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Vores værktøjer er bygget til at
holde. Ligesom vores garanti
Du vil have mere af det hele og det er netop hvad Ryobi står for. Takket
være klassens bedste teknologi og innovation, kan vi nu tilbyde vores
første 3 års garanti* på alle vores batteridrevne og elektriske værktøjer,
heriblandt ONE+, MAX POWER og 48V værktøjerne.**

For vilkår & betingelser, besøg dk.ryobitools.eu
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Vi tilbyder en 3 års garanti på alle 
vores batteridrevne og elektriske 
værktøjer*. Garantien dækker 
fejl opstået gennem normal og 
hensigtmæssig brug. Se venligst
vores garantibetingelser i 
brugervejledningen for yderligere 
information.

Alle de viste produkter er i overensstemmelse med de EU-bestemmelser, der finder anvendelse 
(CE-godkendelsesmærket er vist på ydelsesskiltet).

Advarsel: Alle garantier er lands- /regionsspecifikke. Maskiner købt f.eks. i USA eller via Internettet, og 
importeret til Europa, som ikke er CE-godkendt, er ikke blot i strid med EU-lovgivningen, men vil som 
følge heraf heller ikke blive behandlet/ serviceret i Europa af Ryobi. Kun maskiner købt i Den Europæiske 
Union, som viser CEgodkendelsesmærket på ydelsesskiltet (inkl. Schweiz), dækkes af en europæisk 
garanti. Ryobi forbeholder sig ret til når som helst at revidere produktspecifikationer uden varsel.

*Registrering er påkrævet for at udvide garantien fra 2 til 3 år. Besøg dk.ryobitools.eu og registrer dit værktøj inden for 30 dage efter køb. Denne garanti er gældende i EU, 
Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkiet og Rusland. Kontakt en autoriseret Ryobi forhandler hvis du er i tvivl om garantien i dit land.

** Dette inkluderer ikke benzindrevne værktøjer eller batterier, der er underlagt 2 års Ryobi garanti uden registrering.

DENNE EUROPÆISKE GARANTI PÅVIRKER IKKE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER. 
ALLE LOVPLIGTIGE GARANTIER HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.
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BATTERIDREVET ZERO-
TURN HAVETRAKTOR
ZTR480EX

FREMTIDENS
PLÆNEKLIPNING

EFFEKTIV,  
ADRÆT, 
KRAFTFULD.
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BATTERIDREVET 
HAVETRAKTOR

RM480EFREMTIDENS
PLÆNEKLIPNING

Miljøvenlig. Stille drift og ingen
emissioner. Intuitiv betjening.
Med Ryobis batteridrevne
havetraktorer kan du klippe 
græsset hurtigt og komfortabelt, 
uden at gå på kompromis med 
kraft og ydelse.

REN, 
BATTERIDREVET,  

PRAKTISK.

DREVET AF   
INTELLIGENT  
MOTORTEKNOLOGI

Besøg ryobitools.eu hvis du vil have information om andre plæneklippere fra RYOBI®
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Havetraktorer

ZTR480EX
NY48V Zero-turn havetraktor - 106 cm klippebredde

 • Op til 2,5 timers driftstid, nok til at klippe op til 12.000 m² på en enkelt 
opladning

 • Kan roter om sin egen akse uden at forlade venderadius, på den måde 
undgår du ubeskårede områder

 • Klippebredde på 106 cm og dobbelt klinge. Perfekt til hurtig klipning af 
store områder

 • Drevet af 4 højtydende kulfri motorer, for optimal ydelse
 • Premium-funktioner, herunder: USB-stik, fartpilot og LED-forlygter samt 

en indstilling for lav kørehastighed
 • 12 klippehøjder (35-115 mm)
 • 2-i-1: Bioklip og sideudkast

Standardudstyr (ZTR480EX)

Sæt til sideudkast, Bio-klip dæksel, oplader 
3 x nøgler, monteringsværktøj

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu

Spænding 48V

Antal batterier 4

Kapacitet (Ah) 100

Batteritype Bly-syre

Ladetid Natten over

Klippebredde (cm) 106

Klippehøjde [mm] 35mm - 115mm

Fremdrift Baghjulstrukken 

Bioklip Ja

Vægt inkl. batteri (kg) 320

Varenummer 5133004618

EAN-kode 4058546322007

LED forlygter USB-stik Indstilling til 
lav køre- 

hastighed

Indstilling til lav 
klippehastighed
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Havetraktorer

RM480E
NY48V Havetraktor - 96 cm klippebredde

 • Op til 2,5 timers driftstid, nok til at klippe op til 10.000 m² på en enkelt 
opladning.

 • Klippebredde på 96 cm og dobbelt præcisionsskærede stålklinge. 
Perfekt til hurtig klipning af store områder

 • Drevet af 3 højtydende kulfri motorer, for optimal ydelse
 • Premium-funktioner, herunder: USB-stik, fartpilot og LED-forlygter
 • 12 klippehøjder (35-115 mm)
 • 2-i-1: Bioklip og sideudkast

Standardudstyr (RM480E)

Sideudkast, Bio-klip dæksel, oplader 3 x 
nøgler, monteringsværktøj

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 48V

Antal batterier 4

Kapacitet (Ah) 100

Batteritype Bly-syre

Ladetid Natten over

Klippebredde (cm) 96

Klippehøjde [mm] 35mm - 115mm

Fremdrift Baghjulstrukken 

Bioklip Ja

Vægt inkl. batteri (kg) 315

Varenummer 5133004592

EAN-kode 4892210180391

LED forlygter USB-stik Fartpilot
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IntelliCell™ batteriteknologi
Styrer og overvåger batteriets ydelse, så alle ONE+ 
værktøjer leverer optimal driftstid og ydelse til den  
givende opgave.

#RyobiToolsEU#RyobiToolsEU#RyobiToolsEU#RyobiToolsEU

ryobitools.euryobitools.euryobitools.euryobitools.eu

DRIFTTIDEN
GØR FORSKELLEN

Ryobi® MAX POWER systemet er en sammensætning af avanceret 
motorteknologi, intelligent elektronik og højeffektive batterier til 
ALLE dine krævende opgaver i haven. MAX POWER fra Ryobi® har 
færre vibrationer, reduceret støjniveau og ingen emissioner, men 
giver MAX KRAFT og ydelse til de mest krævende opgaver såsom 
træfældning og græsklipning på store arealer, mens det lettere og 
mere kompakte batterisystem ONE+  er mere komfortabelt ved  
langvarige brug som eksempelvis hækkeklipning eller græstrimning.

INGEN 
EMISSIONER

MINDRE STØJ OG 
FÆRRE VIBRATIONER

PLÆNEKLIPPER - 
KLIPPEBREDDE 40 CM 
(1X4,0 AH

RLM36X41H40

* Sammenlignet med Ryobis benzinprodukter

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu
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DRIFTTIDEN
GØR FORSKELLEN

36V SYSTEMET

51 CM PLÆNEKLIPPER 
KULFRI - KUN BIO-KLIP 
(1X4,0 AH)

51 CM PLÆNEKLIPPER 
KULFRI ( 1 X 6,0 AH)

46 CM PLÆNEKLIPPER 
KULFRI (1 X 5,0 AH)

RY36LMMX51A-140 RLM36X46S5RY36LMX51A-160

28-33 CM GRÆSTRIMMER GRÆS-/BUSKRYDDER 
KULFRI - MED 
CYKELHÅNDTAG

EXPAND-IT GRÆSTRIMMER
KULFRI

RBC36X26BRY36LT33A-120 RY36ELTX33A-140

JETBLÆSER35 CM KÆDESAV60 CM HÆKKEKLIPPER

RHT36C61R20S RY36CSX35A-150 RBL36JB

LØVBLÆSER/-SUGER KULFRI LØVBLÆSER 
RYGSÆKMODEL

SNESLYNGE KULFRI HØJTRYKSRENSER KULFRI

RY36BPXA-0RBV36B RPW36120HI40RST36X5140

3X OP RY36B12A

TIL
LÆNGERE DRIFTSTID

RY36B90A

+ Højeffektive battericeller

+ INTELLICEL™ teknologi

+ Forbedret energiflow RY36B60A
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MAX POWER Plænepleje

RY36LMMX51A-140
NY36V Kulfri plæneklipper - kun Bioklip  (1 x 4.0 Ah)

 • 51 cm klippebredde, perfekt til store haver
 • Kulfri motor med ydelse som en benzindrevet plæneklipper
 • Teleskophåndtag for øget brugervenlighed og ekstra komfort
 • Let justerbar klippehøjde - 5 højdeindstillinger
 • Store baghjul giver ekstra manøvredygtighed

Standardudstyr (RY36LMMX51A-140)

-

RY36LMX51A-160
NY36V Plæneklipper - 51 cm klippebredde (1 x 6,0 Ah)

 • 51 cm klippebredde, perfekt til store haver
 • Kulfri motor med ydelse som en benzindrevet plæneklipper
 • Variabel hastighed og selvkørende funktion gør det let at klippe 

græsset
 • Teleskophåndtag og sammenklappelig 70L opsamler gør den let at 

opbevare
 • Store baghjul giver ekstra manøvredygtighed
 • Let justerbar klippehøjde - 7 højdeindstillinger
 • Batterirum med plads til 2. batterier så du kan forlænge driftstiden i 

store haver
 • LED lygter

Standardudstyr (RY36LMX51A-160)

Bioklip-prop

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu

Spænding 36V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 6.0Ah

Ladetid 200

Klippebredde (cm) 51

Fremdrift Selvkørende

Bioklip Ja

Vægt inkl. batteri (kg) 22.7

Varenummer 5133004589

EAN-kode 4892210184917

Spænding 36V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 4.0

Ladetid 140

Klippebredde (cm) 51

Fremdrift Tryk

Bioklip Ja

Vægt inkl. batteri (kg) 40.7kg

Varenummer 5133004591

EAN-kode 4892210185648
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MAX POWER Plænepleje

RLM36X46S5
36V Kulfri plæneklipper - 46 cm klippebredde (1x 5.0 Ah)

 • 36V motor med højt drejningsmoment leverer høj ydelse selv ved 
klipning af højt græs

 • 46 cm klippebredde for fremragende skæring, bioklip til selv de 
hårdeste opgaver i vådt og højt græs

 • Robust 5-punkts, let højdejustering fra 20-70 mm
 • Klip helt til kanten og rundt om bede med EasyEdge™ græskam
 • Teleskopskaft og justerbart håndtag gør at den passer brugere af alle 

højder
 • Sammenklappelige håndtag og græsopsamler kan let klappes 

sammen for opbevaring
 • Leveres med bioklip-prop og 55L græsopsamler

Standardudstyr (RLM36X46S5)

Leveres med bioklip-prop og 55L 
græsopsamler

RLM36X41H40
36V Plæneklipper, 40 cm klippebredde (1 x 4,0 Ah)

 • 36V motor med højt drejningsmoment leverer høj ydelse selv ved 
klipning af højt græs

 • Den solide metalklinge giver klippebredde på 40 cm for fremragende 
skæring, bioklip, og græsopsamling

 • Robust 5-punkts, let højdejustering fra 20-70 mm
 • Klip helt til kanten og rundt om bede med EasyEdge™ græskam
 • Teleskopskaft og justerbart håndtag gør at den passer brugere af alle 

højder
 • Sammenklappelige håndtag og græsopsamler kan let klappes 

sammen og gør den nem at opbevare

Standardudstyr (RLM36X41H40)

Også tilgængelig som
Bioklip-prop, 50L græsopsamler

36V plæneklipper -  
40 cm klippebredde

Art. nummer:Navn: 
RLM36B41H 5133002810

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 36V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 4.0

Ladetid 130

Klippebredde (cm) 40

Fremdrift Tryk

Bioklip Ja

Vægt inkl. batteri (kg) 19.9

Varenummer 5133002806

EAN-kode 4892210147608

Spænding 36V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 5.0

Ladetid 180

Klippebredde (cm) 46

Fremdrift Tryk

Bioklip Ja

Vægt inkl. batteri (kg) 19.9

Varenummer 5133003831

EAN-kode 4892210162496
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MAX POWER Plænepleje

RY36LT33A-120
NY36V Græstrimmer med 28-33 cm klippebredde

 • Justerbar klippebreddet 28-33 cm for at maksimere ydelse eller drifttid
 • Variabel hastighed og giver øget kontrol under brug
 • Ergonomisk håndtag for øget komfort ved langvarig brug
 • Metalskaft for øget holdbarhed

Standardudstyr (RY36LT33A-120)

Trimmerhoved med automatisk 
trådfremføring

Også tilgængelig som

36V græstrimmer med 28-33 cm 
klippebredde

Art. nummer:Navn: 
RY36LT33A-0 5133004544

RBC36X26B
36V Buskrydder med cykelhåndtag (1 x 4.0 Ah)

 • 36V to-i-én funktionalitet, med både trimmerhoved og 3-tandet 
buskrydderklinge

 • Kraftfuld og højtydende motor med højt moment giver kraftig 
skæreydelse

 • 26 cm Tri-Arc +™ hærdet klinge for kraftig og præcis skæring
 • 30 cm klippebredde med 1,6 mm line får arbejdet gjort hurtigt
 • Variabel hastighed for lang driftstid
 • Cykelhåndtag og Vertebrae™ bæresele for øget støtte og brugerkomfort
 • Bagvedhængt batteri og indbygget motor for bedre balance og 

vægtfordeling

Også tilgængelig som Standardudstyr (RBC36X26B)

36V buskrydder med cykelhåndtag Tri-Arc+™ buskrydderklinge, bump feed 
trimmerhoved , Vertebrae™  bæresele

Art. nummer:Navn: 
RBC36B26B 5133002405

RY36ELTX33A-140
NY36V Expand-it græsstrimmer

 • 36V højtydende kulfri motor klarer selv de vanskeligste opgaver
 • To trins variabel hastighed giver større kontrol af kraft og driftstid
 • 2,0 mm snoet trimmertråd til trimning på 33 cm
 • Kompatibel med Expand-it tilbehør
 • Skulderrem medfølger for ekstra komfort

Også tilgængelig som

36V Expand-it græsstrimmer
Standardudstyr (RY36ELTX33A-140)

Bump feed hoved
Navn: Art. nummer:
RY36ELTX33A-0 5133004546

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu

Spænding 36

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 4.0

Ladetid 150

Klippebredde (cm) 28-33

Tråddiameter (mm) 2.0

Trådfremføring Bump head

Vægt inkl. batteri (kg) 4.7

Varenummer 5133004547

EAN-kode 4892210183125

Spænding 36V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 4.0

Ladetid 170/min

Klippebredde med 
buskrydderklinge (cm) 26

Klippebredde med 
græstrimmer-hoved (cm) 30

Tråddiameter (mm) 1.6

Klingehastighed (omdr./
min) 9000

Vægt inkl. batteri (kg) 5.1

Varenummer 5133001813

EAN-kode 4892210818492

Spænding 36V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 2.0

Ladetid 75

Klippebredde (cm) 28-33

Tråddiameter (mm) 2.0

Trådfremføring Auto-feed

Vægt inkl. batteri (kg) 3.7

Varenummer 5133004545

EAN-kode 4892210183156
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Forlæng din 
rækkevidde

Bare kig efter  
Expand-it™ logoet

Expand-it™   
tilbehør
Én havemaskine bliver til fire.

Vælg din motor
Trin 1

Buskrydder Hække-
klipper

Grensav

Batteridrevet BenzinElektrisk

Vælg dit tilbehør
Trin 2 Med Expand-it™ kan du klippe, trimme og 

beskære din have, bare tilføj et stykke tilbehør.

Spar tid, penge og plads

ryobitools.eu
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MAX POWER Træer & Buske

RHT36C61R20S
36V Hækkeklipper - 60 cm sværd (1 x 2,0 Ah)

 • Kraftfuld 36V hækkeklipper giver mere kraft, bedre driftstid og længere 
holdbarhed

 • 60 cm laserskåret og diamantslebet sværd
 • Savfunktion med grenkapacitet på 26 mm
 • 5-positions roterende baghåndtag til komfortabel klipning i enhver 

vinkel
 • HedgeSweep™ løvopsamler

Også tilgængelig som

Kraftfuld 36V hækkeklipper, 60 cm 
sværd

Standardudstyr (RHT36C61R20S)

HedgeSweep™ løvopsamler, sværdskede
Navn: Art. nummer:
RHT36B61R 5133004318

RY36CSX35A-150
NY36V Kulfri kædesav - 35 cm  (1 x 5.0 Ah)

 • Kulfri motor med højt drejningsmoment for længere levetid og højere 
effektivitet

 • 35 cm Oregon® sværd og kæde
 • Kraftfuld 21 m/s kædehastighed giver en ultimativ skæreoplevelse
 • Hurtig kædebremse og elektronisk motorbremse
 • Hurtig og pålidelig værktøjsfri kædespænding
 • Automatisk smøring af kæde og sværd for lang driftstid
 • Softgreb håndtag med anti-vibrations-system for øget brugerkomfort
 • Robust konstruktion, optimal vægtfordeling og balance under brug

Også tilgængelig som Standardudstyr (RY36CSX35A-150)

36V kulfri kædesav - 35 cm Sværdskede, sværd og kædeolie

Navn: Art. nummer:
RY36CSX35A-0 5133004595

RBL36JB
36V Jet-blæser

 • Højtydende Jet-blæser drevet af et 36V batteri
 • Turbine-blæsemekanisme giver et meget effektivt værktøj med god 

driftstid
 • Luftmængde op til 7,8 m³/min og luftstrøm hastighed op til 160 km/t 

giver mulighed for at flytte tunge og våde blade
 • Variabel hastighed for fuld kontrol
 • God balance og ergonomisk håndtag

Standardudstyr (RBL36JB)

-

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU
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Spænding 36V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 5.0

Lader er inkluderet Ja

Ladetid 180

Sværdlængde (cm) 35

Kædehastighed (m/s) 21

Kædestramning uden brug 
af værktøj Ja

Vægt inkl. batteri (kg) 5.2

Varenummer 5133004596

EAN-kode 4892210182166

Spænding 36V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 2.0

Lader er inkluderet Ja

Ladetid 85

Maks. skærekapacitet 
(mm) 26

Sværdlængde [cm] 60

Klingehastighed (omdr./
min) 1600

Klingetype
60 cm laserskåret 
og diamantslebet 

sværd

Vægt inkl. batteri (kg) 3.7

Varenummer 5133004661

EAN-kode 4892210184542

Spænding 36V

Antal batterier 0

Luftstrøm hastighed (km/t) 160

Luftmængde (m³_/min) 7.8

Vægt inkl. batteri (kg) 3.4

Vægt (uden batteri) (kg) 2.5

Varenummer 5133002342

EAN-kode 4892210822697
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MAX POWER Haverengøring

RBV36B
36V Løvblæser-/suger

 • 36V kulfri motor med højt drejningsmoment giver effektiv 
haveoprydning

 • Krafttig luftmængde på 12.9 m³/min. kombineret med en lufthastighed 
på 238 km/t gør det let at fjerne blade

 • 3-i-1 design med blæser, suger separat eller med begge rør monteret 
samtidigt

 • Variabel hastighed for ultimativ kontrol under havearbejde
 • Softgreb håndtag for øget komfort ved langvarrig brug
 • Kantstenshjul hjælper med at støtte værktøjet og reducere træthed

Standardudstyr (RBV36B)

45 L opsamlerpose, bæresele, hjul

RY36BPXA-0
NY36V Løvblæser - rygsækmodel

 • Højtydende kulfri motor og effektivt ventilatordesign giver maksimal 
ydelse

 • Høj luftstrøm hastighed på op til 240 km/t med turbo boost
 • Cruise control gør det muligt at indstille og opretholde den ønskede 

hastighed for at reducerer træthed ved langvarig brug 
 • Med to aktive batteriporte har du mulighed for at tilføje et ekstra batteri 

for øget driftstid
 • Luftmængde på 17,7 m³/min.

Standardudstyr (RY36BPXA-0)

-

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 36V

Antal batterier 0

Luftstrøm hastighed (km/t) 240

Luftmængde (m_/min) 17.7

Vægt inkl. batteri (kg) 9.6

Vægt (uden batteri) (kg) 8.4

Varenummer 5133004577

EAN-kode 4892210181404

Spænding 36V

Antal batterier 0

Lufthastighed (km/h) 238

Luftmængde (m³_/min) 12.9

Vægt inkl. batteri (kg) 5.3

Vægt (uden batteri) (kg) 4.38

Varenummer 5133002524

EAN-kode 4892210138538
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MAX POWER Haverengøring

RST36X5140
36V Kulfri sneslynge (1 x 4.0 Ah)

 • Kraftfuld 36V kulfri motor med højt moment til hurtig rydning af sne
 • Rydder en 51 cm bred passage
 • Retning for sneudkast kan styres i 180°
 • To kraftige LED-forlygter oplyser dit arbejdsområde når det er blevet 

mørkt
 • Sammenklappeligt håndtag for let opbevaring

Standardudstyr (RST36X5140)

-

Også tilgængelig som

36V Kulfri sneslynge

Navn: Art. nummer:
RST36B51 5133002520

RPW36X120HI40
36V Højtryksrenser (1 x 4.0 Ah)

 • 36V kulfri motorteknologi med op til 1500 W for maksimal ydelse. 120 
bar i arbejdstryk og 320 l/timen

 • Kompakt design med metalramme og teleskophåndtag i meta for lang 
holdbarhed

 • 5-i-1 funktion med hurtigt og let koplingsfunktion, og kan 
anvende forskellige typer rengøringsmiddler.  Mundstykket har tre 
strålediffraktionsvinkler på 40°, 25°, 0°. 

 • Indbygget beholder på 1 liter til rengøringsmiddel med on-demand-
funktion, der er let tilgængelig fra sprøjtehovedet.

 • Vandbeskyttet batterirum med dobbeltlås for at sikre længere levetid 
og driftstid

 • Støjsvag med kun 80 dB(A) ved maksimal ydeevne
 • Indbygget opbevaring til slange, udløserpistol og sprøjtedyse
 • Aluminium teleskopstang og hjul for nem transport rundt i haven

Standardudstyr (RPW36X120HI40)

5-i-1 mundstykke med 40°, 25°, 0° vinkel og 
sæbefunktion, slange,  turbomundstykke, 
lanse, 20 liters vandtank

Også tilgængelig som

36V Batteridrevet højtryksrenser

Art. nummer:Navn: 
RPW36120HI 5133002832

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu

Spænding 36V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 4.0

Lader er inkluderet Ja

Ladetid 145

Arbejdsbredde [cm] 51

Vægt inkl. batteri (kg) 18.3

Varenummer 5133004331

EAN-kode 4892210173027

Spænding 36V

Antal batterier 1

Ladetid 145

Kapacitet (Ah) 4.0

Maks. tryk (bar) 120

Gennemstrømning (l/t) 320

Slangelængde (m) 8

Dysens tilslutning Lynkobling

Vægt inkl. batteri (kg) 13.4

Varenummer 5133004298

EAN-kode 4892210171061
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MAX POWER Batterier

BPL3620D
NY36V MAX POWER 2.0 Ah Lithium+ batteri

 • 2.0 Ah Lithium+ batteri leverer utrolig kraft og driftstid
 • Ideel til lettere opgaver såsom hækklipning og græstrimning
 • IntelliCell™ teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og 

balancering for maximal driftstid, levetid og sikkerhed
 • 4-trins LED-indikator viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet

BPL3626D2
36V MAX POWER™ 2.6 Ah Lithium+ battery

 • Kraftfuldt MAX POWER™ 2,6 Ah. Lithium+ batteri giver mere kraft, 
længere driftstid og holdbarhed end tidligere lithium teknologier

 • Batteridrevet bekvemmelighed, der giver en benzin-ækvivalent ydelse
 • IntelliCell™ teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og 

balancering for maksimal driftstid, levetid og sikkerhed

BPL3640D2
36V MAX POWER™ 4.0 Ah Lithium+ Batteri

 • Kraftfuldt MAX POWER™ 4.0 Ah. Lithium+ batteri giver mere kraft, 
længere driftstid og holdbarhed end tidligere lithium teknologier

 • Batteridrevet bekvemmelighed, der giver en benzin-ækvivalent ydelse
 • IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og 

balancering for maksimal driftstid, levetid og sikkerhed

BPL3650D2
36V MAX POWER™ 5.0 Ah Lithium+ batteri

 • Kraftfuldt MAX POWER™ 5,0 Ah. Lithium+ batteri giver mere kraft, 
længere driftstid og holdbarhed end tidligere lithium teknologier

 • Batteridrevet bekvemmelighed, der giver en benzin-ækvivalent ydelse
 • IntelliCell™-teknologi med elektronisk individuel celleovervågning og 

balancering for maksimal driftstid, levetid og sikkerhed

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Varenummer 5133004387

EAN-kode 4892210174451

Varenummer 5133004457

EAN-kode 4892210178848

Varenummer 5133004386

EAN-kode 4892210174437

Varenummer 5133004621

EAN-kode 4892210179197
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MAX POWER Batterier

RY36B60A
NY36V 6.0 Ah High Energy batteri

 • Kraftfuldt  6,0 Ah. High Energy Lithium+ batteri giver mere kraft, 
længere driftstid og holdbarhed end vores standard 36V batterier

 • Ideel til de mere krævende opgaver som eksempelvis klipning af langt 
græs og skæringer i tykt træ

 • IntelliCell™ teknologi overvåger og afbalancerer battericellerne 
individuelt for at maksimere driftstiden, lagringstiden, sikkerheden

 • 4-trins LED-indikator viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet
 • Integreret bærehåndtag gør det let fjerne og transport batteriet

RY36B90A
NY36V 9.0 Ah High Energy batteri

 • Kraftfuldt  9,0 Ah. High Energy batteri giver mere kraft, længere driftstid 
og holdbarhed end tidligere lithium teknologier

 • 9.0 Ah batteriet giver udvidede driftstid og kraft til de mest krævende 
opgaver

 • IntelliCell™ teknologi overvåger og afbalancerer battericellerne 
individuelt for at maksimere driftstiden, lagringstiden, sikkerheden, 

 • Integreret celleramme sikrer, at celler holdes sikkert på plads og er 
robuste i forhold til slag og fugt

 • Integreret bærehåndtag gør det let fjerne og transport batteriet

RY36B12A
NY36V 12.0 Ah High Energy Batteri

 • Kraftfuldt  12,0 Ah. Lithium+ High Energy batteri giver mere kraft, 
længere driftstid og holdbarhed end tidligere lithium teknologier

 • 12.0Ah batteriet giver udvidede driftstid og kraft til de mest krævende 
opgaver

 • IntelliCell™ teknologi overvåger og afbalancerer battericellerne 
individuelt for at maksimere driftstiden, lagringstiden, sikkerheden

 • Integreret celleramme sikrer, at celler holdes sikkert på plads og er 
robuste i forhold til slag og fugt

 • Integreret bærehåndtag gør det let fjerne og transport batteriet

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu

Varenummer 5133003271

EAN-kode 4892210183446

Varenummer 5133003271

EAN-kode 4892210150370

Varenummer 5133004458

EAN-kode 4892210178855
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RY36B12A

RY36B60A

RY36B90A

19

HØJEFFEKTIVE
BATTERICELLER

INTELLICELL
TEKNOLOGI

FORBEDRET ENERGI-

FLOWLÆNGERE DRIFTSTID

OP
TIL

IntelliCell™ batteriteknologi
Styrer og overvåger batteriets ydelse, så alle ONE+ værktøjer  
leverer optimal driftstid og ydelse til den givende opgave.



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

20

MAX POWER Ladere og Startsæt

RY36C17A
NY36V Lader

 • 36V oplader kompatibel med alle Ryobi® 36V batterier
 • LED-indikator viser batteriets tilstand samt ladestatus
 • Lader med en hastighed på 1,7 Ah

RY36C60A
NY36V Hurtiglader

 • Vores mest kraftfulde 36V lader - oplade et 5.0 Ah batteri på 60 min.
 • 36V oplader kompatibel med alle Ryobi® 36V batterier
 • LED-indikator giver feedback om batteritilstand og ladestatus
 • Ventilations-køling opretholder laderens maksimale effekt
 • Lader med en hastighed på 6,0 Ah

RY36BC17A-120
NY36V 2.0 Ah Batteri og lader sæt

 • 2.0 Ah Lithium+ batteri, leverer uovertruffen kraft og lang driftstid
 • Ideel til lettere opgaver som hækkeklipning og græstrimning
 • IntelliCell™ teknologi overvåger og afbalancerer battericellerne 

individuelt for at maksimere driftstiden, lagringstiden, sikkerheden
 • 4-trins LED-indikator viser den resterende batteritid
 • 36V oplader kompatibel med alle Ryobi® 36V batterier
 • LED-indikator giver feedback om batteriets tilstand og ladestatus

RY36BC60A-160
NY36V High Energy 6.0 Ah Batteri & hurtiglader

 • Kraftfuldt HIGH ENERGY™ 6.0 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, 
længere driftstid og holdbarhed end vores standard 36V batterier

 • Ideel til mere krævende opgaver som klipning af langt og kraftigt græs 
og skæringer i tykt træ

 • IntelliCell™ teknologi overvåger og afbalancerer battericellerne 
individuelt for at maksimere driftstiden, lagringstiden, sikkerheden

 • 4-trins LED-indikator viser den resterende batteritid
 • Integreret bærehåndtag i nylon gør det let fjerne og transport batteriet
 • Vores mest kraftfulde 36V oplader. Oplader et 6.0 Ah batteri på 72 

minutter

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu

Varenummer 5133004706

EAN-kode 4892210185402

Varenummer 5133004703

EAN-kode 4892210185341

Varenummer 5133004555

EAN-kode 4892210183354

Varenummer 5133004557

EAN-kode 4892210179425
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BPL3620D BPL3626D2 BPL3640D2 BPL3650D2 RY36B60A RY36B90A

RLM36X46S5 36V kulfri plæneklipper - 46 cm klippebredde Meter² 400 600 750 900 1600

RY36LMX51A 36V kulfri plæneklipper - 51 cm klippebredde Meter² 420 650 800 950 1700

RY36LMMX51A 36V kulfri plæneklipper (kun bioklip) - 51 cm klippebredde Meter² 400 625 775 925 1600

RLM36B41H 36V kulfri plæneklipper - 40 cm klippebredde Meter² 300 500 600 700 1200

RY36LT33A-0 36V græstrimmer - 33 cm klippebredde Minutter 19 25 38 48

RY36ELTX33A-0 36V kulfri Expand-it græstrimmer - 33 cm klippebredde Minutter 19 25 38 48

RBC36B26B 36V græstrimmer/buskrydder - 28/33 cm klippebredde Minutter 24 31 47 59

RHT36B61R 36V kulfri kædesav med 60 cm sværd Minutter 23 30 47 58

RY36CSX35A 36V kulfri kædesav med 35 cm sværd
Antal 

skæringer
30 45 60 80 120

RBL36JB 36V jet-blæser Meter² 250 300 475 600 725 1200

RBV36B 36V kulfri løvblæser-/suger Meter² 175 225 350 425 525 900

RY36BPXA-0 36V kulfri haveblæser - rygsæk-model Meter² 375 475 725 900 1100 1900

RPW36120HI 36V kulfri højtryksrenser 120BAR Minutter 7 10 15 18 x x

RST36B51 36V kulfri sneslynge - arbejdsbredde 51 cm Meter² 300 400 600 750 x x
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ONE+ Serien

ONE+ Haveværktøj   

Plænepleje  27 – 31 

Træer og hække  32 – 34 

Haverengøring  35 – 36 

Specialværktøj til haven  36 – 39 

ONE+ Batterier og ladere   

Batterier  40 – 41 

Ladere  42

KØB DE VÆRKTØJER
DU SKAL BRUGE
Når du behøver dem...
...og slip for at betale for batterier og ladere 
du ikke har brug for. Vælg mellem 100+ 
værktøjer til hjemmet og haven drevet af ét og 
samme batteri.

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu
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VÆLG ET STARTSÆT…
Køb et værktøj med batterier og lader 
for at starte din ONE+ samling.

ELLER
SUPPLER...
Udvid din samling ved at købe individuelle 
værktøjer, batterier eller ladere som dækker 
dit behov.

til hjemmet og haven, drevet af

værktøjer

Ét batteri
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Batteriet  
der tænker 
selv

Strømindikator Elektronisk beskyttelse Højeffektive battericeller

Elektronikken lukker værktøjet ned
når der er for meget belastning
på batteriet. Det beskytter både
batteri og værktøj.

Højeffektive battericeller
minimerer varmegenerering oggiver 
kraft til mere krævende opgaver.

Den letteste måde at holde
overblik over det resterende
batteriniveau.

IntelliCell™ batteriteknologi
Styrer og overvåger batteriets ydelse, så alle ONE+ værktøjer 
leverer optimal driftstid og ydelse til den givende opgave

LÆNGERE DRIFTSTID

OP
TIL

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu
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MERE
DRIFTSTID

MERE
KRAFT

MERE
KOMPAKT

Batteriet der
tænker selv

Intelligent 
ElektronikKraft

En kul- og friktionsfri motor
med imponerende
25.000 omdr./min.

Digital overvågning af
motorens ydelse giver
optimal driftstid

Styrer og overvåger batteriet, 
så alle ONE+ værktøjer leverer 
optimal driftstid og ydelse
til den givende opgave
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18V Hybrid 
græstrimmer  
Artikel mummer:  
5133003710

18V Hybrid 
plæneklipper    
Artikel mummer:  
5133004671

18V Hybrid 
hækkeklipper  
Artikel mummer:  
5133003657 

18V Hybrid 
løvblæser           
Artikel mummer:  
5133002340

18V Hybrid 
lampe 
Artikel mummer:  
5133002339

Skift ubesværet mellem batteri og ledning.

Løb aldrig tør  
for strøm

Kig efter hybrid logoet  
på dit værktøj

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu
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ONE+ Plænepleje

RY18LMH37A-225 RLT1831H20F
18V Hybrid plæneklipper, 37 cm  
klippekapacitet (2 x 2.5Ah)

18V Hybrid græstrimmer, 25/30 cm 
klippebredde (1x2,0 Ah)NY

 • Innovativt 18V hybridsystem giver enten 
batteridrevet mobilitet eller ubegrænset drifttid 
med ledning

 • Justerbar klippebredde mellem 25-30 cm 
giver større fleksibilitet

 • EasyEdge™ for let hurtigt skift mellem 
kantklipning og trimning

 • 36V Hybrid plæneklipper giver den batteridrevne frihed men med 
mulighed for at tilslutte strøm

 • 37 cm klippebredde designet for let manøvrering rundt i haven
 • 6 klippehøjder fra 25-70 mm

OHT1850H
OBL1820H18V Hybrid hækkeklipper, 

Sværdlængde  50 cm (1x2,5 Ah) 18V Hybrid haveblæser

 • Innovativ 18V Hybrid værktøj, giver mulighed for at skifte mellem 
batteri og ledning

 • Letvægtsdesign
 • Højhastighedsdyse til luftstrøm hastighed op til 250 km/t

 • Innovativt 18V hybridsystem giver enten batteridrevet mobilitet eller 
ubegrænset drifttid med ledning

 • 50 cm dobbeltvirkende og diamantslebet sværd giver et rent og 
effektivt snit

 • Savfunktion med grenkapacitet på 22 mm

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Skift ubesværet mellem batteri og ledning.
Spænding 18V

Antal batterier 2

Kapacitet (Ah) 2.5

Lader er inkluderet Ja

Ladetid 60

Klippebredde (cm) 37

Fremdrift Tryk

Bioklip Ja

Vægt inkl. batteri (kg) 16

Vægt (uden batteri) (kg) 14.5

Varenummer 5133004671

EAN-kode 4892210185808

Spænding 18V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 2.0

Ladetid 60

Klippebredde (cm) 25/30

Tråddiameter (mm) 1.6

Trådfremføring Auto-feed

Vægt inkl. batteri (kg) 3.2

Vægt (uden batteri) (kg) 2.8

Varenummer 5133003710

EAN-kode 4892210160072

Spænding 18V

Antal batterier 0

Lader er inkluderet Nej

Maks. skærekapacitet (mm) 22

Sværdlængde [cm] 50

Klingetype Diamantslebet

Vægt inkl. batteri (kg) 3.5

Vægt (uden batteri) (kg) 3.1

Varenummer 5133003657

EAN-kode 4892210157881

Spænding 18V

Antal batterier 0

Lader er inkluderet Nej

Luftmængde (m³_/min) 2.5

Luftstrøm hastighed (km/t) 250

Vægt inkl. batteri (kg) 2.1

Vægt (uden batteri) (kg) 1.7

Varenummer 5133002340

EAN-kode 4892210822673
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ONE+ Plænepleje

RY18LMX40A-240
NY18V Plæneklipper med 40 cm klippebredde  (2 x 4.0Ah)

 • Kulfri motor for høj skæreydelse
 • Kan drives af et enkelt ONE+ batteri med kan også anvendes med to 

batterier for øget kraft og længere driftstid
 • 40 cm klippebredde med metalkniv til udsøgt klipning samt bioklip
 • Ergonomisk og justerbart teleskophåndtag, gør det behageligt at 

anvende plæneklipperen uanset højde
 • Foldbarer håndtag og opsamler for let opbevaring
 • 50 L opsamler med hård top

Standardudstyr (RY18LMX40A-240)

Også tilgængelig som
Bioklip-prop, 50 L opsamler

18V Plæneklipper - 40 cm klippe-
bredde

18V Plæneklipper med 40 cm klippe-
bredde  (2 x 5.0Ah)

Navn: Art. nummer:Art. nummer:Navn: 
RY18LMX40A-150RY18LMX40A-0 5133004584 5133004586

RY18LMX37A-0
NY18V Plæneklipper - 37 cm klippebredde

 • Klippebredde 37 cm for let manøvrering i haven
 • Kulfri motor med høj skæreydelse
 • Justering af de 6 klippehøjder: 25-70 mm.
 • Klip helt til kanten med EasyEdge™ kantklipperen
 • Ergonomiske foldbart håndtag og sammenklappelig opsamler gør den 

let at opbevare

Standardudstyr (RY18LMX37A-0)

Bioklip-prop, 45L opsamler

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu

Spænding 18V

Antal batterier 0

Klippebredde (cm) 37

Fremdrift Tryk

Bioklip Ja

Vægt inkl. batteri (kg) 15.9

Vægt (uden batteri) (kg) 15.2

Varenummer 5133004597

EAN-kode 4892210182777

Spænding 18V

Antal batterier 2

Kapacitet (Ah) 4.0

Lader er inkluderet Ja

Ladetid 120

Klippebredde (cm) 40

Fremdrift Tryk

Bioklip Ja

Vægt inkl. batteri (kg) 22

Varenummer 5133004587

EAN-kode 4892210182623
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18V Kulfri
plænelufter
RY18SFX35A-0

KRAFT
Højtydende 36V kulfri motor, drevet af to 
ONE+ 18V batterier

ALSIDIG
Fire arbejdsdybder for ultimativ kontrol

RY18SFX35A-0
NY18V Plænelufter kulfri 35 cm

 • Højtydende kulfri motor, drevet af to ONE+ 18V batterier
 • Fire arbejdsdybder gør det let at fjerne ukrudt og mos
 • Foldbart håndtag for nem opbevaring
 • Opsamler og rulle med 16 stålklinger
 • Plænelufter medd 24 cm rustfri stålklinge

HUSK AT
KØBE... Standardudstyr (RY18SFX35A-0)

-

RAC821 RAC822
35 cm mosrive / 5132004632 55L opsamler / 5132004633

OLM1833B
18V Plæneklipper - 33 cm klippebredde

 • 33 cm klippebredde for let manøvrering i haven
 • Håndtag med justerbar klippehøjde i 5 trin mellem 25-65 mm
 • Ergonomisk håndtag med justerbar højde i 3 trin, så den kan tilpasses 

brugeren
 • EasyEdge™ græskam til klipning langs mure og bede.
 • Sammenklappeligt håndtag og græsopsamler som opbevares fladt på 

toppen af plæneklipperen
 • Leveres med bioklip prop og 35L opsamler

Standardudstyr (OLM1833B)

Bioklip-prop, 35L opsamler

Spænding 18V

Antal batterier 0

Klippebredde (cm) 33

Fremdrift Tryk

Bioklip Ja

Vægt inkl. batteri (kg) 8.1

Vægt (uden batteri) (kg) 7.7

Varenummer 5133004305

EAN-kode 4892210171948

Spænding 18V

Antal batterier 0

Klippebredde (cm) 35

Fremdrift Tryk

Vægt inkl. batteri (kg) 11

Vægt (uden batteri) (kg) 9

Varenummer 5133004548

EAN-kode 4892210182203

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk
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ONE+ Plænepleje

RLT1825M13S
18V Græstrimmer, 25 cm klippebredde (1 x 1.3 Ah)

 • 25 cm klippebredde
 • EasyEdge™ for hurtigt skift mellem kantklipning og trimning
 • To-hånds greb for optimal ergonomi
 • Skaft i metal for maksimal holdbarhed

Standardudstyr (RLT1825M13S)

Automatisk trådfremføring

RLT183225F
18V Græstrimmer, 25/30 cm klippebredde (1 x 2.5 Ah)

 • Justerbar klippebredde mellem 25-30 cm giver stor fleksibilitet
 • EasyEdge™ for let hurtigt skift mellem kantklipning og trimning
 • Teleskopskaft justerbart håndtag gør at den passer brugere af alle 

højder
 • Hovedet kan vinkles i flere trin for optimal klippekomfort

Også tilgængelig som
Standardudstyr (RLT183225F)

18V Græstrimmer, 25-30 cm klippe-
bredde

Automatisk trådfremføring

Navn: Art. nummer:
OLT1832 5133002813

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk
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Spænding 18V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 2.5

Lader er inkluderet Ja

Ladetid 75

Klippebredde (cm) 25/30

Tråddiameter (mm) 1.6

Trådfremføring Auto-feed

Vægt inkl. batteri (kg) 2.8

Varenummer 5133003709

EAN-kode 4892210160065

Spænding 18V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 1.3

Lader er inkluderet Ja

Ladetid 50

Klippebredde (cm) 25

Tråddiameter (mm) 1.6

Trådfremføring Auto-feed

Vægt inkl. batteri (kg) 1.7

Varenummer 5133003723

EAN-kode 4892210160294
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ONE+ Plænepleje

OLT1833
18V Buskrydder med kulfri motor, 28-33 cm klippebredde

 • 18V Kulfri motor med høj ydelse og overlegen skæreydelse for let at 
kunne udfører selv de sværeste trimningsopgaver

 • Justerbar klippebredde mellem 28-33 cm giver større fleksibilitet
 • Afbryder med variabel hastighed giver kontrol over kraft og driftstid
 • Ergonomisk softgreb håndtag og letvægtskonstruktion for komfort ved 

langvarig brug

Standardudstyr (OLT1833)

Bump Feed trådfremføring

OBC1820B
18V Buskrydder/græstrimmer med cykelhåndtag

 • 18V motor med høj ydeevne giver optimal effekt til at klippe langt græs 
 • 2-i-1 med både buskrydderklinge og udskifteligt trimmerhoved
 • 20 cm hærdet stål TriArc™ klinge klarer selv de sværeste opgaver
 • Klippebredde på 30 cm 
 • Cykelhåndtag med softgreb og variabel hastighed for længere driftstid

Standardudstyr (OBC1820B)

Tri-Arc buskrydderklinge, bump feed 
trådfremføring, Vertebrae™ bæresele

OGS1822
18V Hække-/græsklipper

 • 2-i-1 hække-/græsklipper for maksimal fleksibilitet i havearbejdet
 • Lille og kompakt med lav vægt
 • Skift mellem de to funktioner - uden brug af værktøj
 • Solide hærdede stålklinger

Standardudstyr (OGS1822)

Græsklipper-klinger, sværd til hæk

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 18V

Antal batterier 0

Trimmer [mm] 120

Sværd [mm] 200

Vægt inkl. batteri (kg) 1.3

Vægt (uden batteri) (kg) 0.9

Varenummer 5133002830

EAN-kode 4892210147837

Spænding 18V

Antal batterier 0

Klippebredde med 
buskrydderklinge (cm) 20

Klippebredde med 
græstrimmer-hoved (cm) 30

Tråddiameter (mm) 1.6

Vægt inkl. batteri (kg) 5.1

Vægt (uden batteri) (kg) 4.7

Varenummer 5133002619

EAN-kode 4892210141033

Spænding 18V

Antal batterier 0

Klippebredde (cm) 28/33

Tråddiameter (mm) 2.0

Trådfremføring Bump head

Vægt inkl. batteri (kg) 3.7

Vægt (uden batteri) (kg) 3.3

Varenummer 5133003651

EAN-kode 4892210159755
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ONE+ Træer og Hække

OHT1845
18V Hækkeklipper, sværdlængde 45 cm

 • Let og ultra-kompakt hækkeklipper, perfekt til at forme hække og 
vedligeholde af buskads

 • 45 cm diamantslebet sværd med en grenkapacitet 18 mm
 • Højkvalitets diamantslebet sværd giver et rent og præcist snit
 • Softgreb håndtag for øget komfort

Standardudstyr (OHT1845)

Sværdskede

RHT1851R20F
18V Hækkeklipper, sværdlængde 50 cm (1 x 2.0 Ah)

 • Motor med højt drejningsmoment leverer kraftig skæreydelse til 
beskæring af hække og buske

 • Fremragende klippekvalitet med 50 cm diamantslebet sværd
 • Savfunktion med grenkapacitet på 22 mm
 • Anti-blokeringssystem forhindrer uforudsete grenblokeringer
 • Roterende baghåndtag og loophåndtag foran giver mulighed for at 

skære i forskellige vinkler

Standardudstyr (RHT1851R20F)

HedgeSweep løvopsamler,™, sværdskede

RHT1855R40F
18V Hækkeklipper, sværdlængde 55 cm

 • Motor med højt drejningsmoment leverer høj skæreydelse ved 
beskæring af hække og buske

 • Fremragende klippekvalitet med 55 cm laserskåret og diamantslebet 
sværd

 • Grenkapacitet på 22 mm samt savfunktion
 • Anti-jam system forhindrer utilsigtede blokeringer
 • Roterende baghåndtag giver mulighed for at klippe i forskellige vinkler 

og med maksimal brugervenlighed
 • HedgeSweep™ løvopsamler

Standardudstyr (RHT1855R40F)Også tilgængelig som

HedgeSweep™ Løvløvopsamler, 
sværdskede

18V Hækkeklipper, sværdlængde 
55 cm

Art. nummer:Navn: 
OHT1855R 5133002161

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU
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Spænding 18V

Antal batterier 1

Lader er inkluderet Ja

Ladetid 120

Sværdlængde [cm] 55

Klingehastighed (omdr./
min) 1350

Klingetype Laserskåret og 
diamantslebet

Vægt inkl. batteri (kg) 3.5

Varenummer 5133003717

EAN-kode 4892210160140

Spænding 18V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 2.0

Lader er inkluderet Ja

Ladetid 60

Maks. skærekapacitet 
(mm) 22

Sværdlængde [cm] 50

Klingehastighed (omdr./
min) 1350

Klingetype Diamantslebet

Vægt inkl. batteri (kg) 3.1

Varenummer 5133003714

EAN-kode 4892210160119

Spænding 18V

Antal batterier 0

Maks. skærekapacitet 
(mm) 18

Sværdlængde [cm] 45

Klingehastighed (omdr./
min) 1500

Klingetype Diamantslebet

Vægt inkl. batteri (kg) 2.9

Vægt (uden batteri) (kg) 2.5

Varenummer 5133003654

EAN-kode 4892210157867
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ONE+ Træer og Hække

OHT1850X
18V Hækkeklipper - 50 cm sværd og ekstra rækkevidde

 • Forlængningsbar hækketklipper gør det nemt at klippe hække og 
buske på steder der kan være svært at nå

 • 50 cm sværd der kan tage grene op til 16 mm
 • Hoved med 4 indstillingsmuligheder og roterende baghåndtag for 

optimal rækkevidde ved alle klippeopgaver
 • Roterbart håndtag til klipning i alle stillinger
 • Centralt placeret kontakt giver større brugervenlighed i udstrakte 

stillinger
 • HedgeSweep™ løvopsamler

Standardudstyr (OHT1850X)

HedgeSweep™ løvopsamler, sværdskede

OPT1845
18V Forlængningsbar hækkeklipper

 • Kraftfuld 18V motor for nem klipning af hække
 • 45 cm diamantslebet sværd for rene snit
 • Kan klare grene på op til 18 mm 
 • 115 ° artikulerende skærehovedet med 4 indstillingsmuligheder for 

alsidig trimning
 • Aftagelig teleskopskaft med en fuld længde på 2,9 m for udvidede 

rækkevidde

Standardudstyr (OPT1845)

HedgeSweep™ løvopsamler, sværdskede 
og bæresele

OLP1832BX
18V Grensaks

 • Batteridrevet grensaks for til nem beskæring, selv områder der kan 
være vanskelige at nå

 • 18V motoren klarer ubesværet grene op 32 mm
 • Klingerne leverer et moment på 250 Nm til de mest krævende opgaver
 • Komfortabelt softgreb for øget brugervenlighed

Standardudstyr (OLP1832BX)

Krog

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 18V

Antal batterier 0

Maks. skærekapacitet 
(mm) 18

Sværdlængde [cm] 45

Klingehastighed (omdr./
min) 1350

Klingetype Diamantslebet

Vægt inkl. batteri (kg) 4.6

Vægt (uden batteri) (kg) 4.2

Varenummer 5133002523

EAN-kode 4892210138521

Spænding 18V

Antal batterier 0

Maks. skærekapacitet 
(mm) 16

Sværdlængde [cm] 50

Klingehastighed (omdr./
min) 1200

Klingetype Diamantslebet

Vægt inkl. batteri (kg) 3.6

Vægt (uden batteri) (kg) 3.2

Varenummer 5133001249

EAN-kode 4892210815439

Spænding 18V

Antal batterier 0

Klingetype Dobbelt

Klippekapacitet (mm) 32

Skærevinkel Ikke justerbar

Længde (m) 0.85

Vægt inkl. batteri (kg) 2.4

Vægt (uden batteri) (kg) 1.9

Varenummer 5133004392

EAN-kode 4892210174529
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ONE+ Træer og Hække

RY18PSA-0
NY18V Beskæringssav

 • Ryobi 18V ONE+ beskæringssav gør det let beskære træer og buske
 • Med en skærekapacitet på 80 mm er saven perfekt til små til 

mellemstore grene
 • En integreret grenkrog sikrer, at du har et godt greb i grenene også når 

du skærer højt oppe
 • Det lette, kompakte design minimerer træthed og gør det lettere at 

beskære længere tid af gangen
 • Leveres med klinger til både fintandede (8 TPI) og grovtandede (6 TPI) 

klinger

Standardudstyr (RY18PSA-0)

Klinger: 2x 6 TPI (grov) & 1x 8 TPI (fin)

18V Beskæringssav
RY18PSA-0

GRENKROG
Øger kontrollen, og gør det muligt kun at anvende en hånd

LET OG KOMPAKT DESIGN
Det kompakte design minimerer træthed og gør det lettere at 
anvende beskæringssaven længere tid af gangen

OPP1820
18V Grensav - 20 cm sværd

 • 20 cm Oregon sværd og kæde, for effektiv beskæring
 • Høj ydeevne og kædehastighed på 5,5 m/s
 • Justerbar rækkevidde op til 4 meter
 • Hovedet er vinklet 30° for sikker og nem skæring
 • Automatisk kæde- og sværdsmøring

Standardudstyr (OPP1820)

Sværd- og kædeolie, sværdskede, og 
bærestrop

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu

Spænding 18V

Antal batterier 0

Sværdlængde (cm) 20

Kædehastighed (m/s) 5.5

Vægt inkl. batteri (kg) 3.6

Vægt (uden batteri) (kg) 3.2

Varenummer 5133001250

EAN-kode 4892210815446

Spænding 18V

Antal batterier 0

Sværdlængde [cm] 15

Klippekapacitet (mm) 80

Vægt inkl. batteri (kg) 1.3

Vægt (uden batteri) (kg) 0.9

Varenummer 5133004594

EAN-kode 4892210183217

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk
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ONE+ Haverengøring

OCS1830
18V Kulfri kædesav - 30 cm sværd

 • Højtydende kulfri motor giver for den ultimative skæreoplevelse
 • 30 cm Oregon® sværd og kæde
 • Automatisk oliesystem gør den meget brugervenlig
 • Let kædestramning uden brug af værktøj
 • Softgreb giver komfortabel håndtering uanset arbejdsstillingen
 • Mekanisk og elektrisk kædebremse for øget sikkerhed

Standardudstyr (OCS1830)

Sværd, Sværdskede, olie

OBV18
18V Løvblæser-/suger

 • Kulfri motorteknologi med høj ydeevne blæser og suger med stor 
effektivitet

 • Turbo-funktion giver maks. effekt på både blæse og sugefunktionen 
ved de mest krævende opgaver

 • Unikt over/under aftageligt og udskifteligt blæse-/sugedesign gør det 
let at skifte mellem funktionerne

 • Softgreb håndtag for øget komfort
 • Variabel hastighed for ultimativ kontrol under havearbejde
 • Ideel til hårde overflader, såsom indkørsler, stier og terresse

Standardudstyr (OBV18)

35L opsamlerpose med glidelås, bæresele 
og kantsten hjul

OBL18JB
18V Løvblæser

 • Højtydende løvblæser designet for maksimal ydeevne. 
 • Variabel hastighedskontrol for ultimativ alsidighed 
 • Integreret skraper som fjerner blade og snavs
 • Softgreb håndtag for øget komfort

Standardudstyr (OBL18JB)

-

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 18V

Antal batterier 0

Luftstrøm hastighed (km/t) 160

Luftmængde (m_/min) 7.9

Vægt inkl. batteri (kg) 2.5

Vægt (uden batteri) (kg) 2.1

Varenummer 5133003662

EAN-kode 4892210157911

Spænding 18V

Antal batterier 0

Luftstrøm hastighed (km/t) 200

Luftmængde (m_/min) 6.0

Vægt inkl. batteri (kg) 4.1

Vægt (uden batteri) (kg) 3.7

Varenummer 5133003661

EAN-kode 4892210157904

Spænding 18V

Antal batterier 0

Sværdlængde (cm) 30

Kædehastighed (m/s) 10

Kædestramning uden 
brug af værktøj Ja

Vægt inkl. batteri (kg) 3.6

Vægt (uden batteri) (kg) 3.2

Varenummer 5133002829

EAN-kode 4892210147820
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ONE+ Haverengøring/Specialværktøj

RY18BLXA-0
NY18V Jet-Blæser

 • Højtydende kulfri motor og effektiv Jet-blæser giver maksimal ydelse
 • Justerbar hastighed for ultimativ kontrol
 • Turbo boost funktion giver øget kraft
 • Leveres med aftagelig højhastighedsdyse til borttagning af våde blade 

og genstridigt snavs
 • Cruise control for øger komfort ved langvarig brug

Standardudstyr (RY18BLXA-0)

Aftagelig højhastighedstyse

OSS1800
18V Spreder 

 • Fungerer til tørt materiale som f.eks frø, gødning eller salt
 • Variabel hastighed og justerbart distributionsområde fra 2,5 - 3,5 m
 • Mekanisme som forhindrer klumpning
 • Kapacitet op 4 l tørt materiale for let spredning

Standardudstyr (OSS1800)

-

OWS1880
18V Ukrudtssprøjte

 • Frem for at pumpe væsken ud med håndkraft, skal der nu bare trykkes 
på en knap

 • 3.5L tank med indbygget målebæger
 • Smart design så den kan betjenes med én hånd
 • Justerbar sprøjtespids til variabel spray

Standardudstyr (OWS1880)

-

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk
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Spænding 18V

Antal batterier 0

Gennemstrømning (l/t) 30

Tankkapacitet (l) 3.5

Vægt inkl. batteri (kg) 1.9

Vægt (uden batteri) (kg) 1.5

Varenummer 5133002676

EAN-kode 4892210144447

Spænding 18V

Antal batterier 0

Kapacitet (l) 4

Vægt inkl. batteri (kg) 1.9

Vægt (uden batteri) (kg) 1.4

Varenummer 5133003729

EAN-kode 4892210160201

Spænding 18V

Antal batterier 0

Luftmængde (m_/min) 11.9

Luftstrøm hastighed (km/t) 200

Vægt inkl. batteri (kg) 2.8

Vægt (uden batteri) (kg) 2.1

Varenummer 5133004536

EAN-kode 4892210181428
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ONE+ Specialværktøj

RY18BPSA-0
NY18V Rygsæk Sprayer

 • Rygsæk Sprayer ONE+ 18V. Slip for manuel pumpning, med et enkelt 
tryk på knappen sprayer du både ukrudsmiddel, gødning m.m. 

 • Polstret rygsækmodel til komfort ved langvarig brug
 • Stor 15 liter beholder
 • Stabil metal ramme med polstret stropper for jævn vægtfordeling og 

komfort. 
 • Låsbar afbryder så du slipper for at holde udløserknappen nede
 • Justerbart mundstykke, stram det for at anvende spray funktion og 

løsen for en mere jævn stråle

Standardudstyr (RY18BPSA-0)

Lanse, flad dyse, vario dyse, vinklet adapter

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 18V

Antal batterier 0

Gennemstrømning (l/t) 88

Tankkapacitet (l) 15

Vægt inkl. batteri (kg) 6.7

Vægt (uden batteri) (kg) 6.3

Varenummer 5133004573

EAN-kode 4892210182678
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ONE+ Specialværktøj

RY18PCA-120
18V Fugerenser med stålbørste og batteri (1x 2,0 Ah)

 • Rengør let for mos og græs mellem planker og stenbelægning
 • Nu er det slut med at ligge på knæ: Justerbart håndtag og 

teleskopgreb for behagelig opretstående rengøring i længere tid. 
 • Gummibelagt greb for komfort ved langvarig brug

Standardudstyr (RY18PCA-120)

Stålbørste

FØR

EFTER

Også tilgængelig som

18V Fugerenser med stålbørste

Art. nummer:Navn: 
RY18PCA-0 5133004727

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk
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Spænding 18V

Antal batterier 1

Kapacitet (Ah) 2.0

Lader er inkluderet Ja

Standardudstyr Stålbørste

Vægt inkl. batteri (kg) 3.4

Varenummer 5133004728

EAN-kode 4892210185594

FJERN EFFEKTIVT 
GRÆS OG MOS

FLISER

STENBELÆGNING
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Også tilgængelig som

18V Terrasserenser med multibørste 
(1 x 4.0 Ah)

Art. nummer:Navn: 
RY18PCB-140 5133004804

ONE+ Specialværktøj

RY18PCB-0
NY18V Terrasserenser med multibørste

 • Rengør let en lang række af overflader i haven inklusiv teresser mv. 
 • Nu er det slut med at ligge på knæ: Justerbart håndtag og 

teleskopgreb for behagelig opretstående rengøring i længere tid. 
 • Gummibelagt greb for komfort ved langvarig brug
 • Værktøjsfri skift af tilbehør
 • Rengøringsmidler til rengøring af forskellige overflader - sælges 

separat

Standardudstyr (RY18PCB-0)

Multibørste

FØR

EFTER

Spænding 18V

Antal batterier 0

Standardudstyr Multibørste

Vægt inkl. batteri (kg) 3.9

Vægt (uden batteri) (kg) 3.5

Varenummer 5133004729

TERRASSE- 
RENSER MED  
MULTIBØRSTE
TRÆTERRASSER

FLISER

STENBELÆGNING
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ONE+ Batterier

RB18L15
18V 1,5 Ah Lithium+ batteri 

 • Kraftigt 1,5 Ah Lithium+Ion batteri, giver mere kraft længere driftstid og 
bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologier

 • 4 trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på 
batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)

 • IntelliCell™ teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimerer 
batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed

 • Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang 
holdbarhed

 • Skru op til 440 4x32 mm skruer i med R18DD3
 • Skær op til 27 meter 13 mm krydsfiner med R18CS
 • Driftstiden kan variere afhængigt af værktøj, batteri og anvendelse

RB18L25
18V 2.5 Ah Lithium+ batteri 

 • Kraftigt 2,5 Ah Lithium+Ion batteri,giver mere kraft længere driftstid og 
bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologier

 • 4 trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på 
batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)

 • IntelliCell™ teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimerer 
batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed

 • Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang 
holdbarhed

 • Skru op til 745 4x32 mm skruer i med RR18DD3
 • Skær op til 41 meter 13 mm krydsfiner med R18CS
 • Driftstiden kan variere afhængigt af værktøj, batteri og anvendelse

RB18L30
18V 3.0 Ah High Energy™ batteri

 • Kraftfuldt 3,0 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og 
bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologi

 • High Power battericeller genererer op til 25% mindre varme i de mest 
krævende opgaver hvilket maksimerer driftstiden

 • High Power battericeller genererer op til 20% mindre varme i de mest 
krævende opgaver hvilket maksimerer driftstiden

 • IntelliCell™; teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimerer 
batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed

 • 4 trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på 
batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)

 • Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang 
holdbarhed

RB18L40
18V 4,0 Ah Lithium+ batteri 

 • Kraftigt 4,0 Ah Lithium+ batteri med mere kraft, længere driftstid og og 
bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologier.

 • 4-trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på 
batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)

 • IntelliCell™ teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimerer 
batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed

 • Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang 
holdbarhed

 • Skru op til 1240 4x32 mm skruer i med R18DD3
 • Skærer op til 88 m 13 mm krydsfiner med R18CS
 • Driftstid varierer efter værktøj, opgaver og brugerteknik.

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk
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Varenummer 5133001907

EAN-kode 4892210124104

Varenummer 5133002867

EAN-kode 4892210149343

Varenummer 5133002237

EAN-kode 4892210129062

Varenummer 5133001905

EAN-kode 4892210124081
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ONE+ Batterier

RB18L50
18V 5.0 Ah Lithium+ batteri

 • Kraftfuldt 5,0 Ah Lithium+ batteri giver mere kraft, længere driftstid og 
bedre holdbarhed end tidligere lithium teknologi

 • 4-trins strømindikator (100%, 75%, 50%, 25%) 
 • IntelliCell™ teknologien overvåger og afbalancerer battericellerne 

individuelt for at maksimere driftstider, levetid og sikkerhed 
 • Solid slagfast ramme giver fremragende holdbarhed
 • Op til 1550 4x32 mm skruer med R18DD3
 • Op til 100 m i 13 mm krydsfiner med R18CS
 • Driftstid varierer efter værktøj, opgaver og brugerteknik.

RB18L90
18V 9.0 Ah High Energy™ batteri

 • Kraftigt 9,0 Ah Lithium + HIGH ENERGY batteri giver 3 gange mere 
driftstid og 20% mere strøm end tidligere lithium teknologier

 • High Power battericeller genererer op til 25% mindre varme i de mest 
krævende opgaver hvilket maksimerer driftstiden

 • Nyt højtydende design med 4 strømudgange øger energiflowet og 
forbedre batteriets kraft med op til 20%

 • IntelliCell™; teknologien overvåger hver enkelt celle for at maksimerer 
batteriets levetid, holdbarhed og sikkerhed

 • 4 trins strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på 
batteriet (100%, 75%, 50%, 25%)

 • Robust design med indbygget beskyttelse mod stød for lang 
holdbarhed

 • Bor op til 1080 16x50 mm huller med R18DD5
 • Skær op til 320 meter 18 mm OSB plade med R18CS
 • Driftstiden kan variere afhængigt af værktøj, batteri og anvendelse

RC18120-150
18V Sæt med batteri og lader (1 x 5.0 Ah)

 • 1 x 5.0Ah Lithium+ batteri og lader
 • Lithium+ batterier giver mere kraft, længere driftstid og længere 

holdbarhed end tidligere lithium batterier
 • 4-trins strømindikator viser niveauet (100%, 75%, 50%, 25%)
 • IntelliCell™ teknologien overvåger og balancerer battericellerne 

individuelt for maksimal driftstid, levetid og sikkerhed
 • Op til 1550 4x32mm skruer med R18DD3
 • Sav op til 100 meter i 13mm krydsfiner med R18CS
 • Driftstiden varierer efter værktøj, brugerteknik og materiale
 • Passer til alle Ryobi 18V ONE+ værktøjer

Også tilgængelig som

18V Batteri og lader-sæt (2x5.0Ah)1 x 2.5 Ah Lithium+ batteri og lader

Art. nummer:Navn: Art. nummer:Navn: 
RC18120-250RC18120-125 51330033645133003359

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Varenummer 5133003366

EAN-kode 4892210152206

Varenummer 5133002865

EAN-kode 4892210149381

Varenummer 5133002433

EAN-kode 4892210135940
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ONE+ Ladere

RC18120RC18150
18V ONE+ Hurtiglader 18V ONE+ Kompakt lader

 • Den hurtigste ONE+ lader til dato. Oplader 5.0 Amp/timen - det tager 
60 min at oplade et 5.0 Ah batteri

 • Kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion batterier
 • Indikator-lys viser batteriets status

 • Kompakt hurtiglader. Lader med 2.0Amp/t så du kan lade et 2.0Ah 
batteri på en time

 • ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion batterier
 • Indikatorlys viser status på batterierne under opladning

RC18627 RC18118C
18V ONE+ Multilader, 6 indgange 18V ONE+ Billader

 • Multilader med plads til 6 ONE+ batterier på én gang
 • Lader med 2.7Amp/t, hvilket betyder at den lader et 2,5 Ah batteri på 

under en time
 • Kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium ion batterier

 • Sæt i bilens 12V-cigarstik så du kan lade dine batterier mens du er i 
bilen

 • ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium+ batterier
 • Indikatorlys viser ladestatus på batterierne

Estimeret opladningstid (min)

 Ladetid 
 (Amp/timer) 1.3Ah 1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 3.0Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

RC18115 1.5 50 60 80 100 120 160 200 360

RC18120 2.0 39 45 60 75 90 120 150 270

RC18150 5.0 20 25 30 40 45 50 60 120

RC18627 2.7 30 35 45 60 70 90 120 200

RC18118C 1.8 44 50 67 84 100 134 167 300

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu

Varenummer 5133002893

EAN-kode 4892210150134

Varenummer 5133002630

EAN-kode 4892210140906

Varenummer 5133002891

EAN-kode 4892210150103

Varenummer 5133002638

EAN-kode 4892210141873
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Ét batteri passer alle
RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

OLM1833B Antal m² 150 200 200 250 525

RY18LM37A Antal m² 150 200 225 275 600

RY18LMX37A Antal m² 200 300 300 375 800

RY18LMH37A Antal m² 275 425 450 575 1200

RY18LMX40A Antal m² 300 450 500 600 1300

RY18SFX35A Antal m² 250 400 425 525 1100

OLT1825M
Driftstid for lette - middelsvære 
trimningsopgaver (min.) 15 18 24 30 45 48 60

RY18LT25A
Driftstid for lette - middelsvære 
trimningsopgaver (min.)

15 18 24 30 45 48 60

OLT1832
Driftstid for middelsvære trimnings- 
opgaver (min.)

15 18 24 30 45 48 60

RLT1831H
Driftstid for middelsvære trimnings- 
opgaver (min.)

15 18 24 30 45 48 60

OLT1833
Driftstid for krævende trimnings- 
opgaver (min.)

12 18 19 23 48

OBC1820B
Driftstid for krævende buskrydningsop-
gaver (min.)

11 14 21 22 28 59

RY18HT40A
Driftstid for klipning af hække med op til 
16 mm grene (min.) 20 23 30 38 57

OHT1845
Driftstid for klipning af hække med op til 
18 mm grene (min.)

18 21 27 34 51

OHT1851R
Driftstid for klipning af hække med op til 
22 mm grene (min.)

16 18 24 30 45 48 60

OHT1850H
Driftstid for klipning af hække med op til 
22 mm grene (min.)

17 20 26 33 50 52 65

OHT1855R
Driftstid for klipning af hække med op til 
22 mm grene (min.)

18 21 28 35 53 55 69

OHT1850X
Driftstid for klipning af hække med op til 
16 mm grene (min.)

21 24 32 40 60 64 80

OPT1845
Driftstid for klipning af hække med op til 
18 mm græne (min.)

18 22 33 36 45 95
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BLOW
ERS &

 VACS

= Ikke anbefalet

RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

OCS1825 Antal skæringer i 80 mm grene 18 30 33 40 90

OCS1830 Antal skæringer i 130 mm grene 18 30 33 40 90

RY18PSA Antal skæringer i 40 mm grene 40 46 60 75 110 120 150 230

OGS1822
Driftstid ved beskæring af op til 10 mm 
grene (min.)

39 46 61 76 114

OPP1820 Antal skæringer i 50 mm grene 20 25 40 50 80 75 100 150

OLP1832BX Antal skæringer i 28 mm grene 200 230 300 400 600

OBL1820S
Driftstid for lette - middelsvære 
løvblæsningsopgaver (min.)

100 150 150 200 400

OBL18JB
Driftstid for middelsvære 
løvblæsningsopgaver (min.)

200 300 300 400 825

OBL1820H
Driftstid for lette - middelsvære 
løvblæsningsopgaver (min.)

200 300 300 400 825

OBV18
Driftstid for middelsvære løvblæsnings/
sugningsopgaver (m2)

200 300 300 400 825

RY18PCA Driftstid (Min.) 21 24 32 40 60 64 80 168

RY18PCB Driftstid (Min.) 13 15 20 26 39 41 51 107

OWS1880 Driftstid (Timer) 3,5 4,5 5,5 7,0 10,5

RY18BPSA Driftstid (Timer) 1,5 1,5 2,0 2,5 4,0 4,0 5,0 11,0

OSS1800 Driftstid (Timer) 1,5 1,5 2,0 2,5 4,0
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Plæneklippere

RLM13E33S
1300W Plæneklipper, 33 cm klippebredde

 • Kraftfuld 1300W motor med 33 cm klippebredde
 • Justerbart håndtag kan tilpasses brugeren
 • EasyEdge™ Græskam så der kan klippes helt til kanten
 • 5 højdeindstillinger giver klippehøjde mellem 20-60 mm.
 • Håndtag kan foldes og fjernes, sammenklappelig græsopsamler for let 

opbevaring
 • Græsopsamler på 35 L

Standardudstyr (RLM13E33S)

Bioklip-prop

RLM15E36H
1500W Plæneklipper, 36 cm klippebredde

 • Kraftfuld 1500W motor med klippebredde på 36 cm
 • Klip helt til kanten med EasyEdge™ græskam
 • Justerbar klippehøjde med ét håndtag - 20 - 70 mm
 • Justerbar højde på håndtag
 • Vertebrae™ Ergonomisk håndtag med flere grebsmuligheder
 • Foldbart håndtag og sammenklappelig græsopsamler for let og 

kompakt opbevaring
 • Opsamler på 45 L

Standardudstyr (RLM15E36H)

Bioklip-prop

RLM18E40H
1800W Plæneklipper, 40 cm klippebredde

 • Kraftfuld 1800W motor med klippebredde på 40 cm
 • Klip helt til kanten med EasyEdge™ græskam
 • Justerbar klippehøjde med ét håndtag - 20 - 70 mm
 • Justerbar højde på håndtag
 • Vertebrae™ Ergonomisk håndtag med flere grebsmuligheder
 • Foldbart håndtag og sammenklappelig græsopsamler for let og 

kompakt opbevaring
 • Opsamler på 50 L

Standardudstyr (RLM18E40H)

Bioklip-prop

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu

Spænding 1800W

Klippebredde (cm) 40

Fremdrift Tryk

Bioklip Ja

Vægt (kg) 13

Varenummer 5133002347

EAN-kode 4892210822604

Spænding 1500W

Klippebredde (cm) 36

Fremdrift Tryk

Bioklip Ja

Vægt (kg) 11.5

Varenummer 5133002345

EAN-kode 4892210822567

Spænding 1300W

Klippebredde (cm) 33

Fremdrift Tryk

Bioklip Ja

Vægt (kg) 9

Varenummer 5133002343

EAN-kode 4892210822581
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Plænelufter

RY1400SF35A
NY1400W Plænelufter - 35 cm

 • Fire arbejdsdybder gør det let at fjerne ukrudt og mos
 • Arbejdsbredde på 35 cm
 • Foldehåndtager gør den let at opbevarer
 • Tromle med 16 rustfrie stålklinger
 • Luftruller og stor opsamler på 55L (sælges separat)

Standardudstyr (RY1400SF35A)

-

RAC821
35 cm mosrive /5132004632

RAC822
55L opsamler / 5132004633

18V Kulfri  
plænelufter RY1400SF35A

KRAFT
Højtydende 36V kulfri motor, drevet af to ONE+ 
18V batterier

ALSIDIG
Fire arbejdsdybder for ultimativ kontrol

HUSK AT
KØBE...

Spænding 1400W

Klippebredde (cm) 35

Fremdrift Drivrem

Vægt (kg) 14

Varenummer 5133004566

EAN-kode 4892210182555
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Plæneklippere

RLM46175YL
Motorplæneklipper med OHC motor 175cc, klippekapacitet 46 cm

 • Motorplæneklipper med 175cc OHC motor, der er let at starte, hver 
gang - uanset om den er kold eller varm. Ekstrem kraftfuld i højt eller 
vådt græs 

 • Central justering af 7 højdetrin fra 24-76 mm
 • Selvkørende funktion fjerner behovet for at skubbe plæneklipperen, 

hvilket sparer tid og energi
 • 3 funktioner i 1: Bioklip-funktion, opsamler, og bagudkast
 • Store baghjul for nem manøvrering

Standardudstyr (RLM46175YL)

-

RLM46175Y
Motorplæneklipper med OHC motor 175cc, klippekapacitet 46 cm

 • Motorplæneklipper med 175cc OHC motor, der er let at starte, hver 
gang - uanset om den er kold eller varm. Ekstrem kraftfuld i højt eller 
vådt græs 

 • Central justering af 7 højdetrin fra 25-75 mm
 • Selvkørende funktion fjerner behovet for at skubbe plæneklipperen, 

hvilket sparer tid og energi
 • 4 funktioner i 1: Bioklip-funktion, opsamler, sideudkast og bagudkast
 • Bioklip-funktion findeler og genanvende det afklippede græs som 

naturlig gødning
 • Sideudkast gør det muligt at klippere længere eller højere græs 

uden at skulle tømme græsopsamleren
 • Store baghjul let manøvrering 
 • Praktisk foldbart håndtag med kliklås samt græsopsamler  

med hård top og bløde sider for nem opbevaring 
 • Hurtig tilslutning af vandslange for nem rengøring

Standardudstyr (RLM46175Y)

Bioklip-prop, sideudkast og bagudkast

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark
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Spænding 175cc

Klippebredde (cm) 46

Fremdrift Selvkørende

Bioklip Ja

Vægt (kg) 31.1

Varenummer 5133003671

EAN-kode 4892210158796

Spænding 175cc

Klippebredde (cm) 46

Fremdrift Selvkørende

Bioklip Ja

Vægt (kg) 36

Varenummer 5133003673

EAN-kode 4892210158819
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Plæneklippere

RLM53190YV
Motorplæneklipper med OHC motor 190cc, klippekapacitet 53 cm

 • Motorplæneklipper med 190cc OHC motor, der er let at starte, hver 
gang - uanset om den er kold eller varm. Ekstrem kraftfuld i højt eller 
vådt græs 

 • Variabel hastighedskontrol + variabel motorhastighed
 • Selvkørende funktion fjerner behovet for at skubbe plæneklipperen, 

hvilket sparer tid og energi
 • 4 funktioner i 1: Bioklip-funktion, opsamler, sideudkast og bagudkast
 • Store baghjul for nem manøvrering
 • Praktisk foldbart håndtag med kliklås samt græsopsamler med hård 

top og bløde sider for nem opbevaring 
 • Hurtig tilslutning af vandslange for nem rengøring

Standardudstyr (RLM53190YV)

Bioklip-prop, sideudkast og bagudkast

RLM46160S
Motorplæneklipper 160cc OHV selvkørende, klippekapacitet 46 cm

 • 160cc OHV motorteknologi. Pålidelig og nem start hver gang
 • Ren motorteknologi
 • 2-i-1: opsamler, bioklip-funktion
 • Selvkørende funktion, fjerner behovet for at skubbe plæneklipperen, 

hvilket sparer tid og energi
 • Central indstilling af 7 klippehøjder mellem 25 og 75 mm
 • 46 cm ståldæk, velegnet til store haver
 • 55L opsamler med hård top

Standardudstyr (RLM46160S)

Bioklip-prop, 55L opsamler

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 160cc

Klippebredde (cm) 46

Fremdrift Selvkørende

Bioklip Ja

Vægt (kg) 30

Varenummer 5133004344

EAN-kode 4892210173331

Spænding 190cc

Klippebredde (cm) 53

Fremdrift Selvkørende

Bioklip Ja

Vægt (kg) 36

Varenummer 5133003672

EAN-kode 4892210158802
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Græstrimmere & Buskryddere

RLT3525
350W Græstrimmer, 25 cm klippebredde

 • Kraftfuld men letvægts 350W motor
 • 25 cm klippekapacitet
 • EasyEdge™ for let hurtigt skift mellem kantklipning og trimning
 • Ergonomisk håndtag
 • Skaft i metal for lang holdbarhed

Standardudstyr (RLT3525)

Bump head trimmerhoved

RLT5127
500W Græstrimmer, med en klippebredde på 27 cm

 • Let og kraftfuld 500W motor 
 • 27 cm klippekapacitet
 • EasyEdge™ for hurtig overgang mellem kantklipning og trimning
 • Teleskopskaft og justerbart støttegreb gør det behageligt at trimme i 

alle højder
 • Integreret vægmonteringskrog for nem opbevaring

Standardudstyr (RLT5127)

Automatisk trådfremføring

RLT6130
600W Græstrimmer, med en klippebredde på 30 cm

 • 600W højtydende motor 
 • Justerbart støttegreb og teleskopskaft gør arbejdet  behageligt uanset 

højde
 • 30 cm klippekapacitet for hurtigt fuldførelse af enhver opgave
 • EasyEdge™ for hurtig overgang mellem kantklipning og trimning
 • Integreret vægmonteringskrog for nem opbevaring

Standardudstyr (RLT6130)

Automatisk trådfremføring

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU
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#RyobiDanmark
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Spænding 600W

Klippebredde (cm) 30

Trådfremføring Auto-feed

Vægt (kg) 2.9

Varenummer 5133003641

EAN-kode 4892210157737

Spænding 500W

Klippebredde (cm) 27

Trådfremføring Auto-feed

Vægt (kg) 2.8

Varenummer 5133003639

EAN-kode 4892210157713

Spænding 350W

Klippebredde (cm) 25

Trådfremføring Bump head

Vægt (kg) 1.9

Varenummer 5133002789

EAN-kode 4892210147042
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Græstrimmere & Buskryddere

RBC1226I
1200W Buskrydder, 26 mm ryddebredde

 • Kraftfuld 1200 W motor leverer fremragende ydelse
 • SmartTool teknologi giver ekstra ydelse med Expand-it™ tilbehør
 • 2-i-1 med 26 cm Tri-Arc ™ hærdet stålklinge for kraftfuld præcis skæring
 • 2-i-1: 38 cm klippekapacitet ved græstrimning
 • Mekanisme for hurtigt skift mellem Expand-It™ SmartTool tilbehør, 

vinkelbar hækkeklipper, grensav, forlængerskaft, buskrydder og 
haveblæser

 • Ergonomisk design med optimal vægtfordeling

Standardudstyr (RBC1226I)

Spole med Bump Feed trimmerhoved og 
bæresele

RLT254CDSO
25.4 cc Benzindrevet Græstrimmer, 43 cm klippebredde

 • POWR XT™: Kompakt fuld-krank motor leverer kraft, holdbarhed og 
pålidelighed i en lille størrelse.

 • Delbart skaft kompatibelt med Expand-It™

 • Stor klippebredde på 43 cm med 2,4 mm HD tråd
 • ReelEasy™ trimmerhoved med innovativt system til hurtig og let 

pårulning af trimmertråd
 • Ren motorteknologi slår CE CO emissionsgrænser med 73% og CE 

HC + Nox emissionsgrænser med 28%

Standardudstyr (RLT254CDSO)

2-takts-olie, Reel-Easy™ trimmerhoved med 
6 mm tråd, skruenøgle, ergonomisk håndtag

RLT26C
26 cc POWR LT2™ græstrimmer, 43 cm klippebredde

 • PoWR LT2™ 26 cc 2-takts motor leverer fremragende kraft i forhold til 
vægten

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO emissionsgrænser med 57% og CE 
HC+ NOX emissiongrænser med 24%

 • Stor klippebredde på 43 cm
 • Kompatibel med Reel-Easy™ trimmerhoved for let skift af trimmertråd
 • Justerbart loophåndtag for øget komfort ved langvarig brug

Standardudstyr (RLT26C)

ProCut™ klippehoved, ergonomisk håndtag

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 26cc

Tankkapacitet (l) 0.25

Klippebredde (cm) 43

Tråddiameter (mm) 2.4

Vægt (kg) 4.6

Varenummer 5133002354

EAN-kode 4892210131805

Spænding 25.4cc

Tankkapacitet (l) 0.58

Klippebredde (cm) 43

Tråddiameter (mm) 2.4

Vægt (kg) 4.9

Varenummer 5133002535

EAN-kode 4892210138309

Spænding 1200W

Klippebredde med 
buskrydderklinge (cm) 26

Klippebredde med 
græstrimmer-hoved (cm) 38

Trådfremføring Bump head

Vægt (kg) 5.1

Varenummer 5133002506

EAN-kode 4892210138033
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Græstrimmere & Buskryddere

RBC430SBD
30cc Benzindrevet buskrydder med foldbart cykelhåndtag

 • POWR LT4™ 30cc 4-takts motor: Fremragende kraft i forhold til vægt. 
Leverer op til 30% mere moment.

 • Automatisk trykudløser (ACR) reducerer trækkraften så det kræver 45% 
mindre kraft at starte den.

 • Ren motorteknologi.
 • 4-takts: Ingen blanding af benzin og olie
 • Solidt skaft designet til at give optimal kraftoverførsel fra motor til 

klippehoved
 • 2-i-1: Tri-Arc+™ hærdet stålklinge og  ReelEasy™ trimmerhoved med 

innovativt system til hurtig og let pårulning af trimmertråd.
 • 26cm TriArc+™ buskrydderklinge, dobbelt 2.4mm HD trimmertråd med 

46 cm klippebredde
 • Vertebrae+™ bæresele for optimal balance og komfort under brug.

Standardudstyr (RBC430SBD)

Tri-Arc+™ buskrydderklinge, Reel-Easy™ 
trimmerhoved, skruenøgle, cykelhåndtag,  
Vertebrae+™ bæresele.

RBC52FSBOS
55cc Benzindrevet buskrydder med foldbart  
cykelhåndtag og savklinge

 • PoWR LT4™ 52cc fuld-krank 2-takts motor med højt drejningsmoment 
og suveræn fordeling mellem vægt og ydeevne

 • ONE+™ EasyStart™ gør den let at starte - uden at skulle trække i 
startsnoren

 • Ren motorteknologi.
 • Stor klippebredde (46 cm med trimmer og 20 cm med 

buskrydderklinge)
 • 3-i-1: Professionel ydelse med Tri-Arc+™ buskrydderklinge, Savklinge, 

og Reel-Easy™ trimmerhoved.
 • Solidt skaft designet til ultimativ kraftoverførsel fra motor til hoved.
 • Vertebrae+™ bæresele for god balance og komfort under brug
 • Heavy Duty 20 cm savklinge til tætte buske og små træer.

Standardudstyr (RBC52FSBOS)

2-takts-olie, Tri-Arc+™ buskrydderklinge, 
Reel-Easy™ trimmerhoved, skruenøgle, 
26-tands savklinge, cykelhåndtag og 
Vertebrae+™ bæresele

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU
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ryobitools.eu

Spænding 30cc

Tankkapacitet (l) 0.35

Klippebredde med 
buskrydderklinge (cm) 26

Tråddiameter (mm) 2.4

Vægt (kg) 6.4

Varenummer 5133002923

EAN-kode 4892210151506

Spænding 52cc

Tankkapacitet (l) 1.1

Klippebredde med 
buskrydderklinge (cm) 26/20 med klinge

Tråddiameter (mm) 2.4

Vægt (kg) 9.2

Varenummer 5133002545

EAN-kode 4892210138125
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Expand-it

RXAHT01
Expand-It™ SmartTool vinkelbar hækkeklipper

 • SmartTool-teknologien optimerer klingehastighed til hækkeklipning
 • Ydelse på 4670 omdr./min med benzinmotor
 • Ydelse på 3916 omdr./min med 1200W motor
 • 90° vinkelbart hoved
 • 44 cm dobbeltvirkende diamantskåret sværd
 • Grenkapacitet på 28 mm
 • 2.4 kg

RXPR01
Expand-It™ SmartTool grensav

 • SmartTool-teknologien optimerer kædehastighed til savning
 • Benzin- og eldrevede motorer giver en skæreydelse på 15 m /s
 • 15° vinklet 25,4 cm sværd for optimal klipning og sikkerhed
 • Automatisk kædesmøring og klar olietank
 • 2.2 kg

RXBC01
Expand-It™ SmartTool Buskrydder

 • SmartTool-teknologi optimerer klingehastighed til bl.a. højt græs og 
mindre buske

 • Ydelse på 8100 omdr./min med benzinmotor
 • Ydelse på 7080 omdr./min med 1200W motor
 • 20 cm klippebredde
 • Tri-Arc™ hærdet metalklinge
 • 1,4 kg

RXEX01
Expand-It™ forlængerskaft

 • Ideel til at forlænge grensav eller hækkeklipper-tilbehør
 • Længde: 62 cm
 • 0.6 kg

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Varenummer 5132002793

EAN-kode 4892210140272

Varenummer 5132002795

EAN-kode 4892210140258

Varenummer 5132002797

EAN-kode 4892210140142

Varenummer 5132002796

EAN-kode 4892210140265
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Hækkeklippere

RHT4550
450W Hækkeklipper, 50 cm sværd, 20 mm grenkapacitet

 • Kraftfuld men letvægts 450W motor
 • Dobbeltvirkende diamantslebne klinger til rene og præcise snit
 • 50 cm sværd skærer grene med diameter op til 20 mm
 • Softgreb på alle håndtag for maksimal komfort
 • Kompatibel med HedgeSweep™ løvopsamler

Standardudstyr (RHT4550)

Sværdskede

RHT5655RS
500W Hækkeklipper, sværdlængde 55 cm,  
grenkapacitet 26 mm

 • Kraftig 550W motor med høj drejningsmoment giver fremragende 
skæreydelse

 • 55 cm diamantslebet sværd giver fremragende klipperkvalitet
 • Savfunktion med grenkapacitet på 26 mm
 • 5-positions roterende baghåndtag med stor afbryder og softgreb for 

komfortabel skæring i enhver vinkel
 • Ergonomisk velafbalanceret letvægtsdesign for øget komfort ved 

længere tids brug
 • Kompatibel hedgeSweep™  løvopsamler, fjerner let blade og grene 

Standardudstyr (RHT5655RS)

Sværdskede

RHT6760RL
650W Hækkeklipper, sværdlængde 60 cm,  
grenkapacitet 30 mm

 • Kraftig 650W motor med høj drejningsmoment giver fremragende 
skæreydelse

 • 60 cm laserskåret og diamantslebet sværd giver fremragende 
klipperkvalitet

 • Savfunktion med grenkapacitet på 30 mm.
 • Nyt anti-blokeringssystem forhindre uforudsete grenblokeringer
 • 5-positions roterende baghåndtag med stor 

afbryder og softgreb for komfortabel skæring i 
enhver vinkel

 • Ergonomisk velafbalanceret letvægtsdesign for 
øget komfort ved længere tids brug

 • HedgeSweep™  løvopsamler, fjerner let blade og 
grene 

Standardudstyr (RHT6760RL)

HedgeSweep ™ løvopsamler, sværdskede

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU
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Spænding 650W

Sværdlængde [cm] 60

Maks. skærekapacitet 
(mm) 30

Klingetype Diamantslebet

Vægt (kg) 4.0

Varenummer 5133003647

EAN-kode 4892210157782

Spænding 550W

Sværdlængde [cm] 55

Maks. skærekapacitet 
(mm) 26

Klingetype Diamantslebet 
sværd

Vægt (kg) 3.6

Varenummer 5133003643

EAN-kode 4892210157829

Spænding 450W

Sværdlængde [cm] 50

Maks. skærekapacitet 
(mm) 20

Klingetype Diamantslebet

Vægt (kg) 2.9

Varenummer 5133002793

EAN-kode 4892210147004
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Hækkeklippere

RHT8165RL
800W Hækkeklipper, sværdlængde 65 cm,  
grenkapacitet 30 mm

 • Kraftig 800 W motor med højt drejningsmoment giver fremragende 
ydelse

 • 65 cm laserskåret og diamantslebet sværd giver fremragende 
klipperkvalitet

 • Savfunktion med grenkapacitet på 34 mm
 • Nyt anti-blokeringssystem forhindre uforudsete 

grenblokeringer
 • 5-positions roterende baghåndtag med stor afbryder 

og softgreb for komfortabel skæring i enhver 
vinkel

 • Ergonomisk velafbalanceret letvægtsdesign for 
øget komfort ved længere tids brug

Standardudstyr (RHT8165RL)

HedgeSweep™ løvopsamler, sværdskede

RHT25X55R
25,4cc Benzin hækkeklipper, 55 cm sværd,  
32 mm grenkapacitet

 • POWR XT™: Kompakt fuld-krankmotor leverer kraft, holdbarhed og 
pålidelighed i en letvægts-udgave

 • Roterende baghåndtag for behagelig anvendelse alle positioner
 • 55 cm diamantslebet sværd giver fremragende klipperkvalitet
 • 32 mm grenkapacitet for hurtig og effektiv klipning af større hække
 • Kompakt, integreret design for god  balance og manøvredygtighed.

Standardudstyr (RHT25X55R)

2 takts olie

RPT4545E
450W Forlængbar hækkeklipper

 • Kraftig 450W motor
 • Sværdlængde 45 cm
 • Grenkapacitet: 20 mm
 • Vinkelbart klippehoved op til 135°, med 4 forskellige positioner
 • Aftagelig skaft for lang rækkevidde og praktisk opbevaring
 • Længden kan justere op til 2.6 m, hvilket giver en samlet rækkevidde 

på op til 4 m

Standardudstyr (RPT4545E)

Sværdskede, bæresele

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 450W

Sværdlængde [cm] 45

Maks. skærekapacitet 
(mm) 20

Klingetype Laserskåret

Vægt (kg) 4.1

Varenummer 5133002226

EAN-kode 4892210821393

Spænding 25.4cc

Sværdlængde [cm] 55

Maks. skærekapacitet 
(mm) 32

Klingetype Diamantslebet

Vægt (kg) 5.1

Varenummer 5133003670

EAN-kode 4892210157942

Spænding 800W

Sværdlængde [cm] 65

Maks. skærekapacitet 
(mm) 34

Klingetype Diamantslebet

Vægt (kg) 4.0

Varenummer 5133003649

EAN-kode 4892210157768
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Forlængningsbart haveværktøj/Kædesave

RPP750S
750W Grensav, 20 cm sværd

 • Kraftig 750W motor
 • 20 cm Oregon® sværd og kæde
 • Høj ydelse og en kædehastighed på op til 10 m/s
 • Længden kan justeres op til 2.7 m, hvilket giver en samlet rækkevidde 

på op til 4 m
 • Toppen har 15° vinkling som giver bedste skærevinkel og øget kontrol
 • Automatisk kædesmøring
 • Aftagelig skaft for lang rækkevidde og praktisk opbevaring

Standardudstyr (RPP750S)

Sværd- og kædeolie, skiftenøgle og 
bæresele

RCS1935B
1900W Kædesav, 35 cm sværd

 • Kraftfuld 1900W motor
 • 35 cm Oregon® sværd og kæde
 • Kædehastighed 15 m/sek. 
 • Hurtigt mekanisk kædebremsesystem for øget sikkerhed
 • Hurtig og nem værktøjsfri kædestramning
 • Anti-Vibrationssystem reducerer træthed og øger 

brugervenligheden
 • Automatisk kædesmøring for kontinuerlig skæring
 • Innovativ beskyttelsesskjold leder træspåner væk fra brugeren
 • Velafbalanceret letvægtsdesign for nem håndtering

Standardudstyr (RCS1935B)

Sværdskede samt olie til kæde og sværd

RCS2340B
2300W Kædesav, 40 cm sværd

 • Kraftfuld 2300W motor
 • 40 cm Oregon® sværd og kæde
 • Kædehastighed 16 m/sek. 
 • Hurtigt mekanisk kædebremsesystem for øget sikkerhed
 • Hurtig og nem værktøjsfri kædestramning
 • Anti-Vibrationssystem reducerer træthed og øger  

brugervenligheden
 • Automatisk kædesmøring for kontinuerlig skæring
 • Innovativ beskyttelsesskjold leder træspåner væk fra brugeren
 • Velafbalanceret letvægtsdesign for nem håndtering

Standardudstyr (RCS2340B)

Sværdskede samt olie til kæde

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU
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#RyobiDanmark
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Spænding 2300W

Sværdlængde (cm) 40

Kædehastighed (m/s) 16

Kædestramning uden brug 
af værktøj Ja

Kapacitet olietank (l) 0.15

Vægt (kg) 4.8

Varenummer 5133004340

EAN-kode 4892210170569

Spænding 1900W

Sværdlængde (cm) 35

Kædehastighed (m/s) 15

Kædestramning uden brug 
af værktøj Ja

Kapacitet olietank (l) 0.15

Vægt (kg) 4.7

Varenummer 5133004338

EAN-kode 4892210170545

Spænding 750W

Sværdlængde (cm) 20

Kædehastighed (m/s) 10

Kapacitet olietank (l) 0.08

Vægt (kg) 3.8

Varenummer 5133002228

EAN-kode 4892210821379
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Kædesave

RCS3835T
Kædesav med 37cc Power-XT motor, 35 cm sværd 

 • Højtydende kædesav med POWR XT™ 37cc motor (1,3 kW / 1,8 Hk) 
 • Sværdlængde 35 cm.
 • 3-punkts antivibration i håndtaget
 • Let at starte med 2-positions karburator
 • Høj kædehastighed med 23,8 m/sek
 • Automatisk kædesmøring
 • Værktøjsfri adgang til topdækslet for hurtig adgang til at filtrere og 

tændrør
 • Hurtigt reagerende kædebremse for øget sikkerhed
 • Enkle greb til kædestramning uden brug af værktøj
 • Integreret opbevaring plads til værktøj
 • Ren motorteknologi slår CE CO emissionsgrænser med 87% og CE 

HC + Nox emissionsgrænser med 38%

Standardudstyr (RCS3835T)

Sværd og kædeolie, 2-takts olie og nøgle

RCS5145B
Kædesav med 51cc  POWR XT™ motor, 45 cm sværd

 • POWR XT™ 2-takts 51 cc krankmotor med perfekt fordeling mellem 
vægt og ydeevne

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO emissionsgrænser med 43% og CE-
HC + NOx emissionsgrænser med 36%

 • 45 cm Oregon® sværd & kæde
 • Kædehastighed på up til 22 m/s
 • Hurtigt reagerende kædebremse for øget sikkerhed
 • Praktisk og robust kædestramning på siden af maskinen
 • 3-punkts antivibrationshåndtag for øget brugerkomfort
 • Værktøjsfri adgang til luftfiltret Standardudstyr (RCS5145B)

Sværd- og kædeolie, 2-taktsolie og 
skiftenøgle

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 51cc

Sværdlængde (cm) 45

Kædehastighed (m/s) 22.2

Tankkapacitet (l) 0.575

Vægt (kg) 5.3

Varenummer 5133001858

EAN-kode 4892210819215

Spænding 37.2cc

Sværdlængde (cm) 35

Kædehastighed (m/s) 22.2

Tankkapacitet (l) 0.3

Vægt (kg) 4.6

Varenummer 5133002386

EAN-kode 4892210132710



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

58

Løvblæser-/suger

RBV3000CSV
3000W Løvblæser-/suger

 • Kraftig 3000W motor
 • Konverter/skift mellem løvblæser og løvsuger. Let at skifte rør/ 

konvertere fra blæse -til sugefunktion
 • 2-trins variabel luftstrøm hastighed med en maks. ydelse på på 

375 km/t og et lavt støjniveau.
 • Kraftig blæseeffekt med en luftmængde på op til 14 m³/min.
 • Power Mulching™ heavy duty dobbelte kværnhjul, det yderste i 

metal, komposterer 16 liter til 1.
 • Vertebrae ™ skulderrem for maksimal komfort og balance

Standardudstyr (RBV3000CSV)

Blæsedysse, 45l opsamlingspose og 
Vertebrae™ bæresele

RBV3000CESV
3000W 3-i-1 Løvblæser-/suger 

 • Kraftig 3000W motor
 • Den nye 3-i-1 løvblæser/-suger kan anvendes alene som kun 

løvblæser, eller som løvsuger, men kan også anvendes samlet 
med begge funktioner når begge rør på værktøjet.

 • Maksimal ydeevne med luftstrøm hastighed på på 375 km/t 
og et lavt støjniveau

 • Kraftig blæsereffekt med en luftmængde på op til 16 m³/min.
 • Power Mulching™ heavy duty dobbelte kværnhjul, det  

yderste i metal, komposterer 16 liter til 1.
 • Skift mellem blæse- og sugefunktion med et enkelt greb
 • Vertebrae™ skulderrem for maksimal komfort og balance

Standardudstyr (RBV3000CESV)

Blæsedysse, 45l opsamlingspose og 
Vertebrae™ bæresele

RBV26B
26cc PoWR LT2™ løvblæser/suger

 • Kraftfuld PoWR LT2™ 2-takts 26cc motor med perfekt fordeling mellem 
vægt og ydeevne

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO og HC+Nox emissionsgrænser
 • Høj luftstrøm hastighed på op til 320 km/t med fartpilot
 • Høj luftmængde på 12.8 m³/min
 • Håndtag med fartpilot gør det muligt at fastsætte og opretholde den 

ønskede hastighed under længerevarende brug
 • Komposterer blade fra 12 til 1 liter
 • Integreret opbevaringsplads til værktøj
 • Metal klinger

Standardudstyr (RBV26B)

2-takts-olie, opsamler, skruenøgle, blæserør 
og sugeanordning

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk
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Spænding 3000W

Luftstrøm hastighed (km/t) 375

Luftmængde (m_/min) 16

Komposteringsforhold 16:1

Opsamler (l) 45

Variabel hastighed Ja

Vægt (kg) 5.1

Varenummer 5133002190

EAN-kode 4892210821447

Spænding 3000W

Luftstrøm hastighed (km/t) 375

Luftmængde (m_/min) 14

Komposteringsforhold 16:1

Opsamler (l) 45

Variabel hastighed Nej

Vægt (kg) 4.2

Varenummer 5133002188

EAN-kode 4892210821423

Spænding 26cc

Luftstrøm hastighed (km/t) 325

Luftmængde (m_/min) 12.8

Komposteringsforhold 16:1

Opsamler (l) 40

Vægt (kg) 4.3

Varenummer 5133002353

EAN-kode 4892210117335
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Løvblæser-/suger & Kultivatorer

RBL26BP
 26cc POWR LT2™ løvblæser, rygsækmodel

 • Kraftfuld PoWR LT2™ 2-takts 26cc motor med perfekt fordeling mellem 
vægt og ydeevne

 • Renr motorteknologi slår CE CO emissionsgrænser med  
65% og CE HC + Nox emissionsgrænser med 34%

 • Luftstrøm hastighed op til 290 km/t
 • Høj luftmængde på op til 11 m³/min
 • Ergonomisk rygsæksramme med åndbar polstring for  

optimal brugerkomfort
Standardudstyr (RBL26BP)

2-taktsolie og  blæserør

RBL42BP
42cc POWR XT™ løvblæser, rygsækmodel

 • Kraftfuld PoWR XT™ 2-takts 42cc motor med perfekt 
fordeling mellem vægt og ydeevne

 • Ren motorteknologi. Slår CE CO med 71% og HC+Nox 
emissionsgrænser med 29%

 • Variabel luftstrøm hastighed op til 298 km/t med fartpilot
 • Bedst i sin klasse med en luftmængde på 14,1 m³/min
 • Fartpilot gør det muligt at fastsætte og opretholde den 

ønskede hastighed under længerevarende brug 
 • Ergonomisk Vertebrae rygsæksramme med åndbar 

polstring for optimal brugerkomfort
Standardudstyr (RBL42BP)

2-taktsolie

RCP1225
1150W Kultivator med 25 cm fræsebredde

 • Kraftfuld 1150 W motor
 • 4 robuste metalklinger muliggør konstant bevægelse under gravning
 • Klingediameter på 20 cm
 • 25 cm arbejdsbredde
 • Justerbare baghjul for manøvredygtighed og let transport
 • Foldbart håndtag for at lette transport og opbevaring

Standardudstyr (RCP1225)

-

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 1150W

Maks. skæredybde (cm) 20

Tanddiameter (cm) 20

Vægt (kg) 13.6

Varenummer 5133002388

EAN-kode 4892210132796

Spænding 42cc

Luftstrøm hastighed (km/t) 298

Luftmængde (m_/min) 14.4

Vægt (kg) 8.2

Varenummer 5133001879

EAN-kode 4892210818874

Spænding 26cc

Luftstrøm hastighed (km/t) 290

Luftmængde 3 (m³/min) 11

Vægt (kg) 5.5

Varenummer 5133001815

EAN-kode 4892210818096
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Højtryksrensere

RPW150XRB
NY2200W Højttryksrenser, 150 Bar

 • Højttryksrenser 2200W. 150 bar med et maks. arbejdstryk på 420  L/T
 • Holdbar og fleksibel stålarmet slange. Stålameringen forebygger knæk 

på slangen
 • Automatisk ud- og oprulning af slangen, hvilket giver maksimal 

mobilitet rundt i haven
 • Integreret beholder til sæbe - 1L. der let aktiveres via sprøjtepistolen
 • Indbygget opbevaring til tilbehør
 • Leveres med roterende børste og 30 cm terrasserenser
 • Kompakt design med hjul for nem transport

Standardudstyr (RPW150XRB)

8 m slange, lanse, turbomundstykke, 
roterende vaskebørste og terrasserenser

RPW130XRBB
NY1800W Højtryksrenser, 130 Bar

 • Højttryksrenser 1800W. 130 bar med et maks. arbejdstryk på 380 L/T
 • Holdbar og fleksibel stålarmet slange. Stålameringen forebygger knæk 

på slangen
 • Slangeoprulning for let opbevaring når slangen ikke er i brug
 • Integreret beholder til sæbe - 1L. der let aktiveres via sprøjtepistolen
 • Indbygget opbevaring til tilbehør
 • Leveres med 25 cm terrasserenser og multibørste
 • Kompakt design med hjul for nem transport

Standardudstyr (RPW130XRBB)

Sprøjtepistol, turbolanse, variolanse, 25 
cm overfladerenser, multibørste og 6 m 
stålarmeret slange

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk
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Spænding 2200W

Dysens tilslutning Fast 

Maks. tryk (bar) 150

Slangelængde (m) 8

Type af slange Stålarmeret

Pumpematerial Aluminium

Vægt (kg) 13.4

Varenummer 5133003749

EAN-kode 4892210160539

Spænding 1800W

Dysens tilslutning Fast 

Maks. tryk (bar) 130

Slangelængde (m) 6

Type af slange Stålarmeret

Pumpematerial Aluminium

Vægt (kg) 8.9

Varenummer 5133003748

EAN-kode 4892210160522
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Højtryksrensere

RPW120B
NY1800W Højtryksrenser, 120 Bar

 • Højttryksrenser 1800W. 120 bar med et maks. arbejdstryk på 380  L/T
 • Holdbar og fleksibel stålarmet slange. Stålameringen forebygger knæk 

på slangen
 • Kompakt stående design med indbygget håndtag og hjul for let 

opbevaring og transport
 • Integreret beholder til sæbe - 1L. der let aktiveres via sprøjtepistolen
 • Indbygget opbevaring til tilbehør

Standardudstyr (RPW120B)

5 m slange, vario- og turbolanse og 
sprøjtepistol.

RPW110B
NY1500W Højttryksrenser, 110 Bar

 • Højttryksrenser 1500W. 110 bar med et maks. arbejdstryk på 360 L/T
 • Ekstremt kompakt design med integreret håndtag
 • Integreret lanse, sæbesprøjte og slangeropbevaring
 • Ekstern beholder til vaskemiddel er inkluderet

Standardudstyr (RPW110B)

5 m slange og  beholder til sæbe lanse, 
turbomundstykke

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

Spænding 1800W

Dysens tilslutning Fast 

Maks. tryk (bar) 120

Slangelængde (m) 5

Type af slange Stålarmeret

Pumpematerial Aluminium

Vægt (kg) 7.7

Varenummer 5133004600

EAN-kode 4058546321826

Spænding 1500W

Dysens tilslutning Fast 

Maks. tryk (bar) 110

Slangelængde (m) 5

Type af slange Standard PVC

Pumpematerial Aluminium

Vægt (kg) 5.1

Varenummer 5133003747

EAN-kode 4892210160515
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Kompostkværene

RSH2545B
2500W Kompostkværn, 45 mm grenkapacitet

 • Kraftfuld 2500W kompostkværn
 • To vendbare klinger i hærdet stål kværner grene og buske til fin 

kompost
 • Designet med stor fokus på brugersikkerhed
 • Håndtag og store hjul for let transport rundt i haven
 • Stor opsamler på 40 liter

Standardudstyr (RSH2545B)

Skubbestang, 40L opsamler

RSH3045U
3000W Støjsvag kompostkværn, 45 mm grenkapacitet

 • 3000W støjsvag kompostkværn med grenkapacitet på 45 mm
 • Designet med valseteknik hvilket gør den både støvsvag og effektiv
 • Trækker automatisk grenene ned
 • Robust metalramme og store hjul for let manøvrering
 • Bakfunktion til evt. fastkørte grene
 • Opsamler på 55 liter

Standardudstyr (RSH3045U)

55 l opsamlingssæk

For yderligere tekniske specifikationer kan du søge under respektive produkt på www.ryobitools.dk

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiDanmark

ryobitools.eu

Spænding 3000W

Kværnsystem Valseteknik

Maks. skærediameter (mm) 45

Opsamler kapacitet [L] 55

Vægt (kg) 21

Varenummer 5133004335

EAN-kode 4892210170859

Spænding 2500W

Kværnsystem Klinger

Maks. skærediameter (mm) 45

Opsamler kapacitet [L] 40

Vægt (kg) 13.4

Varenummer 5133002512

EAN-kode 4892210137951
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Tilbehør til 
haveværktøj

Får mere information om vores 
tilbehør, på:

ryobitools.dk/tilbehør

Universal 
rengøringsmiddel

MultibørsteOverfladerenser

RAC733
Varenummer:  
5132003870

RAC722 
Varenummer:  
5132003863 

RAC719 
Varenummer:  
5132003861

TIMBERWOLF Premium 
Havehansker i læder
Str.: S, M, L

Vinklingsbar  
turbolanse

Havehandsker
Str.: S, M, L

RAC810 
Varenummer:  
5132002994

RAC742
Varenummer:  
5132004788

RAC811 
Varenummer:  
5132002991

Forlængerstykker 
til lanse

Universalbørste til 
hækkeklipper

Universal 
HEDGESWEEP™

RAC743 
Varenummer:  
5132004789

RAC305
Varenummer:  
5132002437

RAC311 
Varenummer:  
5132002864
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