
www.raider.bg
БЪЛГАРСКАТА МАРКА МАЙСТОРСКИ ИНСТРУМЕНТИ   
www.raider.bg                               

aрт. No. 131153

Батерия Li-ion
за серията

• Надеждно плъзгащо свързване
• Дисплей за капацитета на батерията
• Голям и удобен бутон за лесна смяна
• Гумирана противоударна повърхност
•  Микропроцесорно управление, 

контролиращо всяка клетка, 
гарантирайки пълното и зареждане

• Батерия Li-ion 20 V, 4 Ah

RDP-R20 
System

aрт. No. 039703

зарядно 
за серията

ПРОМО - КОМПЛЕКТ

RDP-R20 
System

АКУМУЛАТОРНА 
Бормашина Li-ion
RDP-SCD20 Set

Комплект батерия 
Li-ion 2 Ah и БЪРЗО 
зарядно за серията

батерия Li-ion 2 Ah

R20 АКУМУЛАТОРЕН 
Ъглошлайф Li-ion
Solo RDP-SAG20

Диск за метал 
A60T Inox RDP

Чанта за 
инструменти

aрт. No. 039704

Бързо зарядно 
за серията

RDP-R20 
System

aрт. No. 030211

Бормашина 
SET Li-ion

•  Селектор на въртящия  
момент: 25+1

• Въртящ момент: 44 Nm
•  Функция “Auto-lock"
•  Батерия: 20 V, 1.5 Ah
• LED осветяване на работната зона
•  LED индикатор за нивото  

на заряда на батерията
• Щипка за колан

RDP-SCD20

• Две скорости: 
0-400 / 0-1400 min-1

• 13 mm едновтулков 
патронник

• два магнитни 
държача за накрайници

• Батерия Li-ion 20 V, 1.5 Ah

акумулаторНА 
УДАРНА БОРМАШИНА 
SET Li-ion

• Брой на ударите: 0-7040 min-1, 0-26400 min-1

• Селектор на въртящия момент: 20+1
• Въртящ момент: 50 Nm
• Функция "Auto-lock"
• Щипка за колан
• 2 Батерии: 20 V, 2 Ah
• LED осветяване на работната зона
•  LED индикатор за нивото на заряда  

на батерията

aрт. No. 030208

• Допълнителна 
ръкохватка

• 13 mm едновтулков 
патронник

• Две скорости: 
0-440 / 0-1650 min-1

• Батерия Li-ion 20 V, 2x2 Ah

• Включва куфар

RDP-SCDI20

aрт. No. 030209

акумулаторен
Ъглошлайф SЕТ Li-ion

• Обороти без натоварване: 10 000 min-1

• Диаметър на диска: Ø125 mm
• Бутон за застопоряване на вала
• Диаметър на резбата: M14
• Безключово регулиране на предпазителя
•  LED осветяване на работната зона
•  LED индикатор за нивото на заряда  

на батерията

• 2-скорости
• 13 mm 
• 44 Nm 
• 20 V 
• 1.5 Ah 
• 1 h 

• Ø125 mm 
• 10000 min-1

• 125х1.0х22.2 mm

RDP-SAG20

• Батерия Li-ion 20 V, 2 Ah

• Включва куфар

aрт. No. 030210

акумулаторЕН 
Прободен трион
SET Li-ion

• Обороти без натоварване: 0-2700 min-1

•   Регулиране на ъгъла на алуминиевата  
основна плоча: 0-45°

•   Ход на ножа: 20 mm
•   Безключова смяна на ножа
•   Капацитет на рязане: 80 mm в дърво,  

12 mm в алуминий, 5 mm в стомана
•   Паралелен водач
•   Прахоулавяне
•   Махаловидна функция с 4 настройки

RDP-SJS20

• Батерия Li-ion 20 V, 2 Ah

• Включва куфар

109.98
лв.

Цена с ДДС

199.00
лв.

Цена с ДДС

109.99
лв.

Цена с ДДС

169.99
лв.

Цена с ДДС

209.99
лв.

Цена с ДДС

159.99
лв.

Цена с ДДС

34.98
лв.

Цена с ДДС

39.98
лв.

Цена с ДДС

99.98
лв.

Цена с ДДС

199.98
лв.

119.00
лв.

250.37
лв.

154.97
лв.

189.98
лв.

229.98
лв.

5 бр.

+
+
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ПРОМО - КОМПЛЕКТ

• Батерия Li-ion 20 V, 2 Ah
• Бързо зарядно

RDP-R20 
System

RDP-R20 
System

+
• Батерия Li-ion 20 V, 2 Ah
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aрт. No. 030131

ударна акумулаторна 
Бормашина Solo Li-ion

• 2 скорости, 13 mm, 50 Nm
• Селектор на въртящия момент: 20+1
• Въртящ момент: 50 Nm
•  Функция "Auto-lock" • Магнитни държачи
• LED осветяване на работната зона
•  LED индикатор за нивото  

на заряда на батерията
• Щипка за колан • Електронна спирачка

• не включва батерия

• допълнителна
ръкохватка

• 13 mm едновтулков 
патронник

• две скорости:  
0-440 / 0-1650 min-1

RDP-SCDI20

aрт. No. 030130

акумулаторна 
Бормашина Solo Li-ion

• 2 скорости, 13 mm, 44 Nm
• Селектор на въртящия момент: 25+1
• Въртящ момент: 44 Nm
• Функция "Auto-lock"
• LED осветяване на работната зона
•  LED индикатор за нивото  

на заряда на батерията
• Щипка за колан

• не включва батерия

• два магнитни държача  
за накрайници

• 13 mm едновтулков 
патронник

• две скорости:  
0-400 / 0-1400 min-1

RDP-SCD20

aрт. No. 030132

ударЕН акумулаторЕН 
ВИНТОВЕРТ Solo Li-ion

• Брой на ударите: 0-3600 min-1

• Въртящ момент: 180 Nm
• LED осветяване на работната зона
•  LED индикатор за нивото  

на заряда на батерията
• Щипка за колан

• не включва батерия

• метален корпус на 
редуктора: 0-2800 min-1

• за накрайници 1/4" • два магнитни 
държача за накрайници

RDP-SHID20

ударЕН акумулаторЕН 
Гайковерт Solo Li-ion

• Брой на ударите: 0-3600 min-1

• Въртящ момент: 250 Nm
• Електронна спирачка
• LED осветяване на работната зона
•  LED индикатор за нивото  

на заряда на батерията
• Щипка за колан • Електронна спирачка

• метален корпус на 
редуктора: 0-2800 min-1

• за накрайници 1/2"

aрт. No. 030133

• не включва батерия

RDP-SCIW20

aрт. No. 030134

ударЕН акумулаторЕН 
Гайковерт Solo Li-ion

•  Брой на ударите: 0-2000, 0-2350, 
0-2640, 0-2780, 0-3200 min-1

•  Регулиране на оборотите: 0-1500, 
0-1700, 0-1900, 0-2000, 0-2300 min-1

• LED осветяване на работната зона
•  LED индикатор за нивото  

на заряда на батерията
• Щипка за колан

• не включва батерия

RDP-SCIW20-5

• за вложки 1/2" • метален корпус на 
редуктора

• 5 степенно електронно 
регулиране на въртящия момент: 

100, 150, 200, 300, 400 Nm

aрт. No. 030135

акумулаторЕн 
Перфоратор SDS-plus 
Solo Li-ion

• Реверс
• 2 функции: Пробиване и ударно пробиване
• Обороти без натоварване: 0-900 min-1

• Брой на ударите: 0-5000 min-1

• Енергия на удара: 1.2 J

• не включва батерия

RDP-SRH20

• LED осветяване 
на работната зона

• патронник 
SDS-plus

• две функции

aрт. No. 030136

акумулаторен
Ъглошлайф Solo Li-ion

• Обороти без натоварване: 10 000 min-1

• Диаметър на диска: Ø125 mm
• Бутон за застопоряване на вала
• Диаметър на резбата: M14
• Безключово регулиране на предпазителя

• не включва батерия

RDP-SAG20

акумулаторЕН 
Прободен трион 
Solo Li-ion

• Обороти без натоварване: 0-2700 min-1

•  Регулиране на ъгъла на алуминиевата 
основна плоча: 0-45°

• Ход на ножа: 20 mm
• Безключова бърза смяна на ножа
• Капацитет на рязане: 80 mm в дърво 
• 12 mm в алуминий, 5 mm в стомана
• Паралелен водач • Прахоулавяне
• Махаловидна функция с 4 настройки

aрт. No. 030137

• не включва батерия

RDP-SJS20

aрт. No. 030138 

акумулаторЕН 
саблевиден Трион 
Solo Li-ion

• Обороти без натоварване: 0-3000 min-1

• Ход на ножа: 22 mm
•  Капацитет на рязане: 100 mm в дърво,  

20 mm в алуминий, 6 mm в метал
• Система за лесна и бърза смяна на ножа

• не включва батерия

RDP-SRS20

aрт. No. 030139

акумулаторЕн 
Циркуляр Solo Li-ion

• Обороти без натоварване: 4200 min-1

• Бутон за застопоряване на вала
•  Капацитет на рязане: 55 mm при 90°, 

35 mm при 45°
• Диаметри на диска: 165x20x1.6 mm 24T
• Алуминиев корпус
• Водач за успоредно рязане

• не включва батерия

• алуминиева 
основна плоча

• лазер

RDP-SCS20

акумулаторЕН 
Многофункционален 
инструмент 
Solo Li-ion

• 6 степенно регулиране на оборотите
• Обороти без натоварване: 5000 – 20000 min-1

• Ъгъл на осцилациите: 3°
• Система за лесна и бърза смяна на ножа
• Метален корпус на редуктора
•  Прахоулавяне Ø35 mm 
• 2 LED диода за осветяване на работната зона
• Допълнителна странична ръкохватка

• система за лесна и 
бърза смяна на ножа

• пусков прекъсвач • регулиране на 
оборотите

aрт. No. 030141

• не включва батерия

RDP-SOMT20

aрт. No. 030140

акумулаторЕН 
Ексцентършлайф 
Solo Li-ion

• 6 степенно регулиране на оборотите
• Обороти без натоварване: 
• 2000 min-1, 3500 min-1 
• 5000 min-1, 6500 min-1 
• 8000 min-1, 10 000 min-1

• Диаметър на диска: Ø125 mm
• Velcro
• Торбичка за прахоулавяне

• не включва батерия

• пусков прекъсвач

RDP-SRSA20

aрт. No. 075328

Косачка Solo Li-ion

• Ширина на косене: 360 mm
• Обем на коша за трева: 35 L
• Индикатор за запълването на коша
•  Система за бързо сгъване на 

дръжката, за удобство при съхранение и 
транспортиране

•  Пусков прекъсвач с двойни 
ергономични ръкохватки за удобство при 
косене с лява или дясна ръка

• не включва батерия

RDP-SLM20

aрт. No. 032120

Комплект батерия 
Li-ion 2 Ah и БЪРЗО 
зарядно за серията

• Батерия Li-ion 20 V, 2 Ah
• Бързо зарядно

RDP-R20 
System

aрт. No. 131110

Батерия Li-ion
за серията

• Надеждно плъзгащо свързване
• Дисплей за капацитета на батерията
• Голям и удобен бутон за лесна смяна
• Гумирана противоударна повърхност
•  Микропроцесорно управление, контролиращо  

всяка клетка, гарантирайки пълното и зареждане

• Батерия Li-ion 20 V, 1.5 Ah

RDP-R20 
System

70.00
лв.

64.99
лв.

Цена с ДДС

109.99
лв.

Цена с ДДС
119.99

лв.

154.99
лв.

Цена с ДДС
169.98

лв.

104.99
лв.

109.98
лв.

124.99
лв.

Цена с ДДС
139.98

лв.

114.99
лв.

Цена с ДДС

249.00
лв.

Цена с ДДС

114.99
лв.

Цена с ДДС
129.98

лв.

84.99
лв.

Цена с ДДС

88.99
лв.

Цена с ДДС

98.99
лв.

Цена с ДДС

99.98
лв.

76.99
лв.

Цена с ДДС

84.98
лв.

79.98
лв.

Цена с ДДС

64.98
лв.

Цена с ДДС

119.99
лв.

Цена с ДДС
129.98

лв.

79.99
лв.

Цена с ДДС

6.98
лв.

Цена с ДДС

• Диск за циркуляр 
Ø165x20 mm 24T

• Нож за акумулаторна косачка 
 RAIDER R20 System - 360 mm 

RDP-SLM20

7.98
лв.

Цена с ДДС

• Батерия Li-ion 20 V, 2 Ah

Батерия Li-ion
за серията

aрт. No. 131152

RDP-R20 
System

74.99
лв.

Цена с ДДС

129.98
лв.

89.99
лв.


