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Alle produkter som er vist overholder europeiske bestemmelser (vist med CE-godkjenning på typeskiltet).
Advarsel: Alle garantier er land- eller regionspesiﬁkke. Utstyr som f.eks. er kjøpt i USA eller via internett og
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Ryobi® kan ikke tilby støtte eller service for disse i Europa. Bare utstyr som er kjøpt innenfor Den europeiske
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forbeholder seg retten til å endre produktspesiﬁkasjonene til enhver tid uten varsel.
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36V batteridrevne hagemaskiner

En serie batteridrevne
maskiner for hagen din.
Lithium+ 36V serien benytter samme batteri i over
10 forskjellige maskiner til hagen, og leverer en ytelse som
er sammenlignbar med bensindrevne maskiner
Fra gressklipping og plentrimming til hagerydding har Ryobi 36V-serien alt du trenger til
hagen hele året. Og du trenger bare ett eneste batteri til å drive alle.

-serien er eksklusiv for
hagemaskiner, og du bestemmer selv
hvordan du vil kombinere og bruke dem!
Drevet med ultimate Lithium+ 36V-batterier med IntelliCell™-teknologi som
overvåker og balanserer de enkelte battericellene for å maksimere driftstid,
levetid og sikkerhet. De har faktisk 10 % mer energi til rådighet.
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Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

#RyobiToolsEurope

Nytt i 2016

ryobitools.eu

Vi introduserer en
NY generasjon
batteridrevne
hagemaskiner.
Drevet med
teknologi.
Innovativ motorteknologi.
Ryobis børsteløse teknologi bruker patentert elektronikk
til å kontrollere en kompakt, men kraftig motor.
Avansert elektronikk overvåker og ﬁntuner motorytelsen kontinuerlig tilpasset bruken.
Den overvåker motoren og optimaliserer energiutnyttelsen fra batteriet, og oppnår
dermed lenger driftstid.

Drevet med

-batterier.

Med vår beste teknologi gjennom alle tider gir våre smarte
36V-batterier deg kraft og driftstid som tilsvarer bensindrevne
maskiner. Dermed kan du jobbe lenger og med mer kraft.

NYHET 36V snøfreser

NYHET 36V hagestøvsuger

36V gressklipper

36V motorsag

Se produktserien 36V for mer informasjon om produktene.
Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Batteriteknologi

Bensindrevet ytelse med
batteridrevet ﬂeksibilitet
De kraftige 36V Lithium+
batteriene gir deg...
Mer kraft og lengre driftstid enn tidligere lithium
teknologier og ekte bensindrevet ytelse

Og opp til

97% mindre støy
og vibrasjon

Ingen
oljeblanding eller
eksos

Og best av alt; ingen
utslipp under bruk*

*Sammenlignet med Ryobi bensindrevne hagemaskiner

• Ingen behov for oljeblanding
• Ingen oppbevaring av drivstoff
• Opp til 50x billigere i drift

Batteriteknologien
36V Lithium-ion-batterier med IntelliCell™ -teknologien optimerer
og balanserer individuelle battericeller for å maksimere driftstid,
levetid og sikkerhet, samtidig som det gir opp til 10% mer
brukbar kraft. Med den praktiske integrerte batteriindikatoren vet
du alltid hvor lang driftstid som er igjen på batteriet

MaxPower™
Ekstra utfordrende oppgaver i hagen? Sjekk ut våre
Max Power™ batterier. MaxPower™ tilbyr automatisk
ytelsesoptimering, økt effekt når det trengs i for økt ytelse,
ideell for de tyngste oppgavene

Driftstid Ytelse Ytelseoptimalisering Holdbarhet
Lithium leverer bensindrevet ytelse.
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6

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

36V batteridrevne hagemaskiner

#RyobiToolsEurope
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RLM36X46L5F
36V Lithium+ børsteløs gressklipper, 46 cm klippebredde
•

•
•
•
•
•
•

Kraftig 36V 5.0 Ah MAX POWER Lithium+ batteri gir mer kraft,
2 x ﬂere oppladinge, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn
tidligere Lithium teknologier
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller
for å maksimere driftstid og levetid
Effektiv børsteløs motor gir beste ytelse selv i vått eller høyt gress
Optimalisert 46 cm klippebredde for beste klipperesultat
Robust 5 posisjons sentral høydejustering for perfekt klippehøyde
mellom 20 og 70 mm
Klipp helt opp til kanter eller rundt blomsterbed med EasyEdge™
gresskam
Vertebrae™ ergonomisk design for beste brukerkomfort

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Chassis størrelse (cm)
Fremdrift
Bioklipp
Vekt med batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

36
5.0
1
60 min
46
manuell
Ja
19.4
5133002171
4892210821140

Standardutstyr (RLM36X46L5F)
Bioklipp-plugg

RLM36X40H40
36V Lithium+ gressklipper
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig 36V 4.0 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og
bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individueller battericeller
for å maksimere driftstid og levetid
Motor med høyt moment for beste ytelse i vått eller høyt gress
Optimalisert 40 cm klippebredde for beste klipperesultat
Robust 5 posisjons sentral høydejustering for perfekt klippehøyde
mellom 20 og 70 mm
Klipp helt opp til kanter eller rundt blomsterbed med EasyEdge™
gresskam
Sammenleggbart håndtak og gressoppsamler som oppbevares ﬂatt
på toppen av gressklipperen
Vertebrae™ ergonomisk design for beste brukerkomfort

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Chassis størrelse (cm)
Bladhastighet (o/min)
Fremdrift
Bioklipp
Vekt med batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

36
4.0
1
160 min
40
3550
manuell
Ja
19.1
5133002167
4892210821126

Standardutstyr (RLM36X40H40)
50 liters oppsamler med hard topp og
gjødselplugg

RLT36C3325
36V Lithium+ gresstrimmer, 33 cm klippebredde
•
•
•
•
•
•

Kraftig 36V 2.5 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og
bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individueller battericeller
for å maksimere driftstid og levetid
Justerbar klippebredde mellom 28-33 cm for beste produktivitet
Variabel hastighetsjustering for beste driftstid
Ergonomisk fronthåndtak reduserer vibrasjoner og gir besdre komfort
Bakmontert batteri for beste vektfordeling

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Medfølgende lader
Antall medfølgende batterier
Klipppebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Trådfremføring
Vekt med batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

36
2.6
100 min
1
28-33
2
Trådhode
4.1
5133002107
4892210821478

Standardutstyr (RLT36C3325)
Trådspole

Også tilgjengelig som
36V batteridrevet gresstrimmer
Navn:

Artikkelnummer:

EAN kode:

RLT36B33

5133002404

4892210134424

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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36V batteridrevne hagemaskiner
RBC36X26B
36V krattklipper med sykkelhåndtak

2-i-1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 i 1 funksjon med 26 cm Tri-Arc™ herdet blad for beste effektivitet
Kraftig 4 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere driftstid og levetid
Høy ytelse med kraftig motor
2 i 1 funksjon med 26 cm Tri-Arc™ herdet blad for beste effektivitet
Stor 30 cm klippebredde
Bryter med variabel hastighet
Sykkelhåndtak med Vertebrae™ sele for beste støtte og ergonomi
Bakmontert batteri for beste vektfordeling

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)

36
4.0

Antall medfølgende
batterier

1

Medfølgende lader

160 min

Klipppebredde med blad
(cm)

Kratt 26 /
Gresstrimmer 30

Tråddiameter (mm)
Bladhastighet (o/min)
Vekt med batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

1.6
9000
5.18
5133001813
4892210818492

Standardutstyr (RBC36X26B)
1 x 36V (4,0Ah) Lithium-ion batteri,
Tri-Arc+™ blad, trådspole med
1.6 mm line, sykkelhåndtak, dobbel
skulderstropp
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Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

36V batteridrevne hagemaskiner
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RHT36C60R15
36V batteridrevet hekksaks med 60 cm sverd (1x1.5Ah)

2-HASTIGHETER

GROVKLIPPNING
KLIPPING
GROV

•
•
•
•
•
•
•

FINKLIPPNING
KLIPPING
FIN

Kraftig 36V hekksaks med Lithium+ batter gir mer kraft, lengre driftstid og bedre driftssikkerhet
IntelliCell™ teknologi og individuell celleovervåkning som optimerer battericellene maksimerer driftstid, levetid og sikkerhet
Innovativ design med 2 hastigheter - Høy hastighet for trimming og forming av hekker, Høyt moment for tette hekker med tykke grener
Designet for høyt moment med 3,5 x kraft
60 cm laserskåret, diamantslipt sverd for rene og pene snitt
5 posisjons roterbart bakre håndtak for komfortabelt arbeid i alle vinkler
HedgeSweep løvsamlet

Også tilgjengelig som
36V batteridrevet hekksaks med 60 cm sverd
Navn:

Artikkelnummer:

EAN kode:

RHT36B60R

5133002572

4892210139344

Spenning (V)
36
Batterikapasitet (Ah)
1.5Ah
Antall medfølgende batterier
1
Medfølgende lader
60 min
Maks. Skjærekapasitet (mm)
26
Bladlengde (cm)
60
Høy hastighet [o min]
1400
Høyt moment [o min]
400
Vekt med batteri (kg)
5
Artikkelnummer
5133002570
EAN kode
4892210139320

Standardutstyr (RHT36C60R15)
HedgeSweep bladsamler

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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36V batteridrevne hagemaskiner
RCS36X3550HI
36V Lithium+ motorsag med 35 cm sverd
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig 36V 5.0 Ah MAX POWER Lithium+ batteri gir mer kraft,
2 x ﬂere oppladinge, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn
tidligere Lithium teknologier
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individueller battericeller
for å maksimere driftstid og levetid
Effektiv børsteløs motor gir beste dreiemoment og effektivitet for
enkel klipping
35 cm Oregon kjede og sverd
Markedets kraftigste 36V motorsag med hele 21 m/s
kjedehastighet for beste ytelse
Rask mekanisk og elektronisk kjedebrems
Praktisk kejdestramming uten bruk av verktøy
Automatisk kjedesmøring for kontinuelig bruk
Softgrep og antivribrasjon for beste komfort
Kraftig konstruksjon og optimal vektfordeling

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Sverdlengde (cm)
Kjedehastighet (m/s)

36
5.0
1
3 timer
35
21

Kjedestramming uten bruk
av verktøy
Artikkelnummer
EAN kode

Ja
5133002180
4892210821577

Standardutstyr (RCS36X3550HI)
Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeolje

RST36B51
36V batteridrevet snøfreser
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig 36V børsteløs motor for beste moment og effektiv snøfresing
51 cm fresebredde for rask måking av innkjørsler og fortau
180 grader roterbart utkast
Justerbar kastevinkel
2 x LED lys
Sammenleggbare håndtak med hurtigkobling for praktisk
oppbevaring
Del av 36V systemet hvor samme batteri passer alle hagemaskiner i
serien

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Bredde [cm]
Vekt uten batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

36
0
−
51
16.9
5133002520
4892210138972

Standardutstyr (RST36B51)
-

10
02

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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36V batteridrevne hagemaskiner
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RBV36B
36V batteridrevet hagestøvsuger

•
•
•
•
•

36V børsteløs motor for beste moment og beste blåse/sugekraft
2.85 m3/min luftgjennomstrømning og 238 km/t hastighet
Ny 3 i 1 design som muliggjør å bruke maskinen kun som løvblåser, kun hagestøvsuger eller med begge rør montert
10:1 kompostering
Del av 36V Lithium+ systemet. Batteri og lader selges separat

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Lufthastighet (km/h)
Vekt uten batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

36
0
−
238
2.38
5133002524
4892210138538

Standardutstyr (RBV36B)
45 L oppsamler, skulderstropp,
avlastningshjul, høyhastighetsdyse

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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36V batterier og ladere
BPL3650D
36V (5.0Ah) Lithium-ion Batteri
•
•

Kraftig 5.0 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og
bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individueller
battericeller for å maksimere driftstid og levetid

Artikkelnummer
EAN kode

5133002166
4892210127426

Artikkelnummer
EAN kode

5133001894
4892210819574

Artikkelnummer
EAN kode

5133000709
4892210812483

BPL3640D
36V (4.0Ah) Lithium-ion Batteri
•
•

Kraftig 4.0 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og
bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individueller
battericeller for å maksimere driftstid og levetid

Også tilgjengelig som
36V Lithium+ 4.0Ah MAX POWER batteri med
hurtiglader
Navn:

Artikkelnummer:

EAN kode:

RBPK3640D5A

5132002791

4892210139559

BPL3626
36V (2.6Ah) Lithium-ion Batteri
•
•

12
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Kraftig 2.6 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og
bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individueller
battericeller for å maksimere driftstid og levetid

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

36V batterier og ladere

#RyobiToolsEurope
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BPL3615
36V (1.5Ah) Lithium-ion Batteri
•
•

Kraftig 1.5 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og
bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individueller
battericeller for å maksimere driftstid og levetid

Artikkelnummer
EAN kode

5133001875
4892210819413

Artikkelnummer
EAN kode

5133000727
4892210812926

Artikkelnummer
EAN kode

5133002417
4892210133458

BCL3620S
36V Lithium hurtiglader
•
•
•

Elektronisk lader til Ryobis 36 V Lithium-Ion batterier
Lader 1.7 Ampere pr time
LED ladeindikator

BCL3650F
36V Lithium hurtiglader
•
•
•

36V lader, kompatibel med alle Ryobi 36V batterier
Lader 5.0 Ampere pr time
LED ladeindikator

Også tilgjengelig som
36V Lithium+ 4.0Ah MAX POWER batteri med
hurtiglader
Navn:

Artikkelnummer:

EAN kode:

RBPK3640D5A

5132002791

4892210139559

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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ONE+ hagemaskiner

Bruk det samme
Lithium+ batteriet
med over 40
forskjellige elverktøy og
hagemaskiner!

Gjør det på din egen måte
Velg et sett ...
Kjøp et sett med maskin+batteri, og utvid serien for
en rimelig penge.

14
02

eller

Velg maskin ...
Velg maskin, batteri og lader som du vil i sortimentet
enkeltvis, og bygg opp din egen ONE+ familie.

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

#RyobiToolsEurope

Nyheter for ONE+

ryobitools.eu

Hva er nytt
i
?

T
NYHE

Det batteridrevne favorittsystemet blant
gjør-det-selv-fantaster over hele verden
fortsetter å vokse!

Dette er de siste nyhetene i
systemet for hagen.
NYHET Gressklipper
RLM18X33H40

Den første Ryobi 18V-gressklipperen som drives av ETT
batteri. Vanligvis bruker våre batteridrevne gressklippere
fusion-teknologi og drives av to Lithium+ batterier, men vi
hos Ryobi liker å være nyskapende.

ien
Se ser
med
r for
askine rm
e
g
a
h
nfo
odukti
mer pr jon.
mas

NYHET Krattklipper
RBC18X20B4

Den første krattklipperen i
ONE+ systemet.
Perfekt for trimming
av langt gress.

NYHET Hybrid-gressklipper

NYHET forlengbar
hekkesaks

RLM18C36H225

RPT184515

En ny lang hekkesaks som
kan trekkes ut, slik
at du når opp til
høye hekker
og busker.

40 maskiner

ETT batteri

Det nyeste medlemmet i
hybrid-redskapserien som er
ONE+ kompatible og også
kan drives med ledning
kabel, slik at du aldri
går tom for strøm.

Ubegrensede muligheter

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Batteriteknologi

batteriteknologi
systemet får kraften fra markedets
største utvalg Lithium+ batterier

Batteriindikator
Den enkleste måten å
overvåke driftstiden og
planlegge arbeidet

IntelliCell™
Overvåker og balanserer
hver enkelt battericelle så
ingen energi går til spille.
Teknologien maksimerer
ytelsen med opp til 10%

Beskyttet
elektronikk
Elektronikken stopper
maskinen hvis belastningen
blir for høy for beskyttelse av
både maskin og bruker

Kraftige
battericeller
Første gang på
forbrukermarkedet kan
batteriene levere ekstra ytelse
der og når det trengs for ekstra
tunge arbeidsoppgaver

Driftstid Ytelse Ytelsesoptimering Holdbarhet
Lithium oppgraderer ditt verktøy
16
02
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ONE+ hagemaskiner
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OLM1833H
18V batteridrevet gresskliper 33 cm klippebredde
•
•
•
•
•
•

33 cm klippebredde for beste ﬂeksibilitet og enkel manøvrering i
hagen
5 posisjons sentral høydejustering mellom 20 og 60 mm
Klipp helt opp til kanten med EasyEdge gresskam
Ergonomisk håndtaksdesign med 5 høydeinnstillinger for alle brukere
Sammenleggbart og avtakbart håndtak og oppsamler for praktisk
oppbevaring
Som del av ONE+ systemet er batteriet kompatibelt med alle
hagemaskiner og elverktøy i det omfattende systemet

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Chassis størrelse (cm)
Fremdrift
Bioklipp
Vekt med batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

18
0
33
manuell
Ja
11.5
5133002616
4892210139351

Standardutstyr (OLM1833H)
Bioklipp plugg, 35 liters oppsamler

RLM18X40H240
36V Lithium Fusion gressklipper med 40 cm klippebredde
•

•
•
•
•
•
•
•

36 V Ryobi Lithium Fusion™ teknologien er nå også tilgjengelig i
18 V ONE+ ™ serien. Drevet av to 18 V Lithium+ 4,0 Ah batterier
klarer den opp til 550 kvadratmeter på en enkelt opplading
Kraftig 4.0 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre
driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individueller battericeller
for å maksimere driftstid og levetid
Optimalisert 40 cm klippebredde for beste klipperesultat
Robust 5 posisjons sentral høydejustering mellom 20-70 mm
Klipp helt opp til kanter eller rundt blomsterbed med EasyEdge™
gresskam
Avtagbare håndtak og oppsamler for praktisk oppbevaring
Vertebrae™ ergonomisk design for beste brukerkomfort

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Chassis størrelse (cm)
Bladhastighet (o/min)
Medfølgende lader
Fremdrift
Bioklipp
Vekt med batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

36
4.0
2
40
3550
2 hr
manuell
Ja
19.2
5133002098
4892210820808

Standardutstyr (RLM18X40H240)
50 liters oppsamler med hard topp og
gjødselplugg

Også tilgjengelig som
36V Lithium Fusion gressklipper
Navn:

Artikkelnummer:

EAN kode:

OLM1840H

5133002160

4892210821218

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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ONE+ hagemaskiner
RLM18C36H225
36V Hybrid gressklipper med 36 cm klippebredde

•
•
•
•
•
•
•

36V Hybrid elektrisk/batteridrevet gressklipper drevet av enten 2 x 18V Lithium+ batterier eller 230V via ledning
36 cm klippebredde for effektiv klipping i hagen
Klipp helt opp til kanten med den innovative EasyEdge™ gresskam
Foldbart håndtak og sammenleggbar oppsamler for praktisk og kompakt oppbevaring
Opp til 5 høydeinnstillinger for beste komfort
45 l oppsamler
Vertabrae™ håndtaksdesign med ﬂere grepsmuligheter og justerbar høyde for beste komfort

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Medfølgende lader
Chassis størrelse (cm)
Fremdrift
Bioklipp
Vekt med batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

18
2.5
90 min
36
manuell
Ja
16.1
5133002587
4892210140111

Standardutstyr (RLM18C36H225)
Bioklipp plugg, 45 liters oppsamler
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Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

ONE+ hagemaskiner
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Det beste fra
to verdener.
Hybrid-maskiner går aldri tomme for
strøm, slik at du kan holde på enda lengre.
Har du noe som må gjøres i hagen? Nyt fra
batteridrevne maskiner utstyr med Lithium+
batteri. Og hvis batteriet går tomt, er det bare å
koble om til strømnettet for å fortsette. Hybridteknologien gir deg enorm ﬂeksibilitet til å velge
strømkilde, slik at du kan fortsette å holde på så
lenge du vil.

Visste du at ...
Ryobi Hybrid-serien også er en del av ONE+ systemet, som betyr at du kan bruke
det samme Lithium+ batteriet til over 40 forskjellige elverktøy og hagemaskiner.

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

Se etter
logoen på våre maskiner.
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ONE+ hagemaskiner
RLT1830H15
18V Hybrid gresstrimmer med 30 cm klippebredde
•
•
•
•
•
•

Innovativ 18V hybridmaskin som tilbyr valget mellom batteridrevet
eller elektrisk drift
Justerbar klippebredde mellom 25-30 cm for beste ﬂeksibilitet
Innovativ 18V Hybridteknologi gir mulighet for å sømløst skifte mellom
batteri og nettdrift på samme maskin
EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom gresstrimming og
kantklipping
Teleskopisk skaft og justerbart håndtak for komfort for alle brukere
Som del av ONE+systemet er batteriet kompatibelt med alle
elverktøy og hagemaskiner i serien

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Tråddiameter (mm)
Klipppebredde (cm)
Trådfremføring
Vekt med batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

18
1.5
1
45 min
1.6
25-30
Selvmatende
3.4
5133002460
4892210136626

Standardutstyr (RLT1830H15)
3 stk auto trådspoler

RLT183125
18V gresstrimmer
•

•
•
•
•
•

18V Lithium med patentert IntelliCell™ teknologi og individuell
celleovervåkning som optimerer battericellene maksimerer driftstid,
levetid og sikkerhet
Justerbart klippebredde mellom 25-30 cm for beste ﬂeksibilitet
EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom gresstrimming og
kantklipping
Teleskopisk håndtak for beste komfort for alle brukere
Justerbart klippehode med 3 posisjoner for beste effektivitet
Som del av ONE+ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt
med alle elverktøy og hagemaskiner i serien

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Tråddiameter (mm)
Klipppebredde (cm)
Trådfremføring
Vekt med batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

18
2.5Ah
1
1.6
25-30
Selvmatende
2.16
5133002395
4892210133953

Standardutstyr (RLT183125)
Auto trådspole

RLT1825LI
18V gresstrimmer med 25 cm klippebredde
•
•
•
•
•

Kraftig 18V 1.3 Ah Lithium batteri
25 cm klippebredde for beste effektivitet
EasyEdge™ for raskt skifte til kantklipping
To håndtak for beste brukerkomfort
Som del av ONE+systemet er batteriet kompatibelt med alle
elverktøy og hagemaskiner i serien

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Trådfremføring
Klipppebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Vekt med batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

18
1.3
1
3 timer
Selvmatende
25cm
1.6
1.65
5133001806
4892210818423

Standardutstyr (RLT1825LI)
Auto trådmating
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Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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ONE+ hagemaskiner
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OBC1820B
18V batteridrevet krattklipper med sykkelhåndtak

•
•
•
•
•
•

Kraftig 18V motor for maksimal kraft ved tunge arbeidsoppgaver i hagen
Intellicell™ teknologien overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere levetiden og sikkerheten
2 i 1 med 20 cm blad i herdet stål eller utskiftbart trimmerhode
Stor 30 cm klippebredde
Sykkelhåndtak med softgrep og justerbar hastighetskontroll for behagelig bruk over tid
Bakmontert batteri og motor for beste vektfordeling
Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Klippebredde med blad [cm]

18
0
−
20

Klippebredde med
trimmertråd [cm]
Tråddiameter (mm)
Bladhastighet (o/min)
Vekt uten batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

30
1.6
8,500
3.5
5133002619
4892210141033

Standardutstyr (OBC1820B)
Tri-Arc blad, klippehode med 1.6 mm
tråd, sykkelhåndtak og skuldersele

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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ONE+ hagemaskiner
RHT1855R40
18V Hekksaks med 55 cm blad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig 18V 4.0 Ah Lithium batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre
driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individueller battericeller for å
maksimere driftstid og levetid
Høy ytelse med kraftig motor
55 cm laserkuttet og diamantslipt blad for rene kutt og beste klippekvalitet
Klarer grove grener med 22 mm klippekapasitet og sagfunksjon
Antiblokkeringssystem
Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal brukerkomfort i
forskjellige vinkler
HedgeSweep™ løvoppsamler
Som del av 18V One+ systemet er batteriet kompatibelt med
over 35 forskjellige elverktøy og hagemaskiner

Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Maks. Skjærekapasitet (mm)
Bladhastighet (o/min)
Bladlengde (cm)
Vekt uten batteri (kg)

4.0
1
22
2700
55
3.42

Standardutstyr (RHT1855R40)
Bladslire, HedgeSweep™

Også tilgjengelig som
18V hekksaks
Navn:

Artikkelnummer:

EAN kode:

OHT1855R

5133002161

4892210821249

RHT1851R15
18V Lithium+ hekksaks med 50 cm blad
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig motor med høyt moment for effektiv klipping i alle situasjoner
Beste klippekvalitet med 50 cm diamantslipt blad
Klarer grove grener med 18 mm klippekapasitet og sagfunksjon
Anti-blokkeringssystem forhindre uforutsette grenblokkeringer
Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal
brukerkomfort i forskjellige vinkler
HedgeSweep™ løvoppsamler
Som del av 18V One+ systemet er batteriet kompatibelt med alle
elverktøy og hagemaskiner i serien

Spenning (V)
18
Batterikapasitet (Ah)
1.5
Antall medfølgende batterier
1
Medfølgende lader
60 min
Maks. Skjærekapasitet (mm)
18
Bladhastighet (o/min)
2700
Bladlengde (cm)
50
Batteritype
Li-ion
Vekt med batteri (kg)
3.15
Artikkelnummer
5133002109
EAN kode
4892210820747

Standardutstyr (RHT1851R15)
HedgeSweep™ bladoppsamler,
bladbeskyttelse
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Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

ONE+ hagemaskiner
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OHT1850X
18V Long Reach hekksaks

•
•
•
•
•
•

18V Lithium med patentert IntelliCell™ teknologi og individuell celleovervåkning som optimerer battericellene maksimerer driftstid, levetid og
sikkerhet
Hode med 4 innstillingsmuligheter og roterbart bakhåndtak for optimal rekkevidde ved alle klippeoppgaver
Roterbart bakre håndtak for beste tilgang i alle stillinger
Sentralt plassert kontakt gir større brukervennlighet i utstrakte stillinger
Inklusiv HedgeSweep løvoppsamler
Som del av ONE+ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med alle elverktøy og hagemaskiner i serien

Spenning (V)
18
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
0
Medfølgende lader
−
Maks. Skjærekapasitet (mm)
16
Slagtall (slag/min)
2400
Bladlengde (cm)
50
Vekt med batteri (kg)
3.73
Artikkelnummer
5133001249
EAN kode
4892210815439

Standardutstyr (OHT1850X)
HedgeSweep™ bladoppsamler,
bladslire

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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ONE+ hagemaskiner
OPT1845
18V batteridrevet forlengbar hekksaks

•
•
•
•
•

Kraftig 18V Lithium+ batteri med mer kraft, lengre driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier
45 cm diamantslipt blad for rene snitt
Høy klippeytelse fra den kraftige 18V motoren
135° justerbart hode med 4 posisjoner for beste ﬂeksibilitet
Avtagbart skaft med 2,3 m full lengde og kompakt oppbevaring
Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Bladlengde (mm)
Bladhastighet (o/min)
Skjærekapasitet
Vekt uten batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

18
0
−
450
1500
18mm
4.2
5133002523
4892210138521

Standardutstyr (OPT1845)
HedgeSweep bladsamler, slire,
skulderstropp
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ONE+ hagemaskiner

#RyobiToolsEurope
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OPP1820
18V grensag med 20 cm sverd
•
•
•
•
•
•

20 cm Oregon sverd
Høy ytelse med over 5.5 m/s kjedehastighet
Forlengart skaft for rekkevidde opp til 4 meter
15 grader vinkel hode for beste tilgang under treet og beste kontroll
Automatisk kjedesmøring for kontinuerlig drift
Som del av ONE+ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt
med alle elverktøy og hagemaskiner i serien

Spenning (V)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Sverdlengde (cm)
Kjedehastighet (m/s)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

18
0
−
20
5.5
4.1
5133001250
4892210815446

Standardutstyr (OPP1820)
Kjedeolje, sverdbeskyttelse

OGS1821
18V hekk og buskklipper
•
•
•
•
•

•
•

Kompakt og kraftig hekk og buskklipper, perfekt for ﬁnklipping av
buskene i hagen
Skift blad enkelt uten bruk av vektøy
Lav vekt for enkel bruk
GripZone™ belegg for komfortabel bruk
Drevet av 1 x 18V Lithium batteri med patentert IntelliCell™ teknologi
og individuell celleovervåkning som optimerer battericellene
maksimerer driftstid, levetid og sikkerhet
Som del av 18V One+ systemet er batteriet kompatibelt med over
35 forskjellige elverktøy og hagemaskiner
Selges som løs maskin uten batteri og lader

Spenning (V)
18
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
0
Medfølgende lader
−
Maks. Skjærekapasitet (mm)
8
Blad (mm)
100
Buskrydderblad (mm)
200
Vekt med batteri (kg)
1.4
Artikkelnummer
5133000732
EAN kode
4892210812568

Standardutstyr (OGS1821)
1 x gressblad, 1 x buskblad

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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ONE+ hagemaskiner
OBL1820H
18V Hybrid løvblåser

•
•
•
•
•
•
•
•

Innovativ 18V hybridteknologi tilbyr valget mellom batteri og elektrisk drift i samme maskin
Designet for lav vekt og batteridrevet brukervennlighet
Høyhastighetsdyse for blåsehastighet opp til 250 km/t
Beste ergonomi med softgrep for komfort
Variabel hastighet
Selges uten batteri og lader
Gummiert grep for beste komfort
Del av ONE+ systemet hvor samme batteri er kompatibelt med over 35 elverktøy og hagemaskiner

Spenning (V)
Batterikapasitet (Ah)
Antall medfølgende batterier
Medfølgende lader
Luftstrøm hastighet (km/t)
Vekt med batteri (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

18
0
−
250
2.1
5133002340
4892210822673

Standardutstyr (OBL1820H)
1 x dyse
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Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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ONE+ elverktøy
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Og visste du at vi også har ONE+
elverktøy for hjemmet ditt?

Bruk det samme Lithium+
batteriet med over 40

forskjellige elverktøy og hagemaskiner!

Elverktøy og sett for alt du trenger til dine prosjekter
Velg et sett ...
Kjøp et sett med maskin+batteri, og utvid serien for
en rimelig penge.

eller

Velg maskin ...
Velg maskin, batteri og lader som du vil i sortimentet
enkeltvis, og bygg opp din egen ONE+ familie.

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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18V batterier og ladere
RB18L50
18V Lithium+ Batteri (1x5.0Ah)
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig 5.0 Ah Lithium+ batteri med mer kraft, lengre driftstid, og bedre
driftssikkerhet enn tidligere Lithiumteknologier
4-trinns batteriindikator viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50%,
25%)
IntelliCell™ teknologi overvåker og balanserer individuelle battericeller for
beste driftstid, levetid og sikkerhet
Kraftig konstruksjon med støtssikker design for beste driftssikkerhet
Skru opp til 622 4x40mm skruer med RCD1802
276 skråkutt i 50 x 150mm furu med R18CS
Driftstid varierer med verktøy og bruk

Artikkelnummer
EAN kode

5133002433
4892210135940

Artikkelnummer
EAN kode

5133001907
4892210124104

Artikkelnummer
EAN kode

5133002237
4892210129062

Artikkelnummer
EAN kode

5133001905
4892210124081

RB18L40
18V 4.0Ah Lithium+ Batteri
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig 4,0 Ah Lithium+Ion batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre
driftssikkerhet enn tidligere lithium teknologier
4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50%
og 25%)
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for
maksimal driftstid, levetid og sikkerhet
Kraftig konstruksjon med integrert beskyttelse mot støt og slag for lang
levetid
Skru opp til 1322 4x40 mm skruer med RCD1802
Opp til 211 kutt i 2x6 furu med R18CS
Driftstid varierer med batteri og bruk
1 x 18V (4.0Ah) Lithium-ion Batteri og hurtiglader
Navn:

Artikkelnummer:

EAN kode:

RBC18L40

5133001912

4892210124210

RB18L25
18V 2.5Ah Lithium+ Batteri
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig 2,5 Ah Lithium+Ion batteri, gir mer kraft, lenger driftstid og bedre
driftssikkerhet enn tidligere Lithium batteriteknologier
4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50%
og 25%)
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for
maksimal driftstid, levetid og sikkerhet
Kraftig konstruksjon med integrert beskyttelse mot støt og slag for lang
levetid
Skru opp til 749 4x40 mm skruer med RCD1802
Opp til 115 kutt i 2x6 furu med RWSL1801
Driftstid varierer med batteri og bruk

RB18L15
18V Lithium+ batteri (1.5Ah)
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig 1,5 Ah Lithium+Ion batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet
enn tidligere lithium teknologier
4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 50% og 25%)
Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal
driftstid, levetid og sikkerhet
Kraftig konstruksjon med integrert beskyttelse mot støt og slag for lang levetid
Skru opp til 528 4x40 mm skruer med RCD1802
Opp til 72 kutt i 2x6 furu med RWSL1801
Driftstid varierer med batteri og bruk

1 x 18V (1.5Ah) Lithium-ion Batteri og hurtiglader

28
02

Navn:

Artikkelnummer:

EAN kode:

RBC18L15

5133001910

4892210124173

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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18V batterier og ladere

ryobitools.eu

BCL14181H
18V ONE+ lader
•
•
•
•
•

60 min hurtiglader til alle Ryobi 18V batterier
LED ladeindikator
Vedlikeholdslading - batterier som oppbevares på laderen
optimeres for beste ytelse
Lader batteriet i temperaturområdet 0°- 50°
Lader med 1.8 Ampere pr time

Artikkelnummer
EAN kode

5133001127
4892210117991

Artikkelnummer
EAN kode

5132000042
4892210106346

BCS618
18V lader for 6 batterier
•
•
•
•
•
•

Multilader for effektiv lading av ﬂere batterier
Lader alle Ryobi 18V batterier
LED ladeindikator
Vedlikeholdslading - batterier som oppbevares på laderen optimeres
for beste ytelse
Lader batterier i temperaturområdet 0°C til 50°C
Lader 1.8 Ampere pr time

Se hvordan du kan lage kreative gjør-det-selv-prosjekter for hjem og hage.

SOFABORD I
KRYSSFINÉR

PLANTEKASSE AV
GJENBRUKSTRE

RAMMER FOR
FAVORITTBILDENE DINE

VEGGMONTERT
SYKKELSTATIV

Følg våre trinn-for-trinn-veiledninger for dine egne
prosjekter, og imponer familie og venner. Vi vil gjerne
se hva du får til! Tagg bilder av prosjektene dine med
#MyRyobi, og vi deler de beste.

Gå til no.ryobitools.no/my-ryobi for mer informasjon, og følg oss på Twitter og Instagram @RyobiToolsEU
Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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PLENSTELL
Gressklippere: Elektriske og bensindrevne
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Gressklippere
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RLM13E33S
1300W gressklipper med 33 cm klippebredde
•
•
•
•
•
•

Kraftig 1300W motor og 33 cm klippebredde
5 justerbare høydeinnstillinger som passer alle brukere
Klipp helt opp til kanten med EasyEdge funksjonen
Sentral 5 posisjons høydejustering fra 20 til 60 mm
Foldbart og avtagbart håndtak og sammenleggbar oppsamler for
kompakt oppbevaring
35 liters oppsamler

Opptatt effekt (W)
Chassis størrelse (cm)
Fremdrift
Bioklipp
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

1300
33
manuell
Ja
9
5133002343
4892210822581

Standardutstyr (RLM13E33S)
Bioklipp plugg

RLM15E36H
1500W gressklipper med 36 cm klippebredde
•
•
•
•
•
•
•

1500W motor med 36 cm klippebredde
EasyEdge™gresskam for klipping helt opp til kanten
Sentral 5 punkts høydejustering mellom 20 og 70 mm
Håndtak med 3 høydeinnstillinger for alle brukere
Vertebrae™ergonomisk grepsdesign med vertikale og horisontale
grepsmuligheter
Sammenleggbart håntak og oppsamler for praktisk oppbevaring
Oppsamler med 45 L kapasitet

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

Opptatt effekt (W)
Chassis størrelse (cm)
Fremdrift
Bioklipp
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

1500
36
manuell
Ja
11.5
5133002345
4892210822567

Standardutstyr (RLM15E36H)
Bioklipp plugg
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Gressklippere
RLM18E40H
1800W gressklipper med 40 cm klippebredde
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig 1800W motor med 40 cm klippebredde
EasyEdge gresskam for klipping helt opp til kanten
Sentral 5 punkts høydejustering mellom 20 og 70 mm
Håndtak med 3 høydejusteringer for alle brukere
Verterbrae™ ergonomisk grepsdesign med både vertikale og
horisontale grepsmuligheter
Sammenleggbart håndtak og oppsamler for praktisk oppbevaring
Oppsamler med 55 L kapasitet

Opptatt effekt (W)
Chassis størrelse (cm)
Fremdrift
Bioklipp
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

1800
40
manuell
Ja
13
5133002347
4892210822604

Standardutstyr (RLM18E40H)
Bioklipp plugg

RLM46140
140 cc OHV bensindrevet gressklipper med 46 cm klippebredde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

140cc OHV motor
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp. sideutkast eller bakutkast
Bio-klipp funksjonen ﬁnhakker gresset og redistribuerer det på
gresset som naturlig gjødsel
Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å
tømme oppsamleren
Komfortabel selvdrift sparer tid og energi
Store bakhjul for enkel manøvrering
Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
Ergonomisk håndtaksdesign med ﬂere grepsmuligheter
og justerbar høyde for beste komfort
Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og
rask montering og oppbevaring

Sylindervolum (cc)
Klipppebredde (cm)
Fremdrift
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

140
46
selvgående
30
5133002551
4892210138156

Standardutstyr (RLM46140)
Gjødelplugg, sideutkast

RLM46175S
Subaru® 175cc OHC bensindrevet gressklipper med 46 cm klippebredde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32
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Subaru® 175cc OHC kjededrevet motor
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp. sideutkast eller bakutkast
Bio-klipp funksjonen ﬁnhakker gresset og redistribuerer det på gresset som
naturlig gjødsel
Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å tømme
oppsamleren
Komfortabel selvdrift sparer tid og energi
Store bakhjul for enkel manøvrering
Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
Ergonomisk håndtaksdesign med ﬂere grepsmuligheter og
justerbar høyde for beste komfort
Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og
rask montering og oppbevaring
Støtfanger som beskytter maskinen ved arbeid opp
mot harde overﬂater

Sylindervolum (cc)
Klipppebredde (cm)
Fremdrift
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

175
46
selvgående
31
5133002553
4892210138170

Standardutstyr (RLM46175S)
Gjødselplugg, sideutkast

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Råd og tips til gressklipping
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Den perfekte måten
å klippe gresset på

Høyden på
gressklipperen og
hvor ofte du klipper
gresset avgjør hvor
sunn plenen blir og hvor
frisk den ser ut.

Vil du ha grønnere gress? Prøv våre praktiske
tips for å forbedre kvaliteten på plenen.

For å få en tettere plen,
bør du klippe den lite,
men ofte.
Helst én gang i uken.

Og vent til gresset er
tørt før du klipper. Vått
gress kan sette seg fast i
gressklipperen og gjøre
klippingen ujevn.

Hvilken hagetype er du?
Den innovative
Batteridrevet

Den klassiske
Bensindrevet

Innovative typer liker ikke å være
fastbundet. De nyter friheten
i batteridrevne innovasjoner
der ett batteri kan brukes til
mange maskiner.

Klassiske hagetyper foretrekker
tradisjonelt hagearbeid.
Derfor velger de gjerne
bensindrevet utstyr.

TA EN TITT PÅ ...
NYHET 18V ONE+ gressklipper

TA EN TITT PÅ ...
NYHET EasyStart bensingressklipper

RLM18X33H40

RLM46175SO

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

Den seriøse
Elektrisk
Hvis man setter pålitelighet i
høysetet og ikke liker avbrudd
i arbeidet. Med elektrisk
drevet utstyr er energien
ubegrenset.

TA EN TITT PÅ ...
Ryobi elektrisk gressklipper
RLM15E36H
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Gressklippere
RLM46175SO
Subaru® 175cc OHC gressklipper ONE+ EasyStart kompatibel- 46 cm klippebredde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subaru® 175cc OHC kjededrevet motor
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
Klargjort for ONE+ EasyStart for elektrisk start. Trekk aldri i startsnoren igjen.
4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp. sideutkast eller bakutkast
Bio-klipp funksjonen ﬁnhakker gresset og redistribuerer det på gresset som naturlig
gjødsel
Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å tømme oppsamleren
Komfortabel selvdrift sparer tid og energi
Store bakhjul for enkel manøvrering
Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
Ergonomisk håndtaksdesign med ﬂere grepsmuligheter og justerbar høyde for beste
komfort
Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og rask montering
og oppbevaring
Støtfanger som beskytter maskinen ved arbeid opp mot harde overﬂater

Også tilgjengelig som
Subaru® 175cc OHC bensindrevet gressklipper
med 46 cm klippebredde
Navn:

Artikkelnummer:

EAN kode:

RLM46175S

5133002553

4892210138170

Sylindervolum (cc)
Klipppebredde (cm)
Fremdrift
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

175
46
selvgående
35
5133002554
4892210138187

Standardutstyr (RLM46175SO)
Gjødselplugg, sideutkast

RLM53190SV
Subaru® 175cc OHC kjededrevet motor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Subaru® 190cc OHC kjededrevet motor
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox
utslippskrav
Justerbar fremdrift lar brukeren justere maskinens hastighet
4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp. sideutkast eller bakutkast
Bio-klipp funksjonen ﬁnhakker gresset og redistribuerer det
på gresset som naturlig gjødsel
Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten
behov for å tømme oppsamleren
Komfortabel selvdrift sparer tid og energi
Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom
25 og 75 mm
Ergonomisk håndtaksdesign med ﬂere grepsmuligheter og
justerbar høyde for beste komfort
Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og rask
montering og oppbevaring
Støtfanger som beskytter maskinen ved arbeid opp mot
harde overﬂater

Sylindervolum (cc)
Klipppebredde (cm)
Fremdrift
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

190cc
53
selvgående
36
5133002556
4892210139085

Standardutstyr (RLM53190SV)
Gjødselplugg, sideutkast

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Se etter EasyStart-logoen
på våre maskiner!

Bensindrevet kan
være så enkelt.
Enkel oppstart av bensindrevet
utstyr hver eneste gang med
ONE+ EasyStart-teknologi.
Takket være denne unike starteren er det
slutt på tungvint og langvarig trekking i
startsnoren. Med et enkelt knappetrykk starter
den bensindrevne maskinen automatisk – en
revolusjon for bensindrevet utstyr.

å
Klikk p
+
ithium
plass L g sett i
et o
batteri
gang!

Enkel oppstart av
bensindrevet utstyr ...
EasyStart hekkesaks

EasyStart krattklipper

EasyStart-modulen selges som
frittstående enhet eller i batterisett.
EasyStart-teknologien er også optimert
for vår NYE EasyStart-gressklipper, men
du trenger ikke å kjøpe modulen, da den
allerede er integrert.

EasyStart gresstrimmer

Det er bare å plugge inn 18V-batteriet
og vri om nøkkelen for å starte.

NYHET EasyStart
Gressklipper

Innovasjon fra Ryobi. Utviklet for å klare mer.
Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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EasyStart
OES18
ONE+™ EasyStart™ selvstarter til bensindrevne maskiner

•
•

ONE+™ EasyStart™ sikrer enkel oppstart av kompatible bensindrevne maskiner. Ikke behov for startsnor
Kompatibel med: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO,RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Artikkelnummer
EAN kode

5132002803
4892210140012

Standardutstyr (OES18)
-

36
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Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Råd og tips til gresstrimming
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Gresstrimmere er
mindre og lettere.
De brukes til å klippe og
renske bort spredte tuster
i kanten av hagen eller
terrassen. De bruker en tynn
plasttråd som kutteredskap.

Krattklippere er mer
robuste, og brukes til å
få bukt med tøffere busker
og tettvokste områder, høyt
gress, tett kratt og små trær.
De bruker et metallblad for
mer effektiv trimming.

2-i-1
Ryobi krattklippere fungerer
også som gresstrimmere.
Du trenger altså ikke begge
redskapene, med Ryobis
krattklipper får du det du
trenger.

Krattklipper eller
gresstrimmer –
hva bør jeg bruke?
Hvilken hagetype er du?
Den innovative
Batteridrevet
Innovative typer liker ikke å være
fastbundet. De nyter friheten
i batteridrevne innovasjoner
der ett batteri kan brukes til
mange maskiner.

Den klassiske
Bensindrevet

Den seriøse
Elektrisk

Klassiske hagetyper
foretrekker tradisjonelt
hagearbeid. Derfor velger
de gjerne bensindrevet
utstyr.

Hvis man setter pålitelighet i
høysetet og ikke liker avbrudd
i arbeidet. Med ubegrenset
energi og brukstid. Da faller
valget på Ryobis serie av
hageredskaper med elektrisk
kabel.

36V krattklipper

TA EN TITT PÅ ...
NYHET EasyStart bensin-krattklipper

TA EN TITT PÅ ...
NYHET Elektrisk Expand-it krattklipper

RBC36X26B

RBC254SESO

RBC1226I

TA EN TITT PÅ ...
18V hybrid-gresstrimmer
RLT1830H13

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Gresstrimmere og krattklippere
RLT3525S
350W gresstrimmer med 25 cm klippebredde
•
•
•
•

Lett og kraftig 350W motor for beste klippeytelse
25 cm klippebredde
EasyEdge™ funksjon for Raskt skifte mellom kantklipping og vanlig
trimming
Vertebrae™ ergonomisk design for beste brukerkomfort

Opptatt effekt (W)
Klipppebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Trådfremføring
Trådtype
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

350
25
1.2
Trådhode
2 x 1.2 rund
1.8
5133002115
4892210820624

Standardutstyr (RLT3525S)
Trådspole

RLT5027
500W gresstrimmer, 27 cm klippebredde
•
•
•
•
•
•
•

38
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Lett og kraftig 500W motor
Bred 27 cm klippebredde for beste effektivitet
EasyEdge™ funksjon for raskt skifte mellom kantklipping og vanlig
trimming
Trimmerhodet kan vinkles i forskjellige posisjoner for å nå inn under
tildekkede områder
Teleskopisk skaft og justerbart håndtak for komfort for alle brukere
Praktisk Integrert veggbeslag til oppbevaring
Integrert ledningsoppbevaring

Opptatt effekt (W)
Klipppebredde (cm)
Trådfremføring
Trådtype
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

500
27
Selvmatende
2 x 1.5 mm dobbel
2.8
5133002117
4892210820600

Standardutstyr (RLT5027)
Selvmatende trådspole

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

Gresstrimmere og krattklippere
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RLT6030
600W gresstrimmer med 30 cm klippebredde
•
•
•
•
•
•

Kraftig 600W motor for alle jobber
Bred 30 cm klippebredde for beste effektivitet
EasyEdge™ funksjon for raskt skifte mellom kantklipping og vanlig
trimming
Teleskopisk skaft og justerbart håndtak for komfort for alle brukere
Praktisk Integrert veggbeslag til oppbevaring
Integrert ledningsopprulling

Opptatt effekt (W)
Klipppebredde (cm)
Trådfremføring
Trådtype
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

600
30
Selvmatende
2 x 15 mm dobbeltråd
3.5
5133002119
4892210820648

Standardutstyr (RLT6030)
Selvmatende trådspole

RLT8038
800W elektrisk gresstrimmer med 38 cm klippebredde
•
•
•
•

Kraftig 800W motor for beste trimmeytelse
Stor 38 cm klippebredde for effektivt arbeid
Delbart skaft for enkel transport og oppbevaring
Ergonomisk design med god balanse og vektfordeling for
komfortabel bruk

Opptatt effekt (W)
Klipppebredde (cm)
Trådfremføring
Trådtype
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

800
38
Trådhode
2 x 1.5mm twisted
4.6
5133002502
4892210138019

Standardutstyr (RLT8038)
Skulderstropp

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Expand-it™

Expand-it™
tilsatser.
Én hagemaskin blir til 5

Trinn 1

Velg drivenhet.
Husk å holde utkikk etter
Expand-it™ kompatibel-logoen.

Trinn 2

Velg tilsatser.
Spar tid, plass og penger.
Adjusting
Motor

Adaptor

Adaptor

Hekkesaks

Krattklipper

Skaftforlenger

Stangbeskjærer

Med Expand-it™ kan du kutte, trimme, forme, rydde og
beskjære hagen din ved å sette på forskjellige tilsatser.

SmartTool.
La maskinen ta
seg av grublingen.

Optimal ytelse uansett hvilken tilsats
du bruker. Kompromissløs effekt,
kompromissløs ytelse.

Mer informasjon på no.ryobitools.no
40
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Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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RXAHT01
Hekksaks med bevegelig hode
Artikkelnummer: 5132002796

EAN kode: 4892210140265

•
•
•
•

SmartTool teknologi optimerer bladhastigheten for hekklipping
Beste ytelse med 4670 o/min bladhastighet drevet av bensinmotor
Maksimal ytelse med 3916 o/min bladhastighet drevet av 1200W motor
44 cm toegget diamantslipt sverd for beste klipperesultat

•

Stor grenkapasitet med 28 mm mellomrom mellom bladtennene

•
•

90° bevegelig blad for komfortabel klipping i alle vinkler
2.17 kg

RXPR01
Grensag
Artikkelnummer: 5132002797

EAN kode: 4892210140142

•

SmartTool teknologi for beste klipperesultat

•

Beste ytelse med 30 m/s kjedehastighet drevet av bensinmotor

•

Bets eytelse med 15 m/s kjedehastighet drevet av 1200W elektrisk motor

•

15° vinklet blad for komfortabel og sikker bruk

•

Automatisk kjedesmøring

•

2,2 kg

RXEX01
Utviderskaft
Artikkelnummer: 5132002793

EAN kode: 4892210140272

•

Ideell for å utvide grensag eller hekksaks med lang rekkevidde

•
•

Lengde 62 cm
0,61 kg

RXBC01
Buskrydder
Artikkelnummer: 5132002795

•

EAN kode: 4892210140258

•

SmartTool teknologi optimerer bladhastigheten for enkel fjerning av små
busker og ugress
Beste ytelse med 8100 o/min drevet av bensinmotor

•
•

Beste ytelse 7080 o/min drevet av 1200W motor
20 cm klippebredde for effektivt arbeid

•

Tri-Arc™ herdet metalllblad

•

2,05 kg

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Gresstrimmere og krattklippere
RBC1226I
1200W elektrisk gresstrimmer med 26 cm klippebredde

2-i-1

•
•
•
•
•
•

Kraftig 1200W motor for beste klippeytelse
SmartTool technologi for ekstra ytelse med Expand-it™ tilbehør
2-i-1: 26 cm Tri-Arc+™ herdet krattblad for enkel rydding av høyt gress og kraftig ugress
2-i-1: 38 cm trimming for effektivt arbeid selv i høyt gress
Skift enkelt Expand-It™ SmartTool tilbehør med den integrerte hurtigkoblingen. Hekksaks med justerbart hode, grensag, løvblåser mm
Ergonomisk design med god vektdistribusjon

Opptatt effekt (W)
Klippebredde med blad [cm]
Klippebredde med
trimmertråd [cm]
Trådfremføring
Trådtype
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

1200
26
38
Trådhode
2 x 1.5mm
twisted
5.2
5133002506
4892210138033

Standardutstyr (RBC1226I)
Skulderstropp, trådspole

42
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Gresstrimmere og krattklippere
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RFT254
25.4cc POWR XT™ gresstrimmer på hjul
•
•
•
•
•
•
•

POWR XT™25.4 cc 2-takts motor med høy styrke og holdbarhet
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
Store 25,4 cm / 10’’ hjul for enkel manøvrering i forskjellig terreng
Sammenleggbare håndtak for enkel oppbevaring
Super sterk 2,7 mm trimmertråd for høy kapasitet i en diameter
på 38 cm
Pro-Cut II trimmerhode for rask fylling. Praktisk oppevaring av
trimmertråd.
Sammenleggbart håndtak for enkel oppbevaring

Sylindervolum (cc)
Motortype
Effekt (hk)
Klipppebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

25.4
POWR XT™ Full Crank
0.9
38
2.7
9.7
5133002173
4892210821324

Standardutstyr (RFT254)
Pro-Cut II™ klippehode

RLT254CDSO
25.4 cc bensindrevet gresstrimmer med Ergo håndtak
•
•
•
•
•

POWR XT™ kompakt motor med kraft, driftsikkerhet og lang levetid i
liten innpakning
ONE+™ EasyStart™ for enkel start, ikke behov for å trekke i
startsnoren igjen
Delbart skaft kompatibelt med alt Expand-it™ tilbehør
43 cm klippebredde med dobbel 2.4 mm tråd
Reel-Easy™ trimmerhode med innovativt trådsystem for enkel
påfylling av tråd

Motortype
Sylindervolum (cc)
Effekt (hk)
Tankkapasitet (l)
Klipppebredde (cm)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

PoWR XT™
25.4
1.0
0.42
43
5.5
5133002535
4892210138309

Standardutstyr (RLT254CDSO)
2-taktsolje, Reel-Easy™ trimmerhode
med 6 mm tråd, nøkkel og Ergo
håndtak

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Gresstrimmere og krattklippere
RLT26C
26 cc POWR LT2™ gresstrimmer med Ergo håndtak
•
•
•
•

PoWR LT2™ 26 cc 2-takts motor gir beste forhold mellom kraft og
vekt
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
Stor 43 cm klippebredde for beste effektivitet
ProCut™ klippehode for enkel påfylling av trimmertråd

Motortype
Sylindervolum (cc)
Effekt (hk)
Tankkapasitet (l)
Klipppebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

PoWR LT2™ 2-takt
26
0.9
0.25
43
2.4
4
5133002354
4892210131805

Standardutstyr (RLT26C)
ProCut™ spole, nøkkel. D-håndtak

RLT430CESD
30 cc bensindrevet gresstrimmer med Ergo håndtak
•
•
•
•
•
•
•

POWR LT4™ 30 cc 4-takts motor: letteste hagemaskin i sin klasse.
Opp til 30% mer moment
Automatic Compression Relief (ACR) reduserer kraften som trengs for
å dra motoren i gang med over 45%
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
4-takter: trenger ikke oljeblanding
Delbart skaft, kompatibel med alt Expand-it™ tilbehør
43 cm klippebredde med dobbel 2.4 mm tråd
Leveres med Reel-Easy™ trimmerhode med innovativ system for
trådmating og etterfylling av tråd

Motortype
Sylindervolum (cc)
Effekt (hk)
Tankkapasitet (l)
Klipppebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

PoWR LT4™ 4-takt
30
1.0
0.35
43
2.4
5.6
5133002546
4892210138477

Standardutstyr (RLT430CESD)
Reel-Easy™ trimmerhode med 6 mm
tråd, nøkkel og Ergo håndtak

RBC254SBSO
25.4 cc bensindrevet buskrydder med roterbart sykkelhåndtak
•
•
•
•
•
•

POWR XT™: kompakt motor som leverer kraft, driftssikkerhet og lang
levetid i samme kompakte innpakning
ONE+™ EasyStart™ klargjort for enkel start. Ikke behov for å bruke
startsnoren igjen.
Delbart skaft: Kompatibelt med alt Expand-it™ tilbehør
2-I-1: Tri-Arc+™ bruskryddeblad tilbyr maksimal kutteytelse.
Reel-Easy™ trådspole for gresstrimming og rask påfylling av tråd
26 cm TriArc+™ blad, dobbel 2.4 mm tråd med 46 cm klippebredde
Pro-style Vertebrae+™ sele og sykkelhåndtak gir balanse og komfort

Motortype

2-i-1

Sylindervolum (cc)
Tankkapasitet (l)
Klipppebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

POWR XT™ Full
crank
25.4
0.42
46
2.4
5.4
5133002537
4892210138323

Standardutstyr (RBC254SBSO)
2-taktsoljel, Tri-Arc+™ blad, ReelEasy™ trimmerhode med 6 mm tråd,
nøkkel, sykkelhåndtak og Vertebrae+™
sele
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RBC430SBSD
30 cc bensindrevet buskrydder med sammenleggbart sykkelhåndtak
•
•
•
•
•
•

•
•
•

POWR LT4™ series 30 cc 4-takts motor med beste forhold mellom
kraft og vekt og 30% høyere moment
Automatic Compression Relief (ACR) reduserer kraften som trengs for
å starte maskinen med 45%
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
4-takter: Ikke behov for oljeblanding
Delbart skaft: Kompatibel med alt Expand-it™ tilbehør
2-I-1: Tri-Arc+™ herdet buskryddeblad i metall for kraftig og presit
arbeid. Reel-Easy™trimemrhode for gresstrimming og det innovative
‘Thread and Load’ systemet for enkel påfylling
26cm TriArc+™ blad, dobbel 2.4 mm tråd med 46 cm klippebredde
Pro-style Vertebrae+™ sele og sykkelhåndtak gir støtte, balanse og
komfort
Sammenleggbart sykkelhåndtak for kompakt oppbevaring og enkel
transport

Motortype
Sylindervolum (cc)
Effekt (hk)
Tankkapasitet (l)
Klipppebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

2-i-1

PoWR LT4™
4-takt
30
1.0
0.35
46
2.4
6
5133002548
4892210138491

Standardutstyr (RBC430SBSD)
Tri-Arc+™ blad, Reel-Easy™ trådhode
med 6 mm tråd, nøkkel, sykkelhåndtak
og Vertebrae+™ sele

RBC52FSBOS
52 cc bensindrevet buskrydder med sammenleggbart sykkelhåndtak og sagblad
•
•
•
•
•
•
•
•

POWR XT™ series 52 cc Full Crank 2-takts motor for høyt moment og
beste forhold mellom vekt og kraft
ONE+™ EasyStart™ klartgjort for enkel start uten bruk av startsnor
Ren motorteknologi
Stor kuttebredde 46 cm med tråd og 26 cm med blad for beste
effektivitet
3-I-1: Høy ytelse og ﬂeksibilitet med Tri-Arc+™ blad, sagblad og
Reel-Easy™ trådspole
Helt skaft for beste kraftoverføring mellom motor og blad
Pro-style Vertebrae+™sele gir balanse, støtte og komfort
26 tenners sagblad for kvist og mindre trær

3-i-1

Motortype
Sylindervolum (cc)
Effekt (hk)
Tankkapasitet (l)
Klipppebredde (cm)
Tråddiameter (mm)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

PoWR XT™
52
1.9
1.1
46
2.4
8.3
5133002545
4892210138125

Standardutstyr (RBC52FSBOS)
2-taktsolje, Tri-Arc+™ blad, ReelEasy™ trådhode med 6 mm tråd,
nøkkel, sagblad med 26 tenner,
sykkelhåndtak, Vertebrae+™ sele

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Hekkesakser
Grensager
Motorsager
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RHT7565RL
750W Hekksaks

•
•
•
•
•
•

Sterk 750 W motor med høyt dreiemoment og suveren ytelse
65 cm diamentslipt sverd for beste klipperesultat
Klarer grove grener med 34 cm klippekapasitet og sagfunksjon
Anti-blokkeringssystem forhindre uforutsette grenblokkeringer
Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal brukerkomfort i forskjellige vinkler
HedgeSweep™ løvoppsamler
Opptatt effekt (W)
Bladlengde (cm)
Maks. Skjærekapasitet (mm)
Bladtype
Bladhastighet (o/min)
Slire
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

750
65
34
Laserkuttet,
diamantslipt
3000
Ja
4.4
5133002125
4892210820587

Standardutstyr (RHT7565RL)
HedgeSweep™ bladoppsamler,
bladbeskyttelse

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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RHT6560RL
650W Hekksaks
•
•
•
•
•
•

Sterk 650 W motor med høyt dreiemoment og suveren ytelse
60 cm laserkuttet og diamantslipt blad for rene kutt og beste
klippekvalitet
Klarer grove grener med 30 cm klippekapasitet og sagfunksjon
Anti-blokkeringssystem forhindre uforutsette grenblokkeringer
Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal
brukerkomfort i forskjellige vinkler
HedgeSweep™ løvoppsamler

Opptatt effekt (W)
Bladlengde (cm)
Maks. Skjærekapasitet (mm)
Bladtype
Bladhastighet (o/min)
Slire
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

650
60
30
Laserkuttet,
diamantslipt
3000
Ja
4.3
5133002123
4892210820563

Standardutstyr (RHT6560RL)
HedgeSweep™ bladoppsamler,
bladbeskyttelse

RHT5555RS
550W hekksaks
•
•
•
•
•

Sterk 550 W motor med høyt dreiemoment og suveren ytelse
55 cm diamentslipt sverd for beste klipperesultat
Klarer grove grener med 26 cm klippekapasitet og sagfunksjon
Anti-blokkeringssystem forhindre uforutsette grenblokkeringer
Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal
brukerkomfort i forskjellige vinkler

Opptatt effekt (W)
550
Bladlengde (cm)
55
Maks. Skjærekapasitet (mm)
26
Bladtype
Diamantslipt
Bladhastighet (o/min)
3000
Slire
Ja
Vekt (kg)
4.1
Artikkelnummer
5133002121
EAN kode
4892210820549

Standardutstyr (RHT5555RS)
Bladbeskyttelse

RHT4245
420W hekksaks
•
•
•
•

Lav vekt og behagelig betjening
Dobbeltvirkende sverd med lavt vibrasjonsnivå
45 cm diamantslipt sverd for økt holdbarhet
Bøylehåndtak for beste komfort

Opptatt effekt (W)
420
Bladlengde (cm)
45
Maks. Skjærekapasitet (mm)
18
Bladtype
Toegget
Slire
Nei
Bladhastighet (o/min)
1500
Vekt (kg)
2.7
Artikkelnummer
5133001809
EAN kode
4892210818454

Standardutstyr (RHT4245)
Bladslire
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Trinn for effektiv pleie
av trær og hekker

Når man klipper
hekk er det en fordel
å klippe den lag for lag i
ﬂere omganger.
På denne måter blir det
mindre fare for å klippe
for mye

Det kan
være enklere
å bruke en lang
hekketrimmer eller
sag for tykke grener
som er vanskelige
å nå.

Hvis man
ﬁntrimmer hekken,
bør man skjære den
kjegleformet, slik at den
er bredere nederst enn
øverst. Slik sikrer man at
lys når frem nederst i
hekken.

Noen
foretrekker å
bruke tråder for å
markere hvor hekken
skal trimmes, slik at
overﬂaten blir helt jevn
og hekken formes
akkurat slik man
ønsker.

Hvilken hagetype er du?
Den innovative
Batteridrevet
Innovative typer liker ikke å være
fastbundet. De nyter friheten i
batteridrevne innovasjoner der
ett batteri kan brukes til mange
maskiner.

Den klassiske
Bensindrevet

Den seriøse
Elektrisk

Klassiske hagetyper
foretrekker tradisjonelt
hagearbeid. Derfor velger de
gjerne bensindrevet utstyr.

Hvis man setter pålitelighet i
høysetet og ikke liker avbrudd
i arbeidet. Med ubegrenset
energi og brukstid. Da faller
valget på Ryobis serie av
hageredskaper med elektrisk
kabel.

NYHET 36V Hekksaks Trimmer

TA EN TITT PÅ ...
NYHET Bensindrevet EasyStart
hekkesaks

TA EN TITT PÅ ...
Ryobi elektrisk kombinert
lang hekkesaks og grensag

RHT36C60R

RHT25X60RO

RP750450

TA EN TITT PÅ ...
NYHET 18V ONE+ lang hekkesaks
Trimmer RPT184515

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Pleie av trær og hekk
RPT4545E
450W hekksaks med lang rekkevidde
•
•
•
•
•
•
•

450W hekksaks med lav vekt
45 cm diamentslipt sverd for beste klipperesultat
Klarer grove grener med 20 cm klippekapasitet
135 graders justerbart saghode med 4 posisjoner for ﬂeksibel
klipping
Avtagbart skaft for enkel oppbevaring
Kan forlenges opp til 2,7 m med senterskaft. Gir rekkevidde
opp til 4 m
Ny ergonomisk sele for beste støtte over lang tid

Bladlengde (mm)
45
Maks. Skjærekapasitet (mm)
20
Bladtype
Laserkuttet
Slire
Nei
Bladhastighet (o/min)
1700
Vekt (kg)
4.1
Artikkelnummer
5133002226
EAN kode
4892210821393

Standardutstyr (RPT4545E)
Bladslire, ergonomisk sele

RPP750S
750W grensag med 20 cm sverd
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig 750W motor
20 cm Oregon® sverd og kjede
Høy ytelse og 10 m/s kjedehastighet
Kan utvides til 2.7 m med senterskaft. Rekkevidde opp til 4 m
15 graders vinklet hode for beste kontroll
Automatisk kjedesmøring for kkontinuerlig drift
Delbart skaft for praktisk transport og oppbevaring

Opptatt effekt (W)
Sverdlengde (cm)
Kjedehastighet (m/s)
Kapasitet oljetank (l)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

750
20
10
80
3.8
5133002228
4892210821379

Standardutstyr (RPP750S)
Kjedeolje, nøkkel, skulderstropp

50
02

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

#RyobiToolsEurope

Pleie av trær og hekk

ryobitools.eu

RHT25X60RO
25.4 cc bensindrevet hekksaks, ONE+ EasyStart kompatibel

•
•
•
•
•
•
•

POWR XT™ kompakt motor med kraft, driftssikkerhet og lang levetid i en lett innpakning
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
ONE+™ EasyStart™ klargjort for selvstarter. Ikke behov for å trekke i startsnoren igjen.
60 cm toeggede, laserkuttede og diamantslipte skjær som holder seg skarpe lenger og leverer presise klipperesultater
32 mm klippekapasitet for store hekker
HedgeSweep™ bladoppsamler
5-posisjons roterbart hode for beste brukerkomfort
Motortype
Sylindervolum (cc)
Bladlengde (cm)
Maks. Skjærekapasitet (mm)

Full crank
25.4
60
32
Laserkuttet,
diamantslipt

Bladtype
Artikkelnummer
EAN kode

5133002549
4892210138453

Standardutstyr (RHT25X60RO)
-

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Pleie av trær og hekk
RHT2660R
26cc POWR LT2™ hekksaks med 60 cm blad, 26 mm klippekapasitet
•
•
•
•
•
•
•

POWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med suveren fordeling mellom vekt
og ytelse
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
60 cm toegget, diamentslipt sverd med lave vibrasjoner
28 mm kuttekapasitet for krevende, store hekker
HedgeSweep™ løvoppsamler
5 posisjons roterbart håndtak for optimal brukerkomfort
Lettstartet

Sylindervolum (cc)
26
Effekt (hk)
0.8
Bladlengde (cm)
60
Maks. Skjærekapasitet (mm)
28
Bladtype
Toegget
Vekt (kg)
5.1
Artikkelnummer
5133001838
EAN kode
4892210818867

Standardutstyr (RHT2660R)
2-taktsolje, nøkkel, HedgeSweep™
tilbehør

RCS1935
1900W motorsag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraﬁtg 1900W motor
35cm Oregon® sverd og kjede
Kjedehastighet 15 m/sek. gir fremragende skjæreytelse selv i hardt
tre
Rask mekanisk kjedebrems
Rask og enkel verktøyløs kjedestramming
Antivibrasjon for behagelig bruk over lang tid
Automatisk kjedesmøring
Innovativ løsning for spontransport vekk fra brukeren
Velbalansert og lett for enkel bruk

Opptatt effekt (W)
Sverdlengde (cm)
Kjedehastighet (m/s)

1900
35
15

Kjedestramming uten bruk
av verktøy
Kapasitet oljetank (l)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

Ja
200
5.4
5133002184
4892210821492

Standardutstyr (RCS1935)
Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeolje

RCS2340
2300W elektrisk motorsag med 40 cm sverd
•
•
•
•
•
•
•
•
•

52
02

Kraftig 2300W motor
40 cm Oregon® sverd og kjede
Kjedehastighet 16 m/sek. gir fremragende skjæreytelse selv i hardt
tre
Rask mekanisk kjedebrems
Verktøyløs kjedestramming
Antvibrasjon for komfortabel bruk
Automotisk kjedesmøring for kontinuerlig bruk
Innovativ sponutkast leder sponet vekk fra brukeren
Velbalansert og lett kontruksjon for enkel bruk

Opptatt effekt (W)
Sverdlengde (cm)
Kjedehastighet (m/s)

2300
40
16

Kjedestramming uten bruk
av verktøy
Kapasitet oljetank (l)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

Ja
2
5.7
5133002186
4892210821522

Standardutstyr (RCS2340)
Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeolje

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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RCS3835T
37.2 cc POWR™ motorsag, 35 cm sverd
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POWR XT™ motorsag på 37 cc (1.3 kW / 1.8 Hk)
35 cm sverd
3-punkts antivibrasjon
Enkel oppstart med 2-posisjons forgasser
Høy kjedehastighet på 22 m/s
Automatisk kjedesmøring
Verktøyløst toppdeksel for enkel tilgang til ﬁltre og tennplugg
Dobbel kjedebrems
Rask og enkel kjedestramming uten bruk av verktøy

Sylindervolum (cc)
Effekt (hk)
Sverdlengde (cm)
Kjedehastighet (m/s)
Tankkapasitet (l)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

37.2
1.8
35
22
0.44
4.6
5133002386
4892210132710

Standardutstyr (RCS3835T)
Kjedeolje, 2-taktsolje og nøkkel

RCS5133CB
51cc motorsag med 33cm sverd
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POWR XT™ krankmotor med lang holdbarhet og høy ytelse
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
33 cm Oregon kjede og sverd
Rask 22 m/s kjedehastighet for beste effektivitet
Rask mekanisk kjedebrems for beste sikkerhet
Praktisk kjedestarmming på siden av maskinen
3-punkts antivibrasjon for brukerkomfort og redusert tretthet
Verktøyløs adgang til luftﬁltret
Leveres med koffert

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

Sylindervolum (cc)
Effekt (hk)
Sverdlengde (cm)
Kjedehastighet (m/s)
Tankkapasitet (l)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

51
2.7
33
22.2
0.575
5.3
5133001860
4892210819208

Standardutstyr (RCS5133CB)
Kjedeolje, 2-taktsolje, nøkkel, koffert

53
03

HAGERYDDING
Løvblåsere/hagestøvsugere
Kompostkverner
Jordfresere/vedkløyvere

Garden Tidy up
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RBV3000CSV
3000W hagestøvsuger
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig 3000W motor
Skift enkelt mellom blåse og sugefunksjon
To-trinns bryter med maks blåsehastighet på 375 Km/t og
stillemodus
Beste ytelse med 14 m³/min luftgjennomstrøminng
PowerMulching™ dobble kvernehjul av metall med høy
slagstyrke for effektiv 16:1 kompostering
Blåserør fjernes enkelt for rask overgang fra blåse til
sugefunksjon
Vertebrae ™ Skulderstropp for maksimal komfort og balanse

Opptatt effekt (W)
Luftstrøm hastighet (km/t)
Luftmengde (m_/min)
Komposteringsforhold
Oppsamler (l)
Variabel hastighet
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

3000
375
14
16:1
45
Nei
3.6
5133002188
4892210821423

Standardutstyr (RBV3000CSV)
Høyhastighetsdyse, 45 l oppsamler,
Vertebrae™ sele

RBV3000CESV
3000W hagestøvsuger
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig 3000W motor
Nytt 3 i 1 design som muliggjør kun blåsefunksjon eller kun
sugefunksjon med begge rør påmontert
Praktisk bryter med maks 375 km/t lufthastighet
Beste ytelse med maks. 14 m³/min luftgjennomstrøming
PowerMulching™ dobble kvernehjul av metall med høy
slagstyrke for effektiv 16:1 kompostering
Praktisk spak som skifter mellom suge og blåsefunksjon
Vertebrae ™ Skulderstropp for maksimal komfort og balanse

Opptatt effekt (W)
Luftstrøm hastighet (km/t)
Luftmengde (m_/min)
Komposteringsforhold
Oppsamler (l)
Variabel hastighet
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

3000
375
16
16:1
45
Ja
5.1
5133002190
4892210821447

Standardutstyr (RBV3000CESV)
Høyhastighetsdyse, 45 l oppsamler,
Vertebrae™ sele

RBV26B
26cc PoWR LT2™ hagestøvsuger
•
•
•
•
•
•

POWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med beste forhold
mellom kraft og vekt
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og
HC+Nox utslippskrav
Høy lufthastighet med 320 km/t og cruise control
Luftgjennomstrømning opp til 12m3/min
Håndtak med cruise control gjør at man kan
holde ønsket hastighet over tid uten å bli sliten
12:1 kompostering

Sylindervolum (cc)
Luftstrøm hastighet (km/t)
Luftstrøm (l/min)
Komposteringsforhold
Oppsamler (l)
Effekt (hk)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

26
325
12.8
16:1
40
1
4.3
5133002353
4892210117335

Standardutstyr (RBV26B)
2-taktsolje, oppsamler, nøkkel,
vakumrør, blåserør

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Hagerydding
RBL26BP
26cc løvblåser (ryggsekkmodell)
•
•
•
•
•

PoWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med perfekt fordeling mellom vekt
og ytelse
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
Lufthastighet opp til 290 km/t
Dyse til høy lufthastighet
Ergonomisk ryggsekkramme med kraftig polstring for optimal
brukerkomfort

Sylindervolum (cc)
Luftstrøm hastighet (km/t)
Luftstrøm (l/min)
Effekt (hk)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

26
290
11
0.9
5.5
5133001815
4892210818096

Standardutstyr (RBL26BP)
2-taktsolje

RBL42BP
42cc løvblåser (ryggsekkmodell)
•
•
•
•
•
•

56
02

Sterk PoWR XT™ 2-takts motor med perfekt fordeling mellom vekt og
ytelse
Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
Høy lufthastighet med 300 km/t og cruise control
Luftgjennomstrømning opp til 14.4 m3/min
Cruise control gjør det mulig å sette og opprettholde ønsket hastighet
under vedvarende bruk
Ergonomisk Vertebrae ryggsekkramme med kraftig polstring for
optimal brukerkomfort

Sylindervolum (cc)
Luftstrøm hastighet (km/t)
Luftmengde (m_/min)
Effekt (hk)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

42
298
14.4
2.16
8.2
5133001879
4892210818874

Standardutstyr (RBL42BP)
2-taktsolje

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no

#RyobiToolsEurope

Hagerydding
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Å rydde i hagen
kan være en ren
fornøyelse!
Høsten kan være den vakreste tiden av
året, med løv i alle farger som pynter opp
hagen. Men løvet kan også være irriterende
og kvele plenen, og dessuten blir det glatt
på terrassen. Ta en runde med rydding om
høsten, belønningen får du til våren!

Gjør om løvet til naturlig
gjødsel med masse sunne
næringsstoffer for hagen
din. Det er bare å putte løvet
inn i Ryobis nye elektriske
kompostkvern og legge det
i komposten sammen med
kvernet avkutt.

Ta med hele
familien. Blås eller
rak løvet i hauger, før
du samler det opp med
en hagestøvsuger.

Hvilken hagetype er du?
Den innovative
Batteridrevet
Innovative typer liker ikke å være
fastbundet. De nyter friheten
i batteridrevne innovasjoner
der ett batteri kan brukes til
mange maskiner.

Den klassiske
Bensindrevet

Den seriøse
Elektrisk

Klassiske hagetyper
foretrekker
tradisjonelt
hagearbeid.
Derfor velger de
gjerne bensindrevet
utstyr.

Hvis man setter pålitelighet i
høysetet og ikke liker avbrudd
i arbeidet. Med ubegrenset
energi og brukstid. Da faller
valget på Ryobis serie av
hageredskaper med elektrisk
kabel.

NYHET 36V løvblåser/løvsuger

TA EN TITT PÅ ...
Bensin-løvblåser (ryggsekkmodell)

TA EN TITT PÅ ...
NYHET Elektrisk kompostkvern

RBV36B

RBL42BP

RSH2545B

TA EN TITT PÅ ...
18V ONE+ hybrid-løvblåser
OBL1820H

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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Hagerydding
RSH2545B
2500W elektrisk kompostkvern med 45 mm kapasitet
•
•
•
•
•

Kraftig 2500W motor
To reversible kverneblader i herdet stål og enkel kverning av grener
og ugress
Mateverktøy for ekstra sikkerhet - holder ﬁngrene vekk fra
kvernebladene
Integrert håndtak og store hjul for enkel transport
Stor oppsamler på 40 liter

Opptatt effekt (W)
2500
Klipppesystem
Blader
Maks. Skjærediameter (mm)
45
Oppsamler kapasitet [L]
40
Vekt (kg)
13.4
Artikkelnummer
5133002512
EAN kode
4892210137951

Standardutstyr (RSH2545B)
Mateverktøy

RSH2845T
2800W kompostkvern
•
•
•
•
•
•

2800W kompostkvern for grener opp til 45 mm
Designet med trommel som knuser grenene for stillegående og
presis drift
Selvmatende
Robust metallramme og store hjul
Enkel autorevers og antiblokkeringssystem
55 l oppsamler

Opptatt effekt (W)
2800
Klipppesystem
Trommel
Maks. Skjærediameter (mm)
45
Oppsamler kapasitet [L]
55
Vekt (kg)
28.8
Artikkelnummer
5133002351
EAN kode
4892210822482

Standardutstyr (RSH2845T)
55 liters oppsamler

58
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Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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RCP1225
1150W elektrisk kultivator med 25 cm arbeidsbredde
•
•
•
•
•
•

Kraftig 1150W motor sikrer konstant kraft
4 robuster skjæreblader i metall freser lett gjennom jorden
20 cm kvernehjul
25 cm arbeidsbredde
Justerbare bakhjul for enkel manøvrering og transport
Foldbare håndtak for enkelt transport og oppbevaring

Opptatt effekt (W)
Skjærebredde (mm)
Maks. Skjæredybde (cm)
Tanndiameter (cm)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

1150
25
20
20
16
5133002388
4892210132796

Standardutstyr (RCP1225)
Monteringssett

RLS4A
1500W vedkløyver
•
•
•

4 tonns kløyvekraft
Sterk ramme som holder treet fast
Store hjul til ﬂeksibel transport og gummibelegg på håndtaket for
enkel manøvrering

Opptatt effekt (W)
Kløyvekravt (tonn)
Maks. kløyvelengde (mm)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

1500
4
52
45
5133001698
4892210815958

Standardutstyr (RLS4A)
–

RLS5A
2200W vedkløyver
•
•
•
•

5 tonns kløyvekraft
Sterk ramme som holder treet fast
Store hjul til ﬂeksibel transport og gummibelegg på håndtaket for
enkel manøvrering
Inkl. ben for å heve brendekløveren opp til hoftehøyde

Opptatt effekt (W)
Kløyvekravt (tonn)
Maks. kløyvelengde (mm)
Vekt (kg)
Artikkelnummer
EAN kode

2200
5
52
48
5133001700
4892210815934

Standardutstyr (RLS5A)
–

Ytterligere tekniske spesiﬁkasjoner, inkludert støy- og vibrasjonsdata, ﬁnner du på vårt nettsted www.ryobitools.no
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TILBEHØR
Tilbehør til gressklippere
Gresstrimmere og krattklippere
Tilbehør til beskjæring og hekketrimming
Tilbehør til motorsag
Tilbehør til løvblåsere og hagestøvsugere

Ikke glem å sjekke kompatibiliteten
til maskinene på ryobitools.no/af

60
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61 – 62
62 – 65
65 – 66
66 – 68
68

#RyobiToolsEurope

Tilbehør

ryobitools.eu

RAC431

Tilbehør til gressklippere

33 cm blad til batteridrevne gressklippere
•

Kompatibel med Ryobi batteridrevne gressklippere inkludert
RLM18X33H40.

Artikkelnummer
EAN kode

RAC420

RAC432

33 cm blad til elektriske gressklippere

36 cm blad til batteridrevne gressklippere

•

•

Kompatibelt med Ryobi elektriske gressklippere inkludert
RLM13E33S

Artikkelnummer
EAN kode

Kompatibel med alle Ryobi batteridrevne gressklippere med 36 cm
klippebredde inkludert Hybridklipperen RLM18C36H25.

5132002771
4892210134042

Artikkelnummer
EAN kode

RAC404

RAC412

40 cm blad til batteridrevne gressklippere

46 cm blad til batteridrevne gressklippere

•

•

40 cm blad kompatibelt med Ryobi batteridrevne gressklippere
inkludert RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, RLM36X40H40,
RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H.

Artikkelnummer
EAN kode

5132002438
4892210813497

5132002805
4892210140494

5132002806
4892210140487

Kompatibelt med Ryobi batteridrevne gressklippere med 46 cm
klippebredde inkludert RLM36X46H50HI og RLM36X46L5F

Artikkelnummer
EAN kode

5132002695
4892210821690

61
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Tilbehør
RAC400

RAC409

46 cm blad til bensindrevne gressklippere

53 cm blad til bensindrevne gressklippere

•

•

Kompatibelt med Ryobi bensindrevne gressklippere:
RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE RLM46140,
RLM46173, RLM46175S, RLM46175SO.

Artikkelnummer
EAN kode

Kompatibelt med Ryobi gressklippere i RLM53 serien

Artikkelnummer
EAN kode

5132002275
4892210134035

5132002632
4892210818355

Gresstrimmere og krattklippere

RAC100

RAC101

1.2 mm trimmertråd (15 m)

1.6 mm trimmertråd

•

•

Rund trimmertråd kompatibel med elektriske gresstrimmere
inkludert Ryobi RLT3025F, RLT3025S, RLT3023.

Artikkelnummer
EAN kode

62
02

5132002637
4892210818546

Rund trimmertråd kompatibel med elektriske og batteridrevne
gresstrimmere inkludert Ryobi RLT4025S, RLT5027, RLT6030,
RLT1825LI, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831,
RLT1830Li

Artikkelnummer
EAN kode

5132002638
4892210818553

#RyobiToolsEurope

Tilbehør
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RAC102

RAC103

2.0 mm trimmertråd (15 m)

2.0 mm trimmertråd (50 m)

•

•

Rund trimmertråd kompatibel med elektriske, batteridrevne og
bensindrevne gresstrimmere inkludert Ryobi RLT36, RLT36C33,
RLT36C33

Artikkelnummer
EAN kode

Rund trimmertråd kompatibel med elektriske, batteridrevne og
bensindrevne gresstrimmere inkludert Ryobi RLT36, RLT36C3325,
RLT36C33

Artikkelnummer
EAN kode

5132002639
4892210818560

RAC104

RAC105

2.4 mm trimmertråd (15 m )

50m x 2.4mm trimmertråd

•

•

Rund trimmertråd kompatibel med elektriske, batteridrevne og
bensindrevne gresstrimmere inkludert Ryobi RFT254 serien,RLT26
serien, RLT30 serien, RLT430 serien, RBC26 serien, RBC30 serien,
RBC30 serien, RBC40 serien, RBC42 serien, RBC430 serien,
RBC52 serien.

Artikkelnummer
EAN kode

Rund trimmertråd kompatibel med elektriske, batteridrevne og
bensindrevne gresstrimmere inkludert Ryobi RFT254 serien, RLT26
serien, RLT30 serien, RLT430 serien, RBC26 serien, RBC30 serien,
RBC30 serien, RBC40 serien, RBC42 serien, RBC430 serien,
RBC52 serien.

5132002641
4892210818584

Artikkelnummer
EAN kode

RAC131

RAC132

1.3 mm universell trimmertråd (25 m)

1.5 mm universell trimmertråd (25 m)

•

•

Universell trimmertråd til elektriske og batteridrevne trimmere

Artikkelnummer
EAN kode

5132002624
4892210818102

5132002640
4892210818577

5132002642
4892210818591

Universell trimmertråd til batteridrevne og elektriske trimmere

Artikkelnummer
EAN kode

5132002625
4892210818119

63
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Tilbehør
RAC123

RAC125

Trådspoler til elektriske gresstrimmere med 1.5 mm
tråd (3 pack)

3 x spoler med 1.6 mm tråd
•

•
•

1.5 mm trådspoler ( 3 pack) til elektriske gresstrimmere
RLT4027,RLT5027, RLT6030.
Tvunnet tråd for lavt støynivå og ekstra styrke

Artikkelnummer
EAN kode

1.6 mm trådspoler (3 pack) kompatibel med alle Ryobi 18V ONE+
gresstrimmere

Artikkelnummer
EAN kode

5132002671
4892210819697

5132002434
4892210813480

RAC143

RAC119

Trådspoler til batteridrevne gresstrimmere med
2.0 mm tråd (3 pack)

Trådspoler til elektriske gresstrimmere med 1.2 mm
tråd (3 pack)

•

•

•
•

Kompatibel med alle Ryobi batteridrevne gresstrimmere i RLT36
serien
Tvunnet tråd for lavt støynivå og ekstra styrke
(Erstatter RAC127)

•

Artikkelnummer
EAN kode

Kompatibel med Ryobi elektriske
gresstrimmere inkludert LT3025F,
RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 og
RLT3123.
Dobbeltråd og trådhode

5132002770
4892210133298

Artikkelnummer
EAN kode

5132002591
4892210817679

RAC139

RAC108

Roterende bladhode for batteridrevne
gresstrimmere

Tri-Arc 20cm blad. Passer RBC26/RBC30/RBC254/
RBC430/RBC1020

•

•

Blader med taggete skjærekant feller lett tykt ugress og tyngre
vegetasjon

•

Artikkelnummer
EAN kode

64
02

5132002707
4892210822161

20 cm buskryddeblad kompatibelt med alle Ryobi bensindrevne
buskryddere, Ryobi elektriske buskryddere RBC7020, RBC1020,
RBC1226l og Ryobi batteridrevet buskrydder RBC18X20B4.
(Erstatter LTA024)

Artikkelnummer
EAN kode

5132002650
4892210818621

#RyobiToolsEurope

Tilbehør

ryobitools.eu

RAC117

RAC136

26 mm Tri-Arc blad

26 tenners sagblad til buskryddere

•

•

•

26 mm buskryddeblad kompatibelt med alle Ryobi bensindrevne
buskryddere og Ryobi 36V batteridrevne buskryddere
Erstatter LTA034 og RAC107

Artikkelnummer
EAN kode

26 tenners sagblad for felling av tykke busker, grener og mindre
trær. Kompatibelt med Ryobi bensindrevne buskryddere inkludert
RBC42 serien, RBC47 serien og RBC52 serien.

Artikkelnummer
EAN kode

5132002668
4892210819734

5132002763
4892210132185

RAC137

RAC138

Kraftig beskyttelsesskjerm for bruk med Ryobi
sagblad RAC136

Vertebrae+™ sele for balanse, støtte og komfort
•

•

Kraftig beskyttelsesskjerm for bruk med RAC136 sagblad til Ryobi
bensindrevne buskryddere inkludert RCS42 serien, RBC47 serien
og RBC52

Artikkelnummer
EAN kode

Vertebrae+™ sele for balanse,
støtte og komfort

5132002764
4892210132192

Artikkelnummer
EAN kode

5132002706
4892210822154

RAC235

Tilbehør til beskjæring og
hekketrimming

20 cm sverd til batteridrevne grensager
•

Kompatibelt med alle Ryobi 18V ONE+ grensager

Artikkelnummer
EAN kode

5132002589
4892210817655

65
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Tilbehør
RAC234

RAC239

20 cm kjede til batteridrevne grensager

25 cm sverd til elektriske grensager

•

•

Kompatibelt med alle Ryobi batteridrevne 18V ONE+ grensager

Artikkelnummer
EAN kode

Kompatilbelt med Ryobi elektriske grensager i RPP75 serien

Artikkelnummer
EAN kode

5132002588
4892210817648

5132002714
4892210131980

RAC240

RAC805

25 cm kjede til elektriske grensager

Ergo sele for forlengbare grensager og hekksakser

•

•

Kompatibelt med Ryobi elektriske grensager i RPP75 serien

•

•

Artikkelnummer
EAN kode

5132002715
4892210131997

RAC305
50cm Hedge Sweep™
•

Universell HEDGESWEEP™ løvsamler. Fjerner løse og avklipte
blader i samme drag som man klipper. Etterlater et rent og ryddig
resultat

Artikkelnummer
EAN kode

66
02

5132002437
4892210813466

Vertebrae+™ Ergo sele
bærer vekten av maskinen
så brukeren kan fokusere på
oppgaven
Hjelper med å holde høyden
stabil så hekklippingen går
enkelt
Kompatibel med alle Ryobi
forlengbare grensager
og hekksakser i tillegg til
konkurrerende merker

Artikkelnummer
EAN kode

5132002765
4892210132451

#RyobiToolsEurope
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RAC213

Tilbehør til motorsag

35 cm sverd til elektrisk motorsag
•

Kompatibelt med Ryobi elektrisk motorsag RCS1835.

Artikkelnummer
EAN kode

RAC248

RAC214

35 cm kjede til elektrisk motorsag

40 cm reservesverd til motorsag

•

5132002575
4892210816832

Kompatibelt med Ryobi elektrisk motorsag inkludert RCS1835 og
RCS1935.

Artikkelnummer
EAN kode

5132002783
4892210137821

Artikkelnummer
EAN kode

RAC224

RAC212

40 cm kjede til elektriske motorsager

40 cm sverd til bensindrevne motorsager

•

•

Kompatibelt med Ryobi elektrisk motorsag RCS2040

Artikkelnummer
EAN kode

5132002649
4892210818645

5132002576
4892210816849

Kompatibelt med alle Ryobi bensindrevne motordager; RCS40 og
RCS42 serien

Artikkelnummer
EAN kode

5132002574
4892210816825
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Tilbehør
RAC236

RAC242

33 cm sverd til bensindrevne motorsager

35 cm kjede til 36V batteridrevet motorsag

•

•

Kompatibelt med Ryobi bensindrevet motorsag RCS51

Artikkelnummer
EAN kode

5132002630
4892210818065

Artikkelnummer
EAN kode

RAC231
Kompatibelt med Ryobi bensindrevne motorsager inkludert RCS48
serien og RCS51 serien

Artikkelnummer
EAN kode

5132002477
4892210814371

RAC358

RAC359

40 L oppsamler til bensindrevne hagestøvsugere

Oppsamler til hagestøvsuger RBV3000CSV,
RBV3000CESV og RBV36B

•

Kompatibel med Ryobi bensindrevne hagestøvsugere inkludert
RBV26 og RBV26B

Artikkelnummer
EAN kode

68
02

5132002712
4892210130105

Tilbehør til løvblåsere og
hagestøvsugere

45 cm sverd til bensindrevne motorsager
•

Kompatibelt med Ryobi 36V motorsag RCS36X3550Hi

5132002427
4892210813060

•

Kompatibel med alle Ryobi
batteridrevne og elektriske
hagestøvsugere inkludert
RBV3000CSV, RBV3000CESV
og RBV36B

Artikkelnummer
EAN kode

5132002713
4892210131973

Notater

#RyobiToolsEurope
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18V Cordless Drill/Driver

accessory compatibility
chuck for greater
brake for total control
• 13mm keyless
speed, reverse and
• Electronic variable makes it easy to change accessories
and
chuck
different materials
• Single sleeve
max speed to match
• 2 gears to control
every
applications
for perfect screwdriving
24 torque settings
• Quick adjustment
close to hand
time
and accessories
holder keeps screws
• Magnetic bit
lit areas
for working in dimly
• LED work light
for user comfort
and gear switch
for a postive grip
• Soft touch trigger
with microtexture
• Ergonomic GripZone+

18V

Also Available as
18V Cordless Drill/Driver

(2x1.5Ah)

Product Code:

Name:

EAN Code:

4892210124463

5133001929

RCD18022L

18V Cordless Drill/Driver

18V Cordless Drill/Driver

(1x1.3Ah)

Product Code:

Name:
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RCD18021L

Product Code:

Name:

EAN Code:

RCD18-LL25S
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5133002214

(2x2.5Ah)
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4892210128928
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• 2 gears to control
every
applications
for perfect screwdriving
ols.eu
24 torque settings
• Quick adjustment
yobito
hand
closete:towww.r
time
and accessories
holder keeps screws
websi
• Magnetic bit
for user comfort
our
and gear switch
visit
for improved comfort
• Soft touch trigger
™ overmould technology
please
• Ergonomic GripZone
on data,
with a positive grip
vibrati
ing

18
0
−
45
13
440
1600
38
13
24
1.64
−

Voltage (V)
No. of batteries supplied
Charger supplied
Max. torque (Nm)
Chuck capacity (mm)
1 (rpm)
No load speed gear
2 (rpm)
No load speed gear
(mm)
Max. drilling wood
(mm)
Max. drilling steel
Torque settings
pack (kg)
Weight with battery

2016

(R18DDP-0)

and

Standard equipment
screwdriver bit
1 x double-ended

s, includ

cation

cal

r techni

For

furthe
fur

speciﬁ

Also Available as
18V Cordless Drill/Driver
Product Code:

Name:

R18DDP-LL13S

02
18

For further technical

5133002075

18V Cordless Drill/Driver

(2x1.3Ah)
EAN Code:

4892210126740

speciﬁcations, including

noise and vibration

Product Code:

Name:

R18DDP-L13S

data, please visit

5133002250

(1x1.3Ah)
EAN Code:

4892210129345
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our website: www.ryobitools.eu

Mer
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t
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r
e
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Et gladere hjem
med Ryobi.
Med Ryobi elverktøy har du det du trenger
for ethvert prosjekt.
Enten du liker å lage ting selv, ﬁkse på bilen eller rett og slett
ønsker å friske opp hjemmet litt, kan elverktøy fra Ryobi hjelpe
deg med alt du trenger.designed to meet your every need.

71
03

ETT batteri
Over 40 maskiner
Ubegrensede
muligheter

Ryobi Garden & Powertools Nordic
Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147,4
2650 Hvidovre
Danmark
Tlf:
Faks:
E-post:
Internett:

Forhandlerens stempel:

800 124 93
800 124 92
kundetjeneste@tti-emea.com
www.ryobitools.no
Innholdet i katalogen var korrekt da det ble sendt til trykking. Ryobi®
forbeholder seg retten til å forandre bilder og priser uten varsel. Bruken av
varemerket RYOBI® skjer på lisens fra Ryobi® Limited. Forbehold om
trykkfeil.
5139000807

