás még akár 10 év után is ● „Powered by MTD” ● Made in Hungary

Power Kit - Riwall PRO speciális kések

Előnyök:

A fűnyíró traktorok teljesítményének több mint 50%‑át a vágókések típusa és alakja 
határozza meg. Azzal, hogy a fűnyíró kések megfelelő radiális, vertikális vagy horizontális 
áramlás aránnyal legyenek megtervezve ma már egy egész tudományág foglalkozik. 
A standard („gyári”) kések jó kompromisszumnak bizonyulnak az alacsony ár és a vágáshoz ill, 
mulcsozáshoz is szolgáló univerzális használhatóság szempontjából. A Riwall PRO traktorok 
kategóriájukban a legjobb traktorok közé tartoznak. Amennyiben azonban szeretné traktorját 
akár két szinttel is magasabbra tolni, így elérve az akár 2x drágábbak fűgyűjtési minőségét, 
a Power Kit modell Önnek lett kifejlesztve. Ehhez a standard késeken kívül, speciálisan 
kifejlesztett, háromágú Riwall PRO kések járnak, amelyek a legjobbak a jelenlegi piacon! 
A kések egy cseh, erre specializált, tervező céggel együttműködve lettek kifejlesztve. Az 
eredmény egy heavy‑duty tartós kés különleges acél öntvényből, óriás lapátokkal, amelyeken 
a lehető legjobb légáramlás érhető el. Akár 3x erősebben áramlik a levegő a gyűjtő alagútba, 
ami által a traktor még a nedves, magas fű vagy rétek nyírásánál is kiválóan teljesít. A gyep 
vágásképe nagyon tiszta és gondozott benyomást nyújt. A kések szabadalmi védettség alatt 
állnak.

Power Kit

●  kiváló gyűjtő képesség – akár 30%‑kal jobb kosár telítettség nehéz 
körülmények közt is (magas fű, nedves fű, sűrű fű stb.)

●  a jobb kosár telítettségnek köszönhetően, kevesebbet kell üríteni,  
így a fűnyírás kevesebb időt vesz igénybe

●  lehetővé teszi az alacsonyabb vágásmagasságot mint amekkorát 
a standard kés tenne lehetővé azonos viszonyok között

●  a levágott gyep kiváló minősége és a fű tisztább vágásképe rövidebbé 
teszi annak regenerálódását

●  a kések hosszabb élettartama, azok erősebb és tartósabb anyagának 
köszönhetően, könnyű élezés

●  a kiváló súlyelosztásnak, nagyobb súlynak és a nagyobb tehetetlenségi 

erőnek köszönhetően jelentősen csökkenti a motor terhelését (kisebb 
fordulatszám ingadozás), ezáltal növelve élettartamát.

●  a kés jobb súlyelosztása, ill. a nagyobb súlya kinetikus energiája jobban 
elnyelik az esetleges ütközéseket (pl. vakondtúrások), ezáltal növelve 
a csapágyak élettartamát

●  a alacsonyabb fordulatszám ingadozás és motor optimumhoz közelebbi 
működése a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzemanyag fogyasztás akár 
10‑20%‑kal csökkenthető – a beruházás gyorsabb megtérülése

●  mulcsozásnál is használható – az óriási levegőáramlásnak köszönhetően 
ez a kés átlagon felüli minőséget biztosít mulcsozásnál is

●  a design szabadalmi védettség alatt áll

Motor: MTD Thorx 420 Evo2 
OHV, 439 cm³, 4-ütem

Munkateljesítmény: 8,2 / 11,2 kW/HP 

Maximális teljesítmény: 10,7 / 14,5 kW/HP

Hengerek száma: 1

Kenés: nyomó olajzás

Munkaszélesség: 92 cm

Kések száma: 2

Gyűjtőkosár: 240 l

Vágási magasság: 30–95 mm, 5 pozíció

Fordulás rádiusza: 46 cm

Kerekek: 15“x6“ / 18“x9,5“

Fényszóró: igen

Üzemanyag tartály: 3,8 l

Kidobó: külön vásárolható  
(196-750A678)

Mulcsozó: külön vásárolható  
(196-749A678)

Méretek: 225/99/103 cm

Súly: 195 kg

új generáció



Riwall fűnyíró traktor 92 cm 
fűgyűjtővel és 6-fokozatú Transmatic váltóval

Riwall fűnyíró traktor 92 cm, 
fűgyűjtővel, 6-fokozatú váltóval és Power Kit készlettel

Riwall Fűnyíró traktor 92 cm 
fűgyűjtővel és hidrosztatikus Hydro-Gear váltóval

Riwall fűnyíró traktor 92 cm, 
fűgyűjtővel, hidrosztatikus váltóval és Power Kit készlettel

● újonnan kifejlesztett, megbízható és könnyen 
kezelhető 6‑fokozatú Transmatic váltó, minimális 
szerviz költséggel ● a mechanikus Transmatic 

váltó ideális a az egyenletlen és dombos/lejtős 
terepviszonyokhoz

● újonnan kifejlesztett, megbízható és könnyen 
kezelhető 6‑fokozatú Transmatic váltó, minimális 
szerviz költséggel, amely ideális dombos/lejtős 

terepviszonyokhoz ● háromágú Riwall vágókés szett 
a vágás minőségének jelentős emeléséhez még nehéz 
terepviszonyok között is

● modern hidrosztatikus váltó a Hydro‑Gear‑
től, a legnagyon amerikai váltó gyártótól ● 
modern hidrosztatikus Hydro‑Gear váltó a traktor 

meghajtásának legkényelmesebb módja. Nincs 
szükség sebességfokozatra, csupán egy pedál 
használatával adja meg a gép irányát és sebességét

● könnyen kezelhető és modern amerikai Hydro‑Gear 
hidrosztatikus váltó ● háromágú Riwall vágókés szett 

a vágás minőségének jelentős emeléséhez még nehéz 
terepviszonyok között is

569 990 Ft 

596 990 Ft 

635 990 Ft 

609 990 Ft 

Váltó:

Váltó:

Váltó:

Váltó:

Transmatic, 6-fokozatú

Transmatic, 6-fokozatú

Hydro-Gear, hidrosztatikus

Hydro-Gear, hidrosztatikus

6 előre / 6 hátra

6 előre / 6 hátra

folyamatos előre / folyamatos hátra

igen

igen

folyamatos előre / folyamatos hátra

Sebességek:

Sebességek:

Sebességek:

Tartalék speciális kés készlet

Tartalék speciális kés készlet

Sebességek:

RLT 92 T

RLT 92 T 
Power Kit

RLT 92 H

RLT 92 H 
Power Kit

Power Kit

Power Kit

Hátulkidobós fűnyíró traktorok

www.riwall.hu
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Fűnyíró traktor tartozékok

● szállító pótkocsi ● acél plató ● billenthető 
● maximális terhelhetőség 227 kg ● méretek 
152,4 x 83,8 x 72 cm ● súly kb. 27 kg

Rend. szám.: 190‑223B000

Egytengelyes szállító pótkocsi

Rend. szám.: 190‑236A000

● szállító pótkocsi ● műanyag plató 
● billenthető ● mankókerék a kézi 
mozgatáshoz ● maximális terhelhetőség 
159 kg ● méretek 142,2 x 83,8 x 76,2 cm  
● súly kb. 27 kg

Egytengelyes szállító pótkocsi

● kombinált kézi / vontatható fűhenger
● ∅ 46 cm, szélesség 61 cm ● polietilén  
● max. súly kb. 114 kg víztöltettel

Fűhenger

Rend. szám.:  190‑228‑000

● tartály kapacitás 95 liter 
● permetezési teljesítmény 6,8 l/min 
● súly kb. 20 kg

Rend. szám.:  190‑537‑000

Permetező

0 €

● vontatható gyepszellőztető 
● munkaszélesség 102 cm ● 12 csillagkés 
23 cm átmérővel ● munkamélység akár  
6 cm‑ig ● szállító kerekek

Talajlazító/Gyepszellőztető

Rend. szám.:  190‑224C000

Rend. szám.: 196‑506‑000

● szállító pótkocsi ● műanyag plató 
● billenthető ● űrtartalom kb. 225 l  
● maximális terhelhetőség 175 kg 
● méretek 142 x 84 x 76 cm ● súly kb. 25 kg

Egytengelyes szállító pótkocsi

  101 990 Ft 

Rend. szám.: 196‑507‑000

● szállító pótkocsi ● acél plató, kb 120 cm 
rakterülettel ● 16” kerekek ● billenthető 
● maximális terhelhetőség 340 kg ● méretek 
178 x 84 x 74 cm ● súly kb. 38 kg

Egytengelyes szállító pótkocsi

104 990 Ft 

Rend. szám.: 190‑229‑000

● vontatható fűhenger ● ∅ 46 cm, szélesség 
91 cm ● polietilén ● max. súly kb. 182 kg 
víztöltettel

Fűhenger

   90 990 Ft 

● vontatható moha és elhalt fű gereblye
● munkaszélesség 102 cm ● 20 hőkezelt fog
● változtatható terhelés

Rend. szám.: 190‑526‑000

Gereblye

 42 990 Ft 

Rend. szám: 190‑163A000

● vontatható fű‑ lomb‑, stb. seprű ● 
munkaszélesség 107 cm ● gyűjtőkosár 380 l ● 
súly 38 kg

Vontatható fű- és lombseprű

143 990 Ft73 790 Ft

98 490 Ft

74 990 Ft

   222 990 Ft

69 990 Ft



● vontatható szórógép műtrágyához, sóhoz, 
granulátumhoz stb. ● tartály kapacitás 50 kg 
● szórószélesség 300 cm‑ig ● súly kb. 17 kg

● vontatható szórógép műtrágyához, sóhoz, 
granulátumhoz stb. ● tartály kapacitás 80 kg 
● szórószélesség 366 cm‑ig ● súly kb. 26 kg

Vontatható szórógép

Vontatható szórógép

● gumiél hótolókhoz, hóekékhez

Hótoló gumiél

● 18” x 9,5” hólánc szett ● kizárólag Transmatic 
váltós modellekhez

Hólánc 

● a kidobóalagút elzárásához szolgál 
mulcsozásnál

Mulcsozó dugó

● kosár nélküli vágásnál a fűáramot 
a kidobóalagútból a föld felé tereli

Deflektor

● 3 pozícióba fordítható ● ütközésgátlóval
● szélesség 117 cm

Hótoló lap

● vontatható szórógép ● tartály kapacitás 
45 kg ● szórószélesség 300 cm‑ig ● súly 
kb. 15 kg

Vontatható szórógép

● mulcsozásnál fű nem a gyűjtőalagútba 
távozik, hanem a mulcsozó dugó 
segítségével a vágótérben marad, 
ahol a mulcsozó kés apróra vágja és 
visszajuttatja a levágott fűbe ● a vágás 
sokkal gyorsabbá válik, nincs gondja 
a levágott fűvel és trágyázással

Professzionális mulcsozó kés

● FastAttachTM első lökhárító

Első lökhárító

Rend. szám: OEM‑196B603

Rend. szám: 190‑525‑000

Rend. szám: 196‑898‑699

Rend. szám: OEM‑190‑833

Rend. szám: 196‑718‑678

Rend. szám: 196‑749A678

Rend. szám: 196‑750A678

Rend. szám: 196‑545‑000

Rend. szám: 196‑036‑000

Rend. szám jobbos: 
RACC00031
Rend. szám balos: 
RACC00032

www.riwall.hu

Fűnyíró traktor tartozékok

73 790 Ft

86 190 Ft

 157 990 Ft 

14 790 Ft

24 590 Ft

36 890 Ft

 130 990 Ft 

17 990 Ft 

37 990 Ft 

 49 990 Ft Darab ár:



Riwall elektromos kapálógép 750 W

Riwall elektromos kapálógép 1400 W

 ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak 
megmunkálásához  a munkát nők is könnyen 
elvégezhetik vele  rengeteg ráfordított időtől 
és kemény munkától mentesít a talaj előkészítése 
során  nagyon egyszerű és könnyű használat  
csendes motor  speciális kések a föld fellazításához 
 fém sebességváltó biztosítja a gép hosszú 
élettartamát  könnyen működő biztonsági kapcsoló 

 kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését 
 beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen 
 fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális 
biztonságért  összecsukható fogantyú, egyszerű 
szállítás és tárolás  kiváló segítség talajlazításnál, 
előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, 
továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

 ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak 
megmunkálásához  kompakt és egyszerű használat 
 a munkát nők is könnyen elvégezhetik vele  
rengeteg ráfordított időtől és kemény munkától 
mentesít a talaj előkészítése során  csendes 
motor  speciális kések a föld fellazításához  fém 
sebességváltó biztosítja a gép hosszú élettartamát 
 könnyen működő biztonsági kapcsoló  

kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését 
 beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen 
 fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális 
biztonságért  összecsukható fogantyú, egyszerű 
szállítás és tárolás  kiváló segítség talajlazításnál, 
előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, 
továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Elektromos és benzinmotoros kapálógépek

 27 990 Ft 

 39 990 Ft 

Motor:

Motor:

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

32 cm

40 cm

750 W

1 400 W

8 kg

11 kg

Munkaszélesség:

Munkaszélesség:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

RET 3275

230V/50Hz

230V/50Hz

RET 4014

Riwall benzinmotoros kapálógép 40 cm

Riwall benzinmotoros kapálógép 40 cm

Riwall benzinmotoros kapálógép 60 cm

 erőteljes 4,1 LE ‑s motor, nagy üzemanyag 
tartály, könnyű indítás  nagyon robusztus 
konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát 
 fém sebességváltó  ergonomikus fogantyú  
kapálómélység beállítása akár 30 cm ‑ig  speciális 
kések a föld fellazításához  10 fokos lejtésű terepen 
is használható  fürge és kiválóan irányítható  

kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés 
előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, 
trágya és tőzeg földbe juttatásához

 erős Briggs & Stratton motorral, nagyon könnyű 
indítással  nagyon robusztus konstrukció biztosítja 
a gép hosszú élettartamát  fém sebességváltó  
ergonomikus fogantyú  kapálómélység beállítása 
akár 30 cm ‑ig  speciális kések a föld fellazításához 
 10 fokos lejtésű terepen is használható  fürge és 

kiválóan irányítható  kiváló segítség talajlazításnál, 
előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, 
továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

79 990 Ft 

    91 990 Ft

 99 990 Ft 

Motor:

Motor:

Motor:

140 cm3

140 cm3

163 cm3

40 cm

40 cm

60 cm

3,0 / 4,1 kW/LE

3,0 / 4,1 kW/LE

4,0 / 5,4 kW/LE

30,5 kg

30,5 kg

34,5 kg

Munkaszélesség:

Munkaszélesség:

Munkaszélesség:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

Súly:

RPT 4040

RPT 4040 B

OHV
140ccm

OHV
140ccm

 erőteljes 5,4 LE ‑s motor, nagy üzemanyag tartály, 
könnyű indítás  163 cm3‑es motor biztosítja az akár 
60 cm ‑es kapáló szélességet nehéz földterületen is 
 oldalsó kések eltávolítása esetén lehetőség van 
40 cm ‑es munkaszélesség beállítására  robusztus 
konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát  
ergonomikus fogantyú  kapálómélység beállítása 
akár 30 cm ‑ig  speciális kések a föld fellazításához 

 10 fokos lejtésű terepen is használható  fürge 
és kiválóan irányítható  oldalsó késtakarók 
megvédik a géphasználót és egyben a környező 
növényeket is a sérülésektől  a front fogantyú 
könnyű kezelhetőséget biztosít  kiváló segítség 
talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök 
eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg 
földbe juttatásához

RPT 6060

OHV
163ccm

www.riwall.hu



Riwall benzinmotoros kapálógép 80 cm

Riwall benzinmotoros kapálógép 85 cm, hátramenettel

 nagy teljesítményű 5,5 LE ‑s motor, magas forgónyomaték 
12,5 Nm, könnyű indítás  robusztus szerkezet kíméletlen 
használatra tervezve  heavy ‑duty csigakerekes hajtómű 
 profi levegőhűtéses kónuszos kuplung  ergonomikus 
antivibrációs fogantyú  elfordítható vezetőszár (a gép 
mellet is lehet haladni)  könnyen átállítható 3 különböző 
munkaszélesség  30 cm ‑ig állítható művelési mélység 
 speciális alakú kések a föld alapos megmunkálásához 

 oldalsó védőburkolat a növények és a kezelőszemélyzet 
védelméért  kiváló segítség talajlazításnál, ‑ 
előkészítésnél vetés előtt, ill. rögök eldolgozásához, 
továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához 
 hátsó mankókerék a könnyű kezelhetőségért  
csúcsminőségű olasz Saccon márkájú kapcsolókarok 
és vezetékek  széleskörű tartozék csatlakoztatási 
lehetőség  made in EU

 erős, márkás 196 cm3‑es motor OHV rendszerrel   
könnyű motor indítás  erősített szerkezet, alkalmas 
nehéz környezethez is  3 mm‑es acél kések  robusztus 
meghajtás hátramenet funkcióval  modern hátramenet 
fokozatváltás közvetlenül a markolatról  könnyen 
módosítható munkaszélesség  állítható munkamélység 
akár 35 cm‑ig  két hátsó mankókerék  könnyű 
mozgatáshoz, vagy stabilabb munkavégzéshez  kiváló 

segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a 
rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg 
földbe juttatásához  tartozék csatlakoztatási lehetőség

Benzinmotoros kapálógépek

 139 990 Ft 

117 990 Ft

Motor:

Motor:

223 cm3 4-ütemű

196 cm3 4-ütemű

35/55/80 cm

55/85 cm

4,1 / 5,5 kW/LE

4,1 / 5,6 kW/LE

48 kg

56 kg

Munkaszélesség:

Munkaszélesség:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

RPT 8055

RPT 8556 R

OHV
207ccm

OHV
207ccm

www.riwall.hu



Akkumulátoros fű és sövényvágó olló 3,6 V-s, teleszkópos nyéllel

Riwall akkumulátoros fű és sövényvágó olló 3,6 V-os

 praktikus kerti akkus fű és sövényvágó olló sövények, 
bokrok, gyepszegély nyírásához  könnyen elérheti 
azokat a helyeket is, amit fűnyíróval nem, vagy nem 
használható hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza  
120 mm‑es, vágópenge bokrok, sövények vágásához  
kerekes, teleszkópos nyéllel is használható a görnyedés 
nélküli munkavégzéshez  a nyél hosszúsága állítható: 
1,08‑1,38 m  az üzemeltetés a nyélről is lehetséges 
 az olló egyszerűen csatlakozható a nyélhez  a 7 cm‑

es kerekekkel készülék könnyen irányítható  egyszerű 
vágópenge csere  modern, erőteljes 1,5 Ah‑s nagy 
teljesítményű akku, elektronikusan vezérelt töltéssel 
a hosszú élettartamért  hosszú, töltésenként 
akár 40 perces üzemidő  LED kijelző az aktuális 
töltési állapot kijelzéséhez  erőteljes, robusztus 
konstrukció  biztonsági kulcs a nem kívánt használat 
megakadályozáshoz (idegen személy, gyermekek stb.)

 praktikus kerti akkumulátoros fű és sövényvágó 
olló sövények, bokrok alakításához és a gyepszegély 
nyírásához  az ollóval könnyen elérheti azokat 
a helyeket is, ahol a fűnyíróval már nem lehet 
a füvet vágni, vagy nehézséget okoz a hagyományos 
szegélyvágó vagy fűkasza használata  sövények, 
bokrok egyszerű vágása a 120 mm hosszú, 
alaptartozékként szállított vágópenge segítségével 
lehetséges  gyors és egyszerű vágópenge csere 

a különböző munkálatokhoz  modern, erőteljes 1,5 
Ah‑s nagy teljesítményű akkumulátor, elektronikusan 
vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért  hosszú, 
töltésenként akár 40 perces üzemidő  beépített 
LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez 
 erőteljes, robusztus konstrukció  egyszerű 
működtetés, biztonsági kulcs a nem kívánt használat 
megakadályozáshoz, idegen személy, gyermekek, stb. 
esetében

Sövény- és  szegélyvágók

 11 990 Ft

 7 990 Ft

Motor:

Akku: 

3,6 V / 1,5 Ah

3,6 V / 1,5 Ah

akár 40 perc

akár 40 perc

7,5 cm

8 mm
kb. 0,6 kg

kb. 0,7 kg

Vágásmélység: 

Vágásmélység: 
Súly: 

Súly: Átl. üzemidő:

Átl. üzemidő:

RASH 1236 LH

RASH 1236

www.riwall.hu

3,6V

3,6V

Riwall benzines sövényvágó forgatható fogantyúval

 47 490 Ft Motor: 25,4 cm3 60 cm

0,75 / 1 kW/LE kb. 5,8 kg

Vágáshossz:

Teljesítmény: Súly:

erős motor, mely ideális sűrűbb vagy nagy felületű 
növényzet karbantartásához, illetve formázásához  
könnyen indítható motor  kitűnően kiegyensúlyozott 
gép  nagy biztonsági kapcsoló a kényelmes 
kezelésért  minőségi, ellentétesen mozgó 
vágókések  gyémántcsiszolt kések  180 fokban 

elforgatható fogantyú, különböző munkafolyamatok 
elvégzéséhez  biztonságos elülső fogantyúvédő  
antivibrációs rendszer, mely hatékonyan csillapítja 
a gép zavaró rezgését  késvédő

RPH 2660 RH

OHV
26ccm

Riwall elektromos sövényvágó 500 W

 erőteljes 500 W ‑os motor  nagy, biztonsági 
kapcsoló a kényelmes kezelésért  vágópenge 
hossza és teljesítménye ideális bokrok, sövények és 
hajtások vágásához és formázásához  alacsony 
súlya miatt megfelel női kezelőknek is  minőségi, 
ellentétesen mozgó vágókések  gyémántcsiszolt 
kések  biztonságos elülső fogantyúvédő  nagy, 

biztonsági gombbal ellátott elülső fogantyú nagyon 
kicsi ellenállással, mely biztosítja a gép kényelmes 
fogását hosszabb ideig tartó munkavégzés során 
is  késvédő  kábelrögzítő megakadályozza az 
elektromos kábel sérülését

  11 790 FtMotor: 230 V / 50 Hz 45 cm

500 W kb. 2,5 kg

Vágáshossz:

Teljesítmény: Súly:

REH 5045

230V/50Hz

Riwall elektromos sövényvágó 620 W

 erőteljes 620 W motor  nagy, biztonságos  
kapcsoló a kényelmes és biztonságos kezelésért  
hosszú vágópenge 2,4 cm‑es vágási lehetőséggel 
 180° ‑ an elfordítható markolat különböző 
munkafolyamatok elvégzéséhez  speciális 
csúszásgátló SoftGrip markolatbevonat  

ellentétesen mozgó vágókések a tökéletes 

vágásért  lézerrel vágott és gyémánt csiszolt kések 
 biztonságos elülső kézvédő  nagy biztonsági 
gombbal ellátott nagyon kis ellenállású elülső 
markolat jelentősen késlelteti a kéz fáradtságát 
hosszabb munka során  késvédő  kábelrögzítő 
megakadályozza az elektromos kábel sérülését

17 990 FtMotor: 230 V / 50 Hz 61 cm

620 W kb. 3,0 kg

Vágáshossz:

Teljesítmény: Súly:

REH 6261 RH

230V/50Hz



Elektromos és benzines fűkasza

www.riwall.hu

Riwall elektromos szegélyvágó 350 W

 könnyű és nagy teljesítményű motor 350 W  
kiváló eszköz a fűnyírás befejezéséhez, szegélyek, 
falak, medencék, bokrok stb. körüli vágásához  
speciális csúszásgátló SOFTGRIP fogantyú bevonat 
 állítható magasságú teleszkópos nyél  nagy 
biztonsági kapcsoló a kényelmes kezelésért  

automatikus vágószál hossz beállítás koppintásos 
módszerrel  kábelrögzítő megakadályozza az 
elektromos kábel sérülését  könnyű és fürge gép 
női kezelőknek is

 10 890 Ft Motor: 230 V / 50 Hz 25 cm

350 W 2,6 kg

Munkaszélesség:

Teljesítmény: Súly:

RELT 3525

230V/50Hz

RELT 6030 Riwall elektromos szegélyvágó 600 W

15 790 FtMotor: 230 V / 50 Hz 30 cm

600 W 2,8 kg

Munkaszélesség:

Teljesítmény: Súly:

230V/50Hz

 könnyű és erős 600 W ‑os motor  egyszerű 
átalakítás szegélyvágóra – egyetlen gomb 
megnyomásával egy pillanat alatt a fűkasza 
szegélyvágóvá alakítható és viszont. Gyepje így 
tökéletes lesz a járdák, kerítések, medencék stb. 
körül is.  védelem a növények sérülése ellen falak, 
padkák stb. közelében – védőütköző akadályozza 
meg azok sérülését  nagy biztonsági kapcsoló 

a kényelmes munkavégzésért  automatikus 
damiladagolás  a fogantyú speciális csúzsásgátló 
puha SoftGrip anyaggal van ellátva  teleszkópos 
vezetőrúd  a vezetőrúd téglalap alakú profilja növeli 
a gép szilárdságát és stabilitását  könnyen állítható 
első markolat  kábeltartó a kábelsérülések 
elkerülése érdekében

RPLT 2642 Riwall benzines szegélyvágó 26 cm3-es motorral

 elegáns megjelenés, könnyű konstrukció  
26 cm3‑es „Full Crank“ motor mint a professzionális 
gépeknél (főtengely két csapágyban van elhelyezve 
‑ lényegesen hosszabb motor élettartam)  
rezgéscsillapítós motor, magas munkakomfort  
porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az 
ösztönös és könnyű gépbeindításáért  krómozott 

motorhenger a hosszú élettartam eléréséhez  
robusztus vezetőrúd  a vezetőrúd ideálisan 
hosszú és tökéletesen ergonomikusan kialakított 
 antivibrációs dupla fogantyú a kényelmes 
munkavégzéshez  Tip ‑Automatik damilfej 
a vágószálhossz automatikus beállításához 
koppintásos módszerrel

 28 890 FtMotor: 25,4 cm3 42 cm

0,75 / 1,0 kW/LE kb. 5,2 kg

Munkaszélesség:

Teljesítmény: Súly:

OHV
26ccm



Riwall elektromos fűkasza 1200 W

Riwall benzines fűkasza 26 cm3-es motorral

Riwall benzines fűkasza 43 cm3-es motorral

 erős, 1200 W‑os motor a gép hátsó részébe szerelve 
a tökéletes kiegyensúlyozottságért  biztonsági 
kapcsoló  automatikus damilfej a vágószálhossz 
beállításához koppintásos módszerrel  damilfejes 
használat során egyszerűen kiszélesíthető a kés 
védőburkolata, meggátolva a fű szétszórását  

speciális csúszásgátló SOFTGRIP markolatbevonat 
 osztott tengely a könnyebb szállításhoz  
állítható elülső markolat  kombinált markolat 
különféle megfogó módokhoz  a kábelrögzítő 
megakadályozza az elektromos kábel sérülését

 ideális a növényzet karbantartásához, 
illetve ápolásához  rendkívül könnyű, otthoni 
felhasználásra megfelelő  nagy teljesítményű 
Full Crank“ motor mint a professzionális gépeknél 
(főtengely két csapágyban van elhelyezve)  porlasztó 
két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és 
könnyű gép beindításáért  krómozott motorhenger 
 ergonomikus, kerékpárhoz hasonlóan kialakított, 
állítható és antivibrációs markolat gáz szabályozás 

lehetőségével  motor antivibrációs elhelyezése 
a kényelmes munkafolyamatok biztosításához  
minőségi kúphengeres váltó, kenési lehetőséggel 
 ketté osztható tengelynek köszönhetően 
a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható  
a kétoldali vágófejek lehetővé teszik a vágószálhossz 
automatikus beállítását koppintásos módszerrel  
kényelmes vállheveder

kedvező árú erős gép kertek általános gondozásához  
megbízható 43 cm³‑es motor alacsony fogyasztással, 
teljesítménycsökkenés nélkül  krómozott 
motorhenger a hosszú élettartamért  az állítható 
kezelőszerv lehetővé teszi a hozzáigazítást különböző 
testméretekhez  a motor antivibrációs elhelyezése 
csökkenti a fáradékonyságot hosszabb munka esetén 

 csapágyakban elhelyezett közvetlen tengelyhajtás, 
minőségi kúpkerekes hajtómű  vezetőrúd és a merev 
tengely minőségi fémötvözetből készült  a két részre 
osztható tengelynek köszönhetően könnyen tárolható 
és szállítható autóban  a dupladamilos fej lehetővé 
teszi a damilhossz automatikus beállítását földre 
koppintással  kényelmes dupla vállheveder

Elektromos és benzines fűkasza

 24 990 Ft 

  29 990 Ft

 32 890 Ft 

Motor:

Motor:

Motor:

230 V / 50 Hz

25,4 cm3

42,7 cm3, 2-ütem

38 cm

25,4 cm

42 cm

1 200 W

0,7/1,2 kW/LE

1,2/1,6 kW/LE

4,8 kg

5,6 kg

7,5 kg

Munkaszélesség:

Munkaszélesség:

Munkaszélesség:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

Súly:

REB 1223

230V/50Hz

RPB 260

26ccm

RPB 510 Riwall benzines fűkasza 52 cm3-es motorral

erőteljes gép nagyobb kiterjedésű területek 
karbantartásához  magas teljesítmény mellett, 
alacsony károsanyag ‑kibocsátással és üzemanyag 
fogyasztással rendelkezik  krómozott motorhenger 
 külön, függetlenül beállítható a jobb és baloldali 
kormányrúd a tökéletes ergonómia eléréséhez 
 motor antivibrációs elhelyezése a könnyebb 
munkavégzésér  a meghajtást merev tengely 

biztosítja minőségi kúpkerekes váltóval  a vezető 
rúd és merev tengely minőségi fémötvözetekből 
készül  a ketté osztható tengelynek köszönhetően 
a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható  
a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus 
vágószálhossz beállítást koppintásos módszerrel  
kényelmes dupla vállheveder

 36 590 Ft Motor: 51,7 cm3, 2-ütem 42 cm

1,46 / 2,0 kW/LE 8,8 kg

Munkaszélesség:

Teljesítmény: Súly:

52ccm

Riwall benzines fűkasza 52 cm3-es motorral

ideális növényzet karbantartásához, ill. ápolásához 
 erős, hatékony 52 cm3‑es motor, bokrok és 
magasabb növényzet vágásához  megfelelően tagolt 
szellőzőnyílások  modern karburátor lehetővé teszi 
a gép használatát extrém, pl. lejtős talajviszonyok 
között is  ergonomikus, antivibrációs dupla fogantyú 
kialakítása, szerszám nélküli beállítás lehetőségével 
 motor antivibrációs elhelyezése  a meghajtást 

golyóscsapágyban elhelyezett merev tengely biztosítja 
 minőségi, kúpkerekes váltó és kuplung  a vezetőrúd 
és merev tengely minőségi fémötvözetekből készült 
 a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus 
vágószálhossz beállítást koppintásos módszerrel  
kényelmes, állítható dupla vállheveder

 47 490 Ft Motor: 51,7 cm3, 2-ütem 42 cm

1,5/2,0 kW/LE 7,4 kg

Munkaszélesség:

Teljesítmény: Súly:

RPB 520

RPB 420

43ccm

www.riwall.hu

52ccm



Riwall multifunkciós benzines fűkasza 4 az 1-ben

Riwall benzinmotoros fűkasza, 4-ütemű, 36 cm3

Benzines fűkasza

Tartozékok

 55 990 Ft 

52 990 Ft

Motor:

Motor:

51,7 cm3, 2-ütem

35,8 cm³, 4-ütem

42 cm

42 cm

1,2/2,0 kW/LE

0,9 / 1,2 kW/HP

6,8 kg

7,7 kg

Munkaszélesség:

Munkaszélesség:

Teljesítmény:

Munkateljesítmény:

Súly:

Súly:

RPMT 520

RPB 360 4T

 univerzális gép, szegélyvágó, fűkasza, sövényvágó 
és láncfűrész tartozékokkal  csúcsminőségű, 
szabadalmaztatott motor, 30% üzemanyag 
megtakarítási technológiával, digitális gyújtás, 
elektronikusan vezérelt motorfordulatszám, kiváló 
minőségű szűrő, alacsony károsanyag ‑kibocsátás, 
maximális teljesítmény kb. 2,0 LE  könnyű motor 
indítás  kényelmes fogantyú, mely több fogási 
lehetőséget biztosít különböző helyzetekben és 

különböző géptartozékok használata során  
tartozékok cseréje szerszámok használata nélkül 
 alacsony súly mellet is biztosított a megfelelő 
teljesítmény a láncfűrész és sövényvágó gép fej feletti 
használatához  automatikus vágószálhossz beállítás 
koppintásos módszerrel  az osztható tengelynek 
köszönhetően könnyebben szállítható  kényelmes 
standard vállheveder

 nagyon egyszerűen használható ideális gép az 
általános ház körüli, vagy kerti munkákhoz  a 
modern 4‑ütemű motor egy új komfort szintet jelent a 
munkában  a 4‑ütemű technológiának köszönhetően 
nagyon kicsi az indítózsinór ellenállása az indításnál 
 magas forgónyomaték és állandó teljesítményszint 
 általánosan és érzékletesen is alacsonyabb zajszint 
a 4‑ütemnek köszönhetően  az alacsony üzemanyag 
és olaj fogyasztás alacsonyabb üzemeltetési költséget 
jelent  alacsony károsanyag kibocsájtás és kevesebb 

kipufogó füst  az elválasztott üzemanyag és olaj tartály 
egyszerűsíti a kezelés – nincs szükség üzemanyagkeverék 
elkészítésére  ergonomikus biciklimarkolat széles 
egyedi beállítási lehetőséggel  a komfortos dupla 
vállheveder csökkenti a fáradtság érzetet munka 
közben  automatikus vágószálhossz beállítás földhöz 
koppintással  a tengely, markolatrúd és váltószerkezet 
minőségi anyagból készül  az osztható tengely könnyű 
szállítást és tárolást tesz lehetővé  a minőségi vágókés 
és a damilfej is standard tartozék

www.riwall.hu

Damil (négyzet)

2 x 2,0 mm, 15 m

2 x 2,0 mm, 40 m2 x 2,4 mm, 15 m

2 x 1,5 mm, 15 m

2 x 2,4 mm, 40 m

1 290 Ft1 690 Ft 1 690 Ft

52ccm

35,8ccm

4-ütem

Háromágú 
vágókés

Négyágú  
vágókés

Vágókések 
fűkaszákhoz

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

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

Standard damifej  
3 redukcióval

Easy Load damifej  
3 redukcióval

Damilfejek 
3 redukcióval 
(blister)

M8x1,25 
‑ M10x1,25
M10x1,25 
‑ M10x1,25
M10x1,25 
‑ M10x1,5

M8x1,25 
‑ M10x1,25
M10x1,25 
‑ M10x1,25
M10x1,25 
‑ M10x1,5

Heavy duty 
damilfej

Nagyon 
könnyű 
kezelés

Rend. szám: RACC00024Rend. szám: RACC00077

Rend. szám: RACC00046Rend. szám: RACC00045

Damil

Damil

Rend. szám: RACC00048

2 x 1,2 mm, 15 m

Rend. szám: RACC00076

690 Ft 790 Ft 4 290 Ft 

4 990 Ft 

2 490 Ft 

2 890 Ft 

790 Ft 
Rend. szám: RACC00026

Rend. szám: RACC00027

Rend. szám: 7199000450

Rend. szám: RACC00028



Riwall elektromos láncfűrész 2000 W -os motorral

Riwall elektromos láncfűrész 2400 W¬ os motorral

 ideális gép általános kerti és ház körüli 
munkákhoz, kiváló ár‑érték arány  megbízható 
2000 W motor, mely alkalmassá teszi a gépet legtöbb 
feladat elvégezéséhez  láncsebessége 14 m/s 
a gyors és pontos vágáshoz  modern design, mely 
megfelel minden ergonomikus és könnyű használati 
feltételnek  láncfeszesség beállítása a gép oldalán 
elhelyezett kör alakú feszítőgomb segítségével, 

külön szerszámhasználat nélkül  átlátszó olajszint 
kémlelőablak  automatikus lánckenés, mely 
csökkenti a lánc súrlódását és növeli az élettartamát 
‑ hatékony láncfék, mely megállítja a láncot 0,12 
s alatt  az olajtartály nagy zárófedele lehetővé 
teszi a könnyű olajpótlást  kábeltartó elhelyezése 
megakadályozza annak sérülését ‑ láncvezető védőtok

 nagy teljesítményű modern láncfűrész általános 
házkörüli és kerti munkákhoz  új szerkezetű, 2400 
W‑os erős motor magasabb forgónyomatékkal és 
nagyobb sebességgel könnyebb vágást biztosít  
a könnyített szerkezet – csupán 4,5 kg  az Oregon lánc, 
magas sebesség ‑ gyors és pontos vágás  az legújabb 
generációs láncfeszítő rendszer ‑ szerszám nélkül, 
csupán a feszítő gombbal elvégezhető a láncfeszítés  

a forgács és fűrészpor oldalra vezetésnek köszönhetően, 
a kezelő személy és a motor is védve van az esetleges 
káros hatásoktól  Soft Grip bevonatú markolat  
a hatékony láncfék és visszacsapás elleni védelem növeli 
a biztonságos munkavégzést  az automata lánckenés 
növeli a lánc élettartamát  könnyen látható kémlelő 
nyílás az egyszerű olajszint ellenőrzéshez  a kábel tartó 
megakadályozza annak sérülését  láncvezető védőtok

Elektromos láncfűrészek

 22 290 Ft

26 290 Ft

Motor:

Motor:

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

40 cm

40 cm, Oregon

2 000 W

2 400 W

4,6 kg

4,5 kg

Láncvezető hossz:

Láncvezető hossz:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

RECS 2040

230V/50Hz

230V/50Hz

RECS 2440

www.riwall.hu



Riwall benzines ágnyeső láncfűrész 25 cm3-es motorral

Riwall benzinmotoros láncfűrész 49 cm3-es motorral

 nagyon könnyű és egyszerűen kezelhető 
multifunkciós láncfűrész a ház körüli és kerti 
munkákhoz, ágak lenyeséséhez, fák kivágásához és 
kisebb átmérőjű tűzifa előkészítéséhez  karabiner 
elhelyezési pont a nagy magasságban végzett 
munkákhoz  megbízható és nagy teljesítményű 
modern motor karburátorral, amely hozzájárul 
a gép zavartalan működéséhez bármely szögben  

befecskendező pumpa a gép könnyű indításáért  
modern dizájnja megfelel minden ergonomikus és 
könnyű használati feltételnek  egyszerű láncfeszítés 
 automatikus lánckenés, mély csökkenti a lánc 
súrlódását és növeli az élettartamát  hatékony 
láncfék  hatékony AVS rezgéscsillapító rendszer 
a fáradtság és ízületi fájdalmak késleltetéséhez  
láncvezető védőtok

 erős, robusztus és nagyon jó árfekvésű láncfűrész 
minden általános ház körüli és kerti munkákhoz, 
tűzifa előkészítéséhez stb.  megbízható és nagy 
teljesítményű modern motor, könnyű indítással, 
minőségi karburátorral, amely hozzájárul a gép 
zavartalan működéshez bármely szögben  modern 
dizájnja megfelel minden ergonomikus és könnyű 
használati feltételnek  egyszerű hozzáférés a gép 

alkatrészeihez, melyek karbantartást igényelnek 
(pl. szűrő, gyertya stb.)  egyszerű láncfeszítés 
 automatikus lánckenés, mely csökkenti a lánc 
súrlódását és növeli az élettartamát  automatikus 
olajszivattyú a lánckenéshez, olajmennyiség beállítási 
lehetőséggel  hatékony láncfék  hatékony 
AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és ízületi 
fájdalmak késleltetéséhez  láncvezető védőtok

Benzines láncfűrészek

 28 990 Ft 

 33 890 Ft 

Motor:

Motor:

25,4 cm3, 2-ütemű 

49,2 cm3, 2-ütemű 

30 cm, Oregon

40 cm

0,7 / 1,0 kW/LE

2,1 / 2,9 kW/LE

3,85 kg

5,4 kg

Láncvezető hossz:

Láncvezető hossz:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

RPCS 2530

RPCS 5040

49ccm

25ccm

www.riwall.hu

RPCS 5545 Riwall benzinmotoros láncfűrész 54 cm3-es motorral „farmer” osztály

 47 990 Ft Motor: 54 cm3, 2-ütemű 45 cm, Oregon

2,2 / 3,0 kW/LE 5,4 kg

Láncvezető hossz:

Teljesítmény: Súly:

 Easy ‑START ‑ indítson erőfeszítés nélkül!  egyedi, 
könnyű indítású rendszer  minimális erőkifejtéssel 
meghúzza az indító zsinórt és a maradék munkát befejezi 
az indítást rásegítő rugó  ideális minden általános ház 
körüli és kerti munkákhoz, minőségi Oregon lánccal és 
láncvezetővel felszerelve  robusztus konstrukciója 
és nagy teljesítménye lehetővé teszi nagy átmerőjű 

fatörzsek kivágását, kerti és erdei fák ritkítását vagy 
tűzifa elkészítését a fűtési idényre  megbízható és 
nagy teljesítményű motor, japán Walbro karburátorral, 
amely hozzájárul a gép zavartalan működéshez 
bármilyen szögben  automatikus lánckenés, hatékony 
láncfék  AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és 
ízületi fájdalmak késleltetéséhez  láncvezető védőtok

54ccmeasy-start 
rendszer

RPCS 6250 Riwall benzinmotoros láncfűrész 62 cm3

63 990 FtMotor: 61,5 cm2 50 cm, Oregon

2,3 / 3,1 kW / LE 5,4 kg

Láncvezető hossz:

Teljesítmény: Súly:

 kategóriájában az egyik legjobb teljesítményű 
láncfűrész  a modern konstrukciós elemeknek 
köszönhetően teljesítményéhez képest alacsony súlyú  
unikálisan könnyű indítás – csak minimális erőkifejtés kell 
az indítózsinór berántásához, a többit a segítőrugó elvégzi 
 ideális „farmer” osztályú gép minden ház körüli és kerti 
munkához, Oregon láncvezetővel és lánccal  a robusztus 
kialakítás és magas teljesítmény lehetővé teszi a nagyobb 
fatörzsek és rönkök vágását is, ill. más fanövényzet 

gyérítést vagy akár a tűzifa előkészítését  a megbízható 
és kiváló japán Walbro porlasztó nyugodt munkát biztosít 
minden dőlésszögben  a gyorspántok gyors hozzáférést 
biztosítanak az alapvető karbantartandó részekhez  
egyszerű láncfeszítés  az automata lánckenés növeli 
a lánc élettartamát  a lánckenést végző automata 
olajszivattyú, olajmennyiség beállítási lehetőséggel  
hatékony láncfék  az AVS rezgéscsillapítás késlelteti 
a fáradást és kíméli az ízületeket  láncvezető védőtok

54ccmeasy-start 
rendszer
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Láncfűrész tartozékok

0,325”, 
1,5 mm,  
64 fog,  
láncvezető 40 cm

0,325”,  
1,5 mm,  
78 fog,  
láncvezető 50 cm

0,325”,  
1,5 mm,  
78 fog,  
láncvezető 50 cm

Lánc 
láncfűrészhez 
Riwall PRO

Lánc 
láncfűrészhez 
Riwall PRO

Lánc 
láncfűrészhez 
Riwall PRO

Ideális pl. RPCS 5040 
modellhez

Ideális pl. RPCS 5545 
modellhez

Ideális pl. RPCS 6250 
modellhez

Rend. szám: RACC00049 Rend. szám: RACC00053 Rend. szám: RACC00056

3/8”,  
1,3 mm,  
56 fog,  
láncvezető 40 cm

Lánc 
láncfűrészhez 
Riwall PRO

Ideális pl. RECS 
1840/2340/2440 
modell‑ekhez

Rend. szám: RACC00052

3/8”,  
1,3 mm,  
44 fog, 
láncvezető 30 cm

Lánc 
láncfűrészhez 
Riwall PRO

Ideális pl. RPCS 2530 
modellhez

Rend. szám: RACC00047

2 090 Ft 2 590 Ft 3 290 Ft 3 690 Ft 3 990 Ft

Benzines láncfűrészek



Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3000 W -os motorral

Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3000 W -os motorral

Riwall benzinmotoros lombszívó / -fúvó

 extra erős 3000 W ‑os motor  2 funkció ‑ 
lombfúvás és lombszívás a gyűjtőzsákba  könnyű 
kezelhetőség a kis súlya miatt  hatékony mulcsolás 
a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban 
 tartós műanyag lapátok felaprítják a lombot 12:1 
arányban  teleszkópos szívócső könnyű tárolást, 
szállítást és ideális munkapozíció beállítást tesz 

lehetővé a felhasználó igénye szerint  szívási és 
fújási funkció könnyen átállítható egy kapcsoló 
segítségével  kerekes támaszték a gép könnyű 
kezelhetőségéhez  terjedelmes gyűjtőzsák nagy 
nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez  vállpánt 
 biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének 
megelőzéséhez

 extra erős 3000 W ‑os motor  könnyű 
kezelhetőség a kis súlya miatt  hatékony mulcsolás 
a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban 
 a tartós aprítókések felaprítják a hulladékot 
12:1 arányban  lecsatolható szívócső a könnyű 
tároláshoz, vagy szállításhoz  szívási és fújási 
funkció könnyen átállítható egy kapcsoló segítségével 

 kerekes támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez 
 terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék 
könnyű kiürítéséhez  vállpánt  biztonságos 
kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

 könnyű és egyszerűen kezelhető lombszívó  1 LE‑s 
erős motor  az megfelelően dimenzionált szellőző 
nyílások hatékonyan védik a motort a túlmelegedéstől 
 ideális nagyobb területen végzett munkához 
is  használható levél, avar, durva por, vagy más 
szennyeződés gyűjtéséhez vagy kupacolásához  
egyszerű átalakítás a szívó és fúvó funkció között  

a gép kiváló kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
egy kézzel is használható  kiváló, 12:1 aprítási arány 
(a zsákba 12x több fér)  méretes zsák nagy nyílással 
nagyban megkönnyíti az ürítést  csuklópánt

Elektromos lombszívók/lombfúvók

 11 990 Ft 

 20 690 Ft 

 39 990 Ft

Motor:

Motor:

Motor:

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

26 cm3, 2-ütem

10:1

12:1

12:1

3 000 W

3 000 W

0,75 / 1,0 kW / LE

kb. 3,3 kg

kb. 6 kg

4,3 kg

Aprítási arány:

Aprítási arány:

Aprítási arány:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

Súly:

REBV 3000

RPBV 26

230V/50Hz

230V/50Hz

REBV 3000 E

31ccm

www.riwall.hu



Riwall elektromos ágaprító 2500W, késes

Riwall elektromos ágaprító 3000W, hengeres

Elektromos ágaprító 3000 W -os motorral, átlátszó gyűjtőedénnyel

 praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék 
aprításához  a felaprított zöldhulladék hasznosítható 
komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként  
az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe 
az apríték gyűjthető  a gyűjtőzsák felfogatásához 
a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva  
a fémházban elhelyezett aprítóegység nagyon alacsony 
zajterhelésű, alacsonyfordulatú aprítóhengerrel van 
ellátva  a fogazott aprítóhengernek köszönhetően 

a gép maga behúzza az ágakat, ami nagyban növeli 
a munkakomfortot  a aprítóhenger és a támaszték 
közötti feszülés állítható a gép oldalán  erős, 
3000 W‑os motor, túlerőltetés elleni minőségi 
elektromos védelemmel, motorfékkel és LED kijelzővel 
védelemmel  az aprítóhenger blokkolódása esetén 
a gép automatikusan leáll  hátrameneti lehetőség 
a beragadt ágak eltávolításához  a könnyű 
mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes 
markolat és kerekek

 akár 44 mm ágátmérő aprítási lehetősség  nagy 
teljesítményű 3000 W ‑os motor, motorfékkel és 
túlterhelés védelemmel ellátva  a motor hátrameneti 
irányban is működik az elakadt ágak könnyű 
eltávolításához  LED dióda jelzi a motor működését 
 áttetsző 60 l gyűjtőedény  a mozgatást elősegítő 
nagy kerekek és markolat  a gép burkolata ütésálló, 
minőségi műanyagból készült  a zúzórendszer 

fémtokban van elhelyezve a gép oldalfalai pedig 
merevítve vannak, így törésállóak  a zúzóhengeres 
működési technológiának köszönhetően a gép extrém 
csendesen működik  az aprítást fogazott henger 
végzi, mely magától behúzza az ágakat  a hatékony 
működés érdekében csavarral könnyen beállítható a kés 
és a vágóhenger közti távolság  könnyen tárolható, 
a gép felépítménye elhelyezhető a gyűjtődobozban

Elektromos ágaprítók

32 990 Ft

 49 990 Ft

 64 590 Ft 

Motor:

Motor:

Motor:

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

4,5 cm

4,4 cm

4,4 cm

2 500 W

3 000 W

3 000 W

10,3 kg

17,5 kg

27 kg

Vágási átmérő max.:

Vágási átmérő max.:

Vágási átmérő max.:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

Súly:

RES 3044

RES 3044 B

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

RES 2545

 praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék 
aprításához  a felaprított zöldhulladék hasznosítható 
komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként  
az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe 
az apríték gyűjthető  a gyűjtőzsák felfogatásához 
a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva  az 
aprítóegység két minőségi acél késsel rendelkezik 
 a kések kétoldalról élezettek és megfordíthatók, 

így élettartamuk kétszeres  a kések élezhetők  
erős, 2500 W‑os motor, túlerőltetés elleni minőségi 
elektromos védelemmel  a késsek blokkolódása 
esetén a gép automatikusan leáll  a könnyű 
mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes 
markolat és kerekek

www.riwall.hu



Univerzális búvár szennyvízszivattyú 750 W

Univerzális búvár szennyvízszivattyú 1100 W

Kerti szivattyú 1200 W

Kerti szivattyú 1200 W

● a nagyon modern kivitelű búvárszivattyú elbánik 
mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is ● 
alkalmas víz felszívására úszómedencékből, felszíni 
és talajvízzel elárasztott aknákból, építési gödrökből, 
tározókból, tavakból, patakokból, széles kutakból stb. 
● az úszókapcsoló különböző pozíciókba állítható, 
így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását 
a kívánt szinten ● a motortengely kiváló minőségben 

vízszigetelt, megakadályozva így a víz bejutását 
● a motor hőkioldó biztosítékkal ellátott ● a csomag 
tartalmaz egy csatlakozó könyököt, amelyhez 
3 különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható 
● a derékszögű csatlakozó könyök megakadályozza 
a csatlakoztatott tömlő sérülését ● kényelmes 
markolat a könnyű mozgatáshoz

● minősági önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas 
tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz 
szállítására ● alkalmas tartályok megtöltésére és 
ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórend-
szerek megtáplálására, ivó‑ vagy használati vízellátás 
biztosítására ● a szivattyú minőségi korrózióálló anya-
gokból készült ● a magas teljesítmény tartaléknak kö-
szönhetően, az erős 1200 W‑os motor akár hosszabb 
ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül 

● a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít ● a felső 
markolat megkönnyíti a mozgatást ● a szivattyúten-
gely különleges minőségben vízszigetelt ● a motor 
hermetikusan elzárt és hőkioldó motorvédővel van 
ellátva ● feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezelé-
sért ● a vízszóró fejek átmérőjétől függően, a locsoló-
rendszerben akár három vízszóró fej megtáplálására 
is alkalmas

● minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely 
alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem 
üledékes) víz szállítására ● alkalmas tartályok 
megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, 
locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, 
vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, 
ivó‑ vagy használati vízellátás biztosítására ● 
a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból 
készült ● rozsdamentes szivattyúház‑burkolat 

a hosszú élettartamért ● a magas teljesítmény 
tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W‑s motor 
akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés 
veszélye nélkül ● a széles talpazat kiváló stabilitást 
biztosít ● a felső markolat megkönnyíti a mozgatást 
● a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt ● 
a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítékkal 
ellátott ● feltöltő és leeresztő csavar a könnyű 
kezelésért

12 990 Ft

17 990 Ft

20 990 Ft

24 990 Ft

Motor:

Motor:

Motor:

Motor:

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

0,8 bar

0,95 bar

4,8 bar

5 bar

750 W

1 100 W

1 200 W

1 200 W

4,6 kg

5,8 kg

7,1 kg

13,7 kg

Max. nyomás:

Max. nyomás:

Max. nyomás:

Max. nyomás:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

Súly:

Súly:

REP 750

230V/50Hz

REP 1100 
INOX

REJP 1200

REJP 1200 INOX

● a rozsdamentes búvárszivattyú, nagyon modern 
szerkezetének köszönhetően elbánik a mind a tisz-
ta, mind az erősen szennyezett vízzel is ● alkalmas 
szivattyúzáshoz vagy víztelenítéshez medencékből, 
aknákból, építési gödrökből, víztárolókból, halasta-
vakból, patakokból stb. ● szennyezett víz leszivattyú-
zásához 35 mm szemcsenagyságig ● a szivattyúház 
saválló rozsdamentes acélból (INOX) készült, aminek 
köszönhetően kiválóan ellenáll a korróziónak ● a ma-

gas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 
1100 W‑os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, 
a túlmelegedés veszélye nélkül ● az úszókapcsoló, 
különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szi-
vattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten  
● a motortengely különleges minőségben vízszigetelt 
● a motort biztonsági hőkioldó kapcsoló védi ● uni-
verzális csatlakozó könyökkel van ellátva, amelyhez 
különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható

Búvárszivattyúk

Vízszivattyúk

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Szívótömlő 7 mTartozékok:
Rend. szám: WPH‑003 
Ár: 6 150 Ft

Szívótömlő 7 mTartozékok:
Rend. szám: WPH‑003 
Ár: 6 150 Ft

www.riwall.hu



Kerti szivattyú 1000 W tartozékokkal 

Házi vízmű előszűrővel 1200 W

36 990 FtMotor: 230 V / 50 Hz 4,8 bar

1 200 W 12,3 kg

Max. nyomás:

Teljesítmény: Súly:

REJP 1000 INOX SET

REHS 1224 F
● minőségi házi vízmű, mellyel könnyedén biztosít-
hatja háza vagy kertje ivó‑ vagy használati vízellátá-
sát ● alkalmas háztartások ivóvíz, vagy használati 
vízellátásához, csatlakoztatás csaptelepre, vagy mo-
sógépre, WC öblítésre, a vízvezeték rendszer kisegí-
tésére, öntözésre, esővíz felhasználásra tartályból 
stb. ● az önfelszívós szivattyú minőségi korrózióálló 
anyagokból készült ● a szivattyú egy nagy, 2 literes, 
integrált előszűrővel van ellátva, amely meggátolja 

szennyeződések bejutását a vízvezeték rendszerbe ● 
a magas teljesítménytartaléknak köszönhetően, az 
erős 1200 W‑s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat 
a túlmelegedés veszélye nélkül ● a minőségi acélból 
készült 24 l‑es nyomástartó edény belső gumibélése 
biztosítja a tökéletes tömítést az egész rendszerben ● 
a tartály nyomásmérővel és automatakapcsolóval van 
ellátva, mely biztosítja, hogy a szivattyú csak a nyo-
más esésekor kapcsol be

230V/50Hz

Vízszivattyúk

230V/50Hz

++ 29 990 FtMotor: 230 V / 50 Hz 4,4 bar

1 000 W kb. 10,7 kg

Max. nyomás:

Teljesítmény: Súly:

● minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely 
alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem 
üledékes) víz szállítására ● alkalmas tartályok 
megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, 
locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, 
a vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, 
ivó‑ vagy használati vízellátás biztosítására ● 
a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült 

● rozsdamentes szivattyúház a hosszú élettartamért. 
● a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően 
az erős 1000 W‑s motor akár hosszabb ideig is 
dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül ● a széles 
talpazat kiváló stabilitást biztosít ● a felső markolat 
megkönnyíti a mozgatást ● a szivattyútengely kiváló 
minőségben vízszigetelt ● a motor hermetikusan 
elzárt és hőkioldó biztosítékkal ellátott



Magasnyomású mosó 100 bar, tartozékokkal

Magasnyomású mosó 120 bar, tartozékokkal

Magasnyomású mosó 150 bar, tartozékokkal

önfelszívó funkció, mely lehetővé teszi a gép 
csatlakozását a hálózati vízrendszerhez, vagy 
a vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból 
vagy folyóvízből is  auto ‑stop funkció  átlátszó 
vízszűrő ‑ szerelés nélkül, ránézéssel ellenőrizhető  
az állítható fúvóka sík vízsugarat hoz létre, mely igény 
szerint a fúvóka puszta elfordításával kiszélesíthető 

 tárolóhely a szórópisztoly és szórószár részére, 
tömlőtartó  sokoldalú tartozékok csatlakoztatási 
lehetősége  tartozékok: gyorscsatlakozó, 
nagynyomású szórópisztoly  szórószár forgatható 
fúvókával  magasnyomású tömlő 5 m  elektromos 
kábel 5 m  átlátszó vízszűrő  0,5 l mosószertartály 
habosító fúvókával  szivattyú önfelszívó funkcióval

önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet 
tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is  
auto ‑stop funkció  átlátszó vízszűrő, ránézéssel 
ellenőrizhető  sík vízsugár, mely a fúvóka puszta 
elfordításával kiszélesíthető  a rotációs turbófúvóka 
erős vízsugarával a legmakacsabb szennyeződések 
eltávolítására is alkalmas  beépített tartozéktartó 
a nagynyomású szórópisztoly és szórószár részére, 
tömlőtartó, tömlődob  tartozékok: gyorscsatlakozó, 

nagynyomású szórópisztoly  szórószár forgatható 
fúvókával  szórószár rotációs turbófúvókával 
 magasnyomású tömlő 5 m, tömlődobon  
magasnyomású hosszabbítótömlő 8 m  univerzális 
mosókefe  felülettisztító  elektromos kábel 5 m 
 átlátszó vízszűrő  integrált mosószertartály  
szivattyú önfelszívó funkcióval  mozgatást elősegítő 
kerekek

 21 890 Ft 

 24 390 Ft 

 47 490 Ft 

Motor:

Motor:

Motor:

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

100 bar

120 bar

150 bar

1 400 W

1 500 W

2 000 W

4,6 kg

6,3 kg

9,8 kg

Max. nyomás:

Max. nyomás:

Max. nyomás:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

Súly:

REPW 100 SET

230V/50Hz

REPW 120 SET

önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet 
tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is 
 auto ‑stop funkció  átlátszó vízszűrő ‑ szerelés 
nélkül, ránézéssel ellenőrizhető  az állítható fúvóka 
sík vízsugarat hoz létre, mely igény szerint a fúvóka 
puszta elfordításával kiszélesíthető  a rotációs 
turbófúvóka erős vízsugarával a legmakacsabb 
szennyeződés eltávolítására is alkalmas  beépített 

tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószár 
részére, tömlőtartó  tartozékok: gyorscsatlakozó, 
nagynyomású szórópisztoly  szórószár forgatható 
fúvókával  szórószár rotációs turbófúvókával  
magasnyomású tömlő 5 m  elektromos kábel 5 m 
 átlátszó vízszűrő  0,5 l mosószertartály habosító 
fúvókával  szivattyú önfelszívó funkcióval  
mozgatást elősegítő kerekek

REPW 150 SET

Elektromos magasnyomású mosók

230V/50Hz

230V/50Hz

www.riwall.hu



Riwall benzinmotoros háti permetező 14 lRPSD 52

Elektromos magasnyomású mosók

Benzinmotoros permetező

Magasnyomású mosó 170 bar, tartozékokkal

 önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás 
történhet tartályból, hordóból vagy folyóvízből is ‑
auto ‑stop funkció  átlátszó vízszűrő ránézéssel 
ellenőrizhető  sík vízsugár, igény szerint kiszélesíthető  
rotációs turbófúvóka a legmakacsabb szennyeződésekre 
 beépített tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly 
és szórószár részére, tömlőtartó, tömlődob  
Tartozékok: nagynyomású szórópisztoly  fém 

szórószár forgatható fúvókával  fém szórószár rotációs 
turbófúvókával  erősített magasnyomású tömlő 
forgódobon 8 m  magasnyomású hosszabbítótömlő 
8 m  univerzális mosókefe  PRO felülettisztító, 
fogantyúval és tartállyal  elektromos kábel 5 m 
 átlátszó vízszűrő  integrált mosószertartály 
állítható mosószer menyiséggel  szivattyú 
önfelszívó funkcióval  mozgatást elősegítő kerekek

89 990 FtMotor: 230 V / 50 Hz 170 bar

2 500 W 22,4 kg

Max. nyomás:

Teljesítmény: Súly:

REPW 170 SET

230V/50Hz

59 990 FtMotor: 51,7 cm3, 2-ütem 12 m

1,5/2,0 kW/LE 12 kg

Hatótávolság:

Teljesítmény: Súly:

 modern, nagy teljesítményű háti permetező, 
légfúvóvá alakítási lehetőséggel  a legszigorúbb EU‑s 
szabványoknak megfelelő Euro 5‑ös motor  alkalmas 
kertek, partok, szőlőültetvények és erdei növényzet 
kezelésére, növényi betegségek megelőzésére vagy 
rovarírtásra  alkalmazható károkozók írtására 
vagy fertőtlenítésre raktárakban, gazdasági 
létesítményekben, vagy istállókban  légfúvóként 

alkalmazható levelek, vagy más szennyeződés 
lefújására teraszokról, járdákról, utakról stb.  
a ventilátort erős motor hajtja és az így kialakuló 
sűrített levegő juttatja a permetszert a kezelt felületre 
/ területre  alkalmazható permetszerek, műtrágyák 
kijuttatásához, folyékony, por, vagy granulátum 
formában  a permetezés mennyisége 4 fokozatban 
szabályozható  ideális akár nagyon területekhez is



Terméknév Ajánlott típusokhoz Rend. szám Ajánlott bruttó ár

 8 m magasnyomású hosszabbítótömlő

REPW 100 SET,
REPW 120 SET RACC00017 6 090 Ft

REPW 150 SET,
REPW 170 SET RACC00008 6 090 Ft

 7,5 m csőtisztító tömlő minden típushoz RACC 00015 5 490 Ft

 mosószertartály habosító fúvókával REPW 100 SET,
REPW 120 SET RACC 00016 1 190 Ft

 mosószertartály profi állítható fúvókával minden típushoz RACC 00009 6 690 Ft

 univerzális mosókefe minden típushoz RACC 00014 1 990 Ft

 univerzális súrolókefe minden típushoz RACC 00013 3 690 Ft

 forgó mosókefe Všechny modely RACC 00012 3 690 Ft

 felülettisztító, forgatható fejjel minden típushoz RACC 00010 5 490 Ft

 felülettisztító, fogantyúval, integrált 
mosószertartállyal, forgatható fejjel minden típushoz RACC 00011 7 290 Ft

Derékszögű fúvóka* minden típushoz RACC00034 1 890 Ft

Hosszabbítószár derékszögű fúvókához minden típushoz RACC00035 2 490 Ft

Adapter REPW 170-hez REPW 170 SET RACC00036 1 490 Ft

Tartozékok magasnyomású mosókhoz

www.riwall.hu

*  az REPW 100, REPW 120 és REPW 150 modellekhez szükséges a derékszögű fúvóka hosszabbító, 
ill. a REPW 170 modellhez ezen kívül még szükséges az Adapter REPW 170-hez tartozék.



Riwall benzinmotoros kétfokozatú hómaró 6,5 LE

Riwall benzinmotoros kétfokozatú hómaró 6,5 LE elektromos indítással

Benzines hómarók

149 990 Ft

234 990 Ft

Motor:

Motor:

ZS196 OHV, 196 cm3

ZS 208 OHV, 208 cm3

56 cm

61 cm

4,8 / 6,5 kW/HP

4,8 / 6,5 kW/HP

60 kg

80 kg

Munkaszélesség:

Munkaszélesség:

Teljesítmény:

Teljesítmény:

Súly:

Súly:

 ideális hegyvidéki területekre is nagyobb hómennyiséggel 
 kipróbált robusztus szerkezet maximális komfort elemekkel 
társítva  nagyon halk marócsiga  könnyű kanyarodás 
rendszer a GT Transmission differenciálműnek köszönhetően. 
Könnyen vesz be kanyart is – teljesen erőfeszítés nélkül.  
A legkényelmesebb kanyarodási rendszer a kategóriájában.  
a mechanikus mozgóvédelem lehetővé teszi a gép irányítását 
egy kézzel is.  különleges téli kialakítású motor, elektromos 
indítással minőségi komponensekkel ‑ probléma mentes 
téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli 
viszonyok között is  erős motor, nagy munkamagasság, 

fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kidobó ventilátor és 
széles kidobó kürt a fagyott vagy nedves hóhoz is  z extrém 
erős önjáró funkció nagy hómennyiségben is  állítható 
munkamagasság egyenletlen terepen is és meggátolja a gép 
vagy a tisztított terület sérüléseit  a kidobó kürt anyaga 
jelentősen csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira 
 állítható egyengető kések  a kiváló tapadású nagy 
abroncsok nedves vagy fagyott havon is  a vezérlő eszközök 
és indítózsinór kesztyűben is könnyen kezelhetők  évtizedes 
észak‑amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és 
gyártva 

 ideális hómaró a közép‑európai környezethez  
kipróbált robusztus szerkezet  nagyon halk csiga  
nagyon kompakt kialakítás, ¼ résszel rövidebb, mint 
a teljesítményben azonos hómarók, kisebb tárolási 
helyigény  nagy és erős, 196 cm3‑s motor, így nem 
állatja meg a nagyobb hó mennyiség sem  a minőségi 
komponenses motor probléma mentes téli indítást és 
hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok 
között is  nagy munkamagasság, fogazott marócsiga, 
nagy teljesítményű kidobó ventilátor és széles kidobó 

kürt a fagyott vagy nedves hóhoz is  extrém erős 
önjáró funkció nagy hómennyiségben is  állítható 
munkamagasság az egyenletlen terepen is és meggátolja 
a gép vagy a tisztított terület sérüléseit  a kidobó kürt 
anyaga csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira
a kürtő állító fül kényelmes távolságban van, így biztosítva 
a gyors és kényelmes kezelését  a vezérlő eszközök 
és indítózsinór kesztyűben is könnyen kezelhetők  
évtizedes észak‑amerikai extrém használati tapasztalattal 
tervezve és gyártva 

212ccm
LONCIN

elektro
start 220V

Fűtött
markolat

RPST 5667

RPST 6172

www.riwall.hu

OHV
193ccm



 1 090 Ft 

 1 090 Ft 

 2 190 Ft 

 1 790 Ft  1 090 Ft 

 990 Ft 

 1 490 Ft 

Riwall motorolaj, 
egész éves
4-ütemű motorokhoz 
SAE 10W-30
Minőségi, egész évben használható 
motorolaj 4‑ütemű kerti motorokhoz.
Űrtartalom: 0,6 l

Riwall motorolaj, 
egész éves
2-ütemű motorokhoz
API - TC
Minőségi, egész évben használható 
motorolaj 2‑ütemű kerti motorokhoz.
Űrtartalom: 0,5 l.

Riwall ásványi olaj
láncfűrészek 
olajozásához 
ISO VG 100
Minőségi ásványi olaj láncfűrészek olajo-
zásához. Űrtartalom: 1 l.

Riwall motorolaj, 
egész éves
extrém téli viszonyokhoz 
SAE 5W-30
Minőségi, téli motorolaj 4‑ütemű kerti 
motorokhoz, hómarókhoz stb.
Űrtartalom: 1 l.

BIPOL
biológiailag lebomló 
olaj
Organikus, környezetbarát és biológia-
ilag könnyen lebomló, repce olajon és 
speciális adalékokon alapuló olaj, láncfű-
részek olajozásához.
Űrtartalom: 1 l.

Fuel Fit
üzemanyag stabilizátor
Alkalmas minden 2‑ütemű és 4‑ütemű
motorhoz. Meghosszabbítja a motor 
élettartamát, megkönnyíti a motor 
indítását, tisztán tartja a karburátort és 
az üzemanyagrendszert, javítja a motor 
funkciót, csökkenti a szerviz költségeket. 
Egy kiszerelés kb. 25 liter üzemanyaghoz.
Űrtartalom: 250 ml.

Javasolt motorolajak 
és üzemanyag stabilizátorok

Minden Riwall olajat neves cseh gyártók gyártanak, 
kiváló adalékanyagokkal, így ideálisak a kerti 
motorok működtetéséhez, illetve optimális olajozást 
biztosítanak a láncfűrészeknek. Az üzemanyag 
stabilizátor a Briggs&Stratton vezető motorgyártó 
terméke és javasolt automatikusan, minden 
üzemanyag utántöltésnél hozzáadni az üzemanyaghoz. 
A Bipol olaj környezetbarát és biológiailag könnyen 
lebomló, alternatív olaj a láncfűrészek olajozásához.

Riwall motorolaj, 
egész éves
4-ütemű motorokhoz 
SAE 10W-30
Minőségi, egész évben használható 
motorolaj 4‑ütemű kerti motorokhoz.
Űrtartalom: 1 l.

www.riwall.hu



nem létezik
Kényelmetlen munka



Riwall akkus fűnyíró 40 V szénkefe nélküli motorral

Riwall akkus sövényvágó 40 V

 modern nagyteljesítményű, karbantartást nem 
igénylő PowerMax motor  kertje gondozásának 
legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű 
indítás, halk működés, zéró károsanyag‑kibocsátás, 
zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, 
szűrő stb.)  optimalizált késház és oldalkidobó terelő 
a tökéletes fűgyűjtésért  kényelmes központi 
vágási magasság állítás  ergonomikus csúszásgátló 
markolat akkuszint kijelzővel  a tolókarok könnyen 

összecsukhatók a könnyű tároláshoz és mozgatáshoz 
 tágas műanyag gyűjtőkosár telítettség kijelzővel 
 markolat a kényelmes hordozhatóságért  tartós 
polimer késház  biztonsági kulcs a nem kívánt indítás 
megelőzéséhez  bármely Riwall akkuval és töltővel 
kombinálható  2 év teljes garancia az akkura – 
probléma esetén automatikusan újra cseréljük  a gép 
biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég 
összes tesztjén  az akku és a töltő külön vásárolható

 minőségi nagyteljesítményű PowerBrush 
elektromotor  kertje gondozásának 
legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, 
könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag‑
kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, 
gyújtógyertya, szűrő stb.)  lézerrel kivágott és 
gyémánttal élezett ellentétesen mozgó kések pontos 
és tiszta vágást biztosítanak  állítható markolat 
a különböző munkapozíciókhoz  ergonomikus 

csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval  
a kényelmes munkához kesztyűben is  átlátszó 
kézvédő a vágás biztonságos ellenőrzéséhez  
túlterhelés elleni védelem és késfék  bármely 
Riwall akkuval és töltővel kombinálható  2 év teljes 
garancia az akkura – probléma esetén automatikusan 
újra cseréljük  a gép biztonságosan átment a neves 
német TÜV minősítő cég összes tesztjén  az akku és 
a töltő külön vásárolható

Akkus gépek és tartozékok

  48 990 Ft 

  18 990 Ft

Motor:

Motor:

PowerMax

szénk. PowerBrush

37 cm

22 mm

4 000 ford./perc

1 300 ford./perc

15,5 kg

3,2 kg

Vágási szélesség:

Vágásszélesség:

Fordulatszám:

Fordulatszám::

Súly:

Súly:

Riwall akkus magassági sővényvágó 40 V

RALM 3740 i

RAHT 5640

RALM 4640 SPi Akkumulátoros önjáró fűnyíró szénkefe nélküli motorral 4 az 1-ben, 40 V

 könnyű kezelhetőség a robusztus és megbízható 
meghajtással ellátott önjáró funkciónak köszönhetően  
modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő 
szénkefe nélküli PowerMax motor  50%‑kal magasabb 
teljesítmény a hagyományos technológiához képest  
magas teljesítmény, könnyű indítás, halk üzemmód, zéró 
károsanyag kibocsátás, nincs kábel, sem rezsianyag (olaj, 
benzin, gyertya, szűrők stb.)  az új kialakítású magas alváz 
tökéletes fűgyűjtést és vágás biztosít még a szegélyek mellett 

is  4 az 1‑ben funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátulkidobás, 
oldalkidobás  ergonomikus, puhított markolat és 
állítható tolószár  a könnyen összecsukható tolószár és 
az elülső markolat  központi vágási magasság állítás 7 
pozícióba  finom gyep vágásához is alkalmas  beépített 
tisztító fúvóka  nagy gyűjtőkosár műanyag fedéllel, 
markolattal és oldalirányú légtereléssel (allergiásoknak)  
a nagy hátsó kerekek egyenletlen terepen is megkönnyítik  
a manőverezést  műanyag lökhárító integrált markolattal

89 990 FtMotor: PowerMax 46 cm

2800 / 3300 ford./perc 27 kg

Vágási szélesség:

Fordulatszám: Súly:

RAPH 5240

 minőségi nagyteljesítményű PowerBrush 
elektromotor  kertje gondozásának legkényelmesebb 
módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk 
működés, zéró károsanyag‑kibocsátás, zéró szervizanyag 
 lézerrel kivágott és gyémánttal élezett, ellentétesen 
mozgó kések pontos és tiszta vágást biztosítanak  
a sövényvágó feje 125°‑os tartományban állítható  
ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági 
kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is  

a kitolható teleszkópos szár lehetővé teszi a magas 
sövény vágását is létra használata nélkül  vállheveder 
csatlakoztató (a vállheveder tartozéka a gépnek)  az 
akku a gép hátsó részeben van elhelyezve a megfelelő 
súlyeloszlásért  bármely Riwall akkuval és töltővel 
kombinálható  2 év teljes garancia az akkura  a gép 
biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég 
összes tesztjén  az akku és a töltő külön vásárolható

26 990 Ft Motor: szénk. PowerBrush 20 mm

1300 ford./perc 3,5 kg

Vágásszélesség:

Fordulatszám: Súly:
40V

Riwall akkus szegélyvágó 40 V

 minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor 
 kertje gondozásának legkényelmesebb módja – 
magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, 
zéró károsanyag‑kibocsátás, zéró szervizanyag  
könnyű damilfej elforgatás a sövényigazítás funkcióhoz 
 állítható damilfej szög bokrok, padok, stb. alatti 
munkához  integrált védelem a növények károsodása 
ellen  automatikus damiladagolás földhöz koppintással 
 alacsony zajszintű damilfej és damil  vezetőrúd 

könnyű és szilárd alumínium ötvözetből  állítható 
markolat magasság és vezetőrúd hossz a különböző 
termetekhez  ergonomikus csúszásgátló markolat 
 vállheveder csatlakoztató  az akku a gép hátsó 
részeben van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért  
bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható  2 év 
teljes garancia az akkura  a gép biztonságosan átment 
a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén  
az akku és a töltő külön vásárolható

 16 990 Ft Motor: szénk. PowerBrush 30 cm

7 500 ford./perc 3,1 kg

Munkaszélesség:

Fordulatszám: Súly:
40V

40V

www.riwall.hu

40V

40V

RALT 3040



Riwall akkus láncfűrész 40 V szénkefe nélküli motorral

Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 4 Ah

 modern nagyteljesítményű, karbantartást nem 
igénylő PowerMax motor  kertje gondozásának 
legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű 
indítás, halk működés, zéró károsanyag‑kibocsátás, 
zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, 
szűrő stb.)  a váltó kimagasló erőt biztosít a gépnek 
vágás közben  könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, 
szerszámhasználat nélkül  könnyű vizuális olajszint 

ellenőrzés  ergonomikus csúszásgátló markolat, 
nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához 
kesztyűben is  márkás Oregon láncvezető és lánc 
 bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható 
 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén 
automatikusan újra cseréljük  a gép biztonságosan 
átment a neves német TÜV minősítő cég összes 
tesztjén  az akku és a töltő külön vásárolható

 súly és teljesítmény arányával a minden géphez 
megfelelő univerzális akkumulátorok közé tartozik 
és ideális minden ház körüli munkához  a fejlett 
elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, 
lényegesen meghosszabbítva így az akku éllettartamát 
 elektronikus túlfeszültség védelem  optikus 
LED töltöttségi szint jelző  az akku csúcsminőségű 
Samsung cellákból van összeállítva  az akku lineáris 
teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így 

a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény 
elenyésző  az akkunak nincs memória effektusa, 
ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, 
hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára  
a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja 
Önnek az áramellátást  minimális önmerülés – az 
akku mindig munkára kész  az akkura 2 éves teljes 
garanciát biztosítunk  bármilyen Riwall márkájú akkus 
géphez alkalmazható

Akkus gépek és tartozékok

41 990 Ft 

 28 990 Ft 

Motor:

Feszültség:

PowerMax

40 V

35 cm

60 perc

10 m/mp

4 Ah

4,8 kg

135 perc

Láncvezető hossz:

Töltési idő RAC 540

Lánc sebesség:

Teljesítmény:

Súly:

Töltési idő RAC 240

RABL 40i Riwall akkus lombfúvó 40 V szénkefe nélküli motorral

 modern nagyteljesítményű, karbantartást nem 
igénylő PowerMax motor  kertje gondozásának 
legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű 
indítás, halk működés, zéró károsanyag‑kibocsátás, 
zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, 
szűrő stb.)  4 fokozatú fúvóerő beállítás, „turbó” 

módot beleértve  LED mód kijelző 
 a fúvóka hatásos kialakítása 

biztosítja a levegő kis szétterjedését, ezáltal biztosítva 
az effektív fúvást  a fúvócső csillapítja a zajt  
ergonomikus csúszásgátló markolat  bármely 
Riwall akkuval és töltővel kombinálható  2 év teljes 
garancia az akkura – probléma esetén automatikusan 
újra cseréljük  a gép biztonságosan átment a neves 
német TÜV minősítő cég összes tesztjén  az akku és 
a töltő külön vásárolható

 24 990 Ft Motor: szénk. PowerBrush 195 km/óra

11 m³/perc 3,1 kg

Max. légsebesség:

Levegőszállítás: Súly:

RAB 240 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 2 Ah

 2 Ah‑s alap akku, mely kiváló segítség a kis területeken 
végzett munkák során, nagyon rövid töltési idejű második, 
tartalék akkuként, vagy könnyű alternatívát nyújt 
a kézben hordozott gépeknél (sővényvágó, stb.)  a fejlett 
elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, 
lényegesen meghosszabbítva így az akku éllettartamát 
 elektronikus túlfeszültség védelem  optikus LED 
töltöttségi szint jelző  az akku csúcsminőségű Samsung 
cellákból van összeállítva  az akku lineáris teljesítményt 

tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen 
töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző 
 az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen 
töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása 
lenne az akku élettartamára  a több mint 1000 töltési 
ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást  
minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész  
az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk  bármilyen 
Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

 18 390 Ft Feszültség: 40 V 30 perc

2 Ah 70 perc

Töltési idő RAC 540

Teljesítmény: Töltési idő RAC 240

RACS 3540 i

RAB 440

40V

40V

www.riwall.hu

Riwall akkus ágvágó láncfűrész 40 V

 minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor 
 kertje gondozásának legkényelmesebb módja – 
magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró 
károsanyag‑kibocsátás, zéró szervizanyag  a vékony, 
márkás Oregon láncvezető és lánc pontos és tiszta 
vágást biztosít  könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, 
szerszámhasználat nélkül  könnyű vizuális olajszint 
ellenőrzés  ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy 
biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben 

is  a 2 m‑es teljes hossz magas ágak vágását is lehetővé 
teszi  vezetőrúd könnyű és szilárd alumínium ötvözetből 
 vállheveder csatlakoztató (a vállheveder tartozéka 
a gépnek)  az akku a gép hátsó részeben van elhelyezve 
a megfelelő súlyeloszlásért  bármely Riwall akkuval és 
töltővel kombinálható  2 év teljes garancia az akkura – 
probléma esetén automatikusan újra cseréljük  a gép 
biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég 
összes tesztjén  az akku és a töltő külön vásárolható

26 990 Ft Motor: szénk. PowerBrush 6 m/mp

20 cm 3,2 kg

Lánc sebesség:

Kard hossz: Súly:
40V

RAPS 2040

40V

40V



Riwall 40 V töltő 2 A

  a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott 
külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az 
akku éllettartamát

  optikus LED töltöttségi szint jelző
  falra akasztási lehetőség
  bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah) 

töltésére alkalmas

  a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott 
külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az 
akku éllettartamát

  optikus LED töltöttségi szint jelző
  falra akasztási lehetőség
  bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah) töltésére 

alkalmas

Akkus gépek és tartozékok

 8 990 Ft 

  13 990 Ft 

40V akku töltő

40V akku töltő

135 perc

60 perc

200 perc

90 perc

Töltési idő 2,0 Ah:

Töltési idő 2,0 Ah:

RAC 540 Riwall 40 V turbó töltő 5 A

RAC 240

Töltési idő 6,0 Ah:

Töltési idő 6,0 Ah:

Töltési idő 4,0 Ah:

Töltési idő 4,0 Ah:

70 perc

30 perc

40V

40V

www.riwall.hu

Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 6 Ah

 az egyik legerősebb akku a piacon lehetőséget nyújt 
a valóban hosszú feladatok befejezésére is  alkalmas 
nagy teljesítményű gépekhez, mint a fűnyíró vagy 
láncfűrész  a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák 
célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva 
így az akku éllettartamát  elektronikus túlfeszültség 
védelem  optikus LED töltöttségi szint jelző  az akku 
csúcsminőségű Samsung cellákból van összeállítva 
 az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész 

munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült 
akku közötti teljesítmény elenyésző  az akkunak nincs 
memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban 
tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku 
élettartamára  a több mint 1000 töltési ciklus hosszú 
évekre biztosítja Önnek az áramellátást  minimális 
önmerülés – az akku mindig munkára kész  az akkura 
2 éves teljes garanciát biztosítunk  bármilyen Riwall 
márkájú akkus géphez alkalmazható

  39 990 Ft Feszültség: 40 V 90 perc

6 Ah 200 perc

Töltési idő RAC 540

Teljesítmény: Töltési idő RAC 240

RAB 640

40V



20V

Akkus szegélyvágó 20 V, 2 az 1-ben

 erőteljes motor modern 20 V‑s akkumulátorral, 
fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás 
védelemmel  a csomag része egy nagy teljesítményű 
2 Ah‑s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes 
feltölteni az akkumulátor  kiváló ár‑érték arány  
a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb 
módja kertjének gondozásához‑ magas teljesítmény, 
könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, 
zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem 
rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)  2 az 

1‑ben funkció: a vágási körülmények nehézségeitől 
függően klasszikus damil, vagy speciális edzett 
műanyagból készült kés használható (10 db a csomagban) 
 teleszkóposan állítható vezetőrúd magasság 30 cm‑en 
belül  Vezetőkerék a szegélyek körül történő munkához 
 integrált védelem a növények károsodása ellen  
állítható markolatmagasság  forgatható damilfej 
bokrok, padok, stb. alatti munkához  az akku a gép 
hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért

 erőteljes motor modern 20 V‑s akkumulátorral, fejlett 
elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel 
 a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah‑s 
akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni 
az akkumulátort  kiváló ár‑érték arány  a vezeték 
nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja 
kertjének gondozásához, magas teljesítmény, könnyű 
indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró 
károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag 
(olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)  ellentétesen 

mozgó, lézerrel vágott és gyémánt csiszolt vágókések 
a tökéletes vágásért  3 fokozatban elforgatható 
markolat, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez  
ergonomikus markolat nagy indítógombbal a kényelmes 
munkáért  vágókés elektronikus fékrendszerrel  
üzemidő kb. 35 perc (körülményektől függően változhat) 
 az akkumulátor kompatibilis más 20 V‑ s Riwall 
gépekkel  2 év teljes garancia az akkura ‑ probléma 
esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Akkus gépek és tartozékok

RAHT 5220 SET Akkus sövényvágó 20 V

RALT 2320 SET

www.riwall.hu

Akkus fűnyíró 40 V (2 x 20V) 2 az 1-ben

 az akkumulátorok fejlett elektronikával és töltés 
közben egyedi cellás védelemmel rendelkeznek  
a csomag tartalma két nagy teljesítményű 4 Ah‑s 
akkumulátor és két töltő, amelyek 90 perc alatt 
képesek feltölteni az akkumulátorokat  kiváló 
ár‑érték arány  2 az 1‑be funkció: fűgyűjtés vagy 
hátsó kidobás  a vezeték nélküli akkus technológia 
a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához‑ 
magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen 
gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag 

kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag 
(olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)  optimálisan 
kialakított késház és oldalkidobó terelő a tökéletes 
fűgyűjtésért  ergonomikus, állítható magasságú 
és összecsukható tolószár a kényelmes munkáért és 
a könnyű szállításért  egyszerű központi vágási 
magasság beállítása 6 fokozatba  nagyméretű 
műanyag gyűjtőkosár, töltöttségi szintjelzővel és nagy 
markolattal  tartós polimer ház

RALM 3820 SET

26 490 Ft Motor: szénk. PowerBrush 52 cm

1 300 ford./perc kb. 3,1 kg

Vágásszélesség:

Fordulatszám: Súly:

23 990 Ft Motor: szénk. PowerBrush 23 cm

10 000 ford./perc kb. 2,7 kg

Láncvezető hossz:

Fordulatszám: Súly:

60 990 Ft Motor: szénk. PowerBrush 38 cm

3 500 ford./perc kb. 17 kg

Vágási szélesség:

Fordulatszám: Súly:

20V

20V
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++

++
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A Riwall kizárólagos képviselője Magyarosrzágon:

GARLAND distributor, s. r. o.
Hradecká 1136, 506 01 Jičín
www.garland.cz
cégbejegyzés helye OR u KS Hr. Králové, oddíl C vl. 5276
A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében 
a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei 
megváltozhatnak. A feltüntetett árak ajánlott árak és az ÁFÁ‑t 
tartalmazzák.

Az Ön értékesítője:


