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Det har aldrig været lettere at polere 
din bil end med den nye ONE+ 
polermaskine! 
 
Den nye ONE+ polermaskine fra Ryobi giver ny fleksibilitet til 
polering og rengøring af din bil. Der er ingen ledninger, du vikles ind 
i, og du behøver ikke at vende bilen. Med ONE+ polermaskinen kan 
du nemt polere og voksbehandle bilens lak og give den langvarig 
glans. 
 
Den nye 18 V polermaskine er den seneste tilføjelse til ONE+-
systemet, hvor ét batteri driver mere end 40 værktøjer og 
haveredskaber – et utroligt alsidigt udvalg af batteridrevne maskiner.  
 
Uanset om du er en praktisk gør-det-selv far, bilentusiast eller ivrig 
møbelkonservator, har Ryobi de bedste værktøjer til dig. Og du skal 
kun bruge ét batteri til det hele! 
 
ONE+ har drevet en række forskellige haveredskaber og elværktøjer 
siden 1996 – 20 års ONE+ innovation i ét system af værktøjer. Det er 
derfor, at ONE+ systemet er det førende batteridrevne system på 
DIY-markedet verden over for millioner af DIY’ere, familier og 
husejere. 
  
 
  
 

Få din bil til at skinne 
som ny! 
 

18 V batteridreven polermaskine 
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R18B  
 
Den batteridrevne polermaskine er ideel til at påføre 
poleringsmateriale og voks for at bevare din bils maling og 
glans og giver en uovertruffen finish. Du kan endda bruge 
Ryobis nye polermaskine til at fjerne mindre ridser i 
træoverflader, som f.eks. gulve eller endda både! 
 
Højglanspolering og efterbehandling 
 

Maskinens unikke excentriske bevægelse fjerner ridser og 
ujævnheder og udfører hurtigt og nemt trættende opgaver. Brug 
poleringspuden til at give bilens overflade mere glans, hvilket er 
nøglen til at opnå en fantastisk finish.  
 
Når du er færdig med poleringen, kan du skifte til en efter-
behandlingspude for at gøre overfladen glattere og opnå en 
ekstra skinnende glans.  
 
R18B-polermaskiner leveres med polerings- og efter-
behandlingspuder med elastiske bånd for at sikre sikker 
fastgørelse og let pudeskift. Der fås flere motorhjelms- og 
poleringspuder som tilbehør (RAK2BB).   
 

 
Komfort og kontrol 
 
ONE+ polermaskinen har halvmåneformede håndtag, som 
giver god arbejdskomfort og et jævnt tryk for optimal højglans. 
Disse to sidehåndtag gør det også nemt at arbejde på lodrette 
overflader såsom bildøre og bådsider.  
 
 
Bedste batteri til dit værktøj 
 
Polér hele din bil i én batteriopladning med Ryobis 5,0 Ah 
lithium+ batteripakke (RB18L50). Den giver dig 2 timers 
driftstid samtidig med enestående kraft og ydeevne til at 
udføre arbejdet.   
 
18 V polermaskinen sælges som 0-version, så du kan bygge 
videre på din ONE+ samling uden at skulle bruge flere penge 
på batterier og opladere for hvert nyt værktøjskøb. Ryobi® 
forstår behovet for fleksibilitet til overkommelige priser, og 
det er derfor, at vi bliver ved med at udvide vores 
batteridrevne udvalg af værktøj uden behov for nye batterier 
og opladere. 

http://dk.ryobitools.eu/elv%C3%A6rkt%C3%B8j/v%C3%A6rkt%C3%B8j-til-efterbehandling/r18b/r18b-0/
http://dk.ryobitools.eu/tilbeh%C3%B8r/elv%C3%A6rkt%C3%B8j/rak2bb/rak2bb/
http://dk.ryobitools.eu/havemaskiner/batterier-og-ladere/rb18l50/rb18l50/
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