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ETT BATTERI 
PASSER ALLE
70+ elverktøy og hagemaskiner 
drevet av samme Lithium+ batteri!
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For vilkår, betingelser og mer informasjon, vennligst besøk ryobitools.no

Verktøyene er laget for å vare.
Det samme gjelder garantien.
Du vil ha mer ut av alt. Det er hva Ryobi® leverer. Og nå, takket være den 
avanserte teknologien og innovasjonen, tilbyr Ryobi nå 3 års garanti *
på elektriske og batteridrevne verktøy, inkludert 18V ONE+ -systemet og
36V-serien**

ryobitools.no

GJØR DET SELV

GLOBAL
MARKEDSLEDER

PÅ
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Innhold

Alle viste produkter er i samsvar med de relevante europeiske forskriftene (viser
CE-godkjenningsmerket på merkeskiltet). 

VENNLIGST MERK: Verktøy kjøpt f.eks. i USA eller via internett, og importert 
til Europa, som ikke er CE-godkjent, bryter ikke bare EUs lovgivning, men vil 
ikke bli støttet / betjent i Europa av Ryobi® som et resultat. Kun verktøy som er 
kjøpt i EU, og som viser CE godkjenningsmerket på merkeskiltet (inkl. Sveits), 
er dekket av europeisk garanti. Ryobi® forbeholder seg retten til å revidere 
produktspesifikasjoner når som helst uten varsel 

Vi tilbyr en 3 års europeisk garanti 
*på batteridrevne og elektrisk 
verktøy ** unntatt tilbehør og 
komponenter som er gjenstand 
for naturlig og normal slitasje. 
Vennligst se våre garantibetingelser 
i brukermanualen for ytterligere
informasjon.

* Registrering må skje innen 30 dager fra kjøpsdatoen. Registrering er nødvendig for forlengelse for 3 års europeisk garanti. Vennligst besøk 
vår hjemmeside www.ryobitools.no for detaljerte opplysninger om garantibetingelser og utvidelsesregistrering. Denne garantien gjelder i Det 
europeiske fellesskap, Sveits, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkia og Russland. Utenom disse områdene, vennligst kontakt din autoriserte 
Ryobi®-forhandler for å finne ut om en annen garanti gjelder.

** Gjelder ikke bensindrevne verktøy eller batterier som er underlagt en 2 års Ryobi®-garanti uten registrering.

DEN EUROPEISKE GARANTIEN PÅVIRKER IKKE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER.  
ALL GARANTI FORETAS I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING.
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KJØP VERKTØYET
DU TRENGER

…og unngå å skulle betale for batterier og ladere 
du ikke trenger. Med alt fra bormaskiner og radioer 
til såmaskiner og gresstrimmere i sortimentet er 
valget ditt når behovet oppstår 

når du trenger det

ryobitools.no
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ETT BATTERI
PASSER ALLE
Over 70 elverktøy med samme
Lithium+ batteri

Kjøp et startsett med batteri og lader og 
start vektøysamlingen

VELG ET STARTSETT…

Utvid verktøysamlingen på en kostnadseffektiv 
måte ved å kjøpe verktøy, batteri og lader 
individuelt og etter behov.

VELG ET VERKTØY…

ELLER
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IntelliCell™ batteriteknologi
Overvåker og optimerer ytelsen for
overlegen ytelse og driftstid til alle ONE+
verktøy og oppgaver.

Batteriet som
tenker selv

Batterikonstruksjon med
mindre motstand for optimal
energioverføring og mulighet for
ekstra kraft når det trengs

Elektronikken stopper verktøyet
hvis det er for mye belastning på
batteriet eller hvis det blir for varmt.
Beskytter både verktøy og batteri 
fra skade.

Den enkleste måten å se
gjenværende driftstid og
planlegge arbeidet

Kraftige battericellerBeskyttet elektronikkBatteriindikator

ryobitools.no
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204 9.0Ah 65 4.0Ahvs.

7

3X
KUTT*

* RB18L90 sammenlignet med RB18L40 ved kutting av 10 cm diameter stammer med RCS1830 motorsag. Resultat varierer med verktøy, batteri og bruk.

3.0Ah High Energy 
Batteri
Art nr:  
5133001904

9.0Ah High Energy 
Batteri  
Art nr:  
5133002737

KUTT*

NYTT I 2018

LENGRE
DRIFTSTID

OPP
TIL
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Microprossessor som 
konstant overvåker og 
optimerer motoren for 
maksimal driftstid

Intelligent 
elektronikk

Administrerer sin egen kraft 
for optimal kraftlevering og 
driftstid til ethvert ONE+ 
verktøy

Batteriet som 
tenker selvKraft

Børsteløs motor med 
lav friksjon og opp til 25 
000 omdreininger for 
optimal kraft til et hav av 
arbeidsoppgaver

ryobitools.no

MER
KRAFT

MER
PRODUKTIVITET

MER
KOMPAKT
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Bor og festeoppgaver

R18DDBL-0
18V børsteløs bor/skrutrekker

 ● Børsteløs motor er elektronisk kontrollert for å optimalisere 
effektiviteten for opptil 40% mer driftstid per oppladning.

 ● Elektronisk ytelseskontroll leverer opptil 20% mer kraft enn maskiner 
med børster

 ● Børsteløs motor drives kjøligere og har opptil 10 ganger lengre 
levetid enn maskiner med børster

 ● 13 mm metallchuck for beste grep og kontroll i tillegg til styrke og 
driftssikkerhet

 ● e-Torque automatisk momentkontroll gjør det enkelt å arbeide i alle 
slags materialer 

Også tilgjengelig som:

 R18DDBL-225S | 5133003610

R18PDBL-0
18V børsteløs slagbormaskin

 ● Børsteløs motor som er perfekt for bor og festeoppgaver i metall, tre og 
betong. 

 ● Patentert elektronisk ytelseskontroll leverer opp til 40% lenger driftstid og 
20% mer kraft enn maskiner med børster

 ● 13 mm metallchuck for beste grep og kontroll i tillegg til styrke og 
driftssikkerhet

 ● 2-trinns planetgir med 0-440 og 0-1600 o/min for en lang rekke 
arbeidsoppgaver

 ● e-Torque automatisk momentkontroll gjør det enkelt å arbeide i alle slags 
materialer 

Også tilgjengelig som:

 R18PDBL-225S | 5133003613  

Antall medfølgende batterier 0
Maks. dreiemoment (Nm) 60
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. borkapasitet i tre (mm) 50
Vekt [uten batteri] [kg] 1.7
Artikkelnummer 5133002437
EAN kode 4892210135629

Antall medfølgende batterier 0
Maks. dreiemoment (Nm) 60
Maks. borkapasitet i tre (mm) 50
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. borkapasitet i murverk (mm) 13
Vekt [uten batteri] [kg] 1.7
Artikkelnummer 5133002438
EAN kode 4892210135636
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Kraft
Børsteløs motor med lav 
friksjon og helt opp til 25 000 
o/min for raske og kraftige 
maskiner

KOMPAKT
ERGONOMISK

OG

18V børsteløse bor/
skrutrekkere

Neste generasjon elektronisk 
clutch som sikrer at skruene 
nedsenkes til ønskes dybde 
perfekt hver gang - helt uten 
manuelt å skulle stille inn 
momentet. 

e-Torque™

ryobitools.no
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Bor og festeoppgaver

R18DD5-0

KOMMER SNART18V børsteløs bor/skrutrekker

 ● BRUSHLESS bor/skrutrekker ideell for boring eller skruoppgaver i 
tre eller metall

 ● Ryobi’s BRUSHLESS teknologi benytter patentert elektronikk for å 
levere mer driftstid og kraft

 ● e-Torque elektronisk momentkontroll for perfekt finish hver gang
 ● 13 mm chuck for bruk med en lang rekke tilbehør
 ● 2 gir for å kontrollere maksimal hastighet for å matche forskjellige 
materialer og applikasjoner

Også tilgjengelig som:

 R18DD5-220S | 5133003733

R18PD5-0

KOMMER SNART18V børsteløs slagbormaskin

 ● BRUSHLESS slagbormaskin ideell for skruoppgaver eller boring i tre 
eller metall eller boring i murverk takket være hammerfunksjonen

 ● Ryobi’s BRUSHLESS teknologi benytter patentert elektronikk for å 
levere mer driftstid og kraft

 ● e-Torque elektronisk momentkontroll for perfekt finish hver gang
 ● 13 mm chuck for bruk med en lang rekke tilbehør
 ● 2 gir for å kontrollere maksimal hastighet for å matche forskjellige 
materialer og applikasjoner

Også tilgjengelig som:

 R18PD5-220S | 5133003735  

Antall medfølgende batterier 0
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. borkapasitet i tre (mm) 38
Vekt [uten batteri] [kg] 1.3
Artikkelnummer 5133003596
EAN kode 4892210156648

Antall medfølgende batterier 0
Maks. borkapasitet i murverk (mm) 13
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. borkapasitet i tre (mm) 38
Vekt [uten batteri] [kg] 1.3
Artikkelnummer 5133003595
EAN kode 4892210156631
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R18DD3-0
NYHET18V 2-gir bor/skrutrekker

 ● Batteridrevet bor/skrutrekker for bruk i tre, metall eller andre 
skruoppgaver

 ● 13 mm selvspennende chuck med forbedret grep og 
driftssikkerhet

 ● 2 gir for beste kontroll og fleksibel bruk i en lang rekke 
materialer

 ● LED lys for beste oversikt over arbeidsområdet
 ● For optimal ytelse anbefaler vi å bruke verktøyet med et 2.5 Ah 
lithium+ batteri med kapasitet til opp til 745 4 x 32 mm skruer 
pr opplading

Også tilgjengelig som:

 R18DD3-120S | 5133003347

 R18DD3-220S | 5133003348

R18PD3-0

NYHET18V batteridrevet slagbormaskin

 ● Batteridrevet slagbormaskin perfekt for bor og festeoppgaver i 
trem metall og betong. 

 ● 13 mm selvspennende chuck med forbedret grep og holdbarhet
 ● 2 gir for maksimal fleksibilitet og bruk til en lang rekke 
forskjellige materialer 

 ● 24 momentinnstillinger for maksimal kontroll
 ● LED lys som lyser opp arbeidsområdet

Også tilgjengelig som:

 R18PD3-225S | 5133003345

Antall medfølgende batterier 0
Maks. dreiemoment (Nm) 50
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. borkapasitet i tre (mm) 38
Vekt [uten batteri] [kg] 1.3
Artikkelnummer 5133002889
EAN kode 4892210149152

Antall medfølgende batterier 0
Maks. dreiemoment (Nm) 50
Maks. borkapasitet i murverk (mm) 13
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. borkapasitet i tre (mm) 38
Vekt [uten batteri] [kg] 1.3
Artikkelnummer 5133002888
EAN kode 4892210149145

ryobitools.no
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Bor og festeoppgaver

R18SDS-0RAD1801M
18V SDS+ kombihammer18V vinkelskrutrekker

 ● Pneumatisk hammermekanisme leverer 1.3 J slagenergi, perfekt 
for boring av hull i stein og betong

 ● SDS+ chuck for rask boring og enkelt skifte av tilbehør
 ● Kraftig 18V motor for maksimal ytelse

 ● Selvspennende chuck 10 mm
 ● Variabel hastighet, revers og brems for 
total kontroll

 ● Automatisk spindellås for enhåndsbetjent 
bitsskifte

R18IDBL-0
18V børsteløs slagskrutrekker

 ● Børsteløs slagskrutrekker perfekt for alle slags festeoppgaver
 ● Ryobi sin børsteløse teknologi kombinerer lavfriksjonsmotor 
med intelligent teknologi og lithium+ batteriteknologi for å 
levere opp til 20% lengre driftstid og 20% mer kraft i en mer 
kompakt innpakning. 

 ● Kraftig slagmekanisme leverer opp til 5x mer kraft enn en 
bormaskin

 ● 3 momentinnstillinger for full fleksibilitet til en lang rekke 
arbeidsoppgaver

 ● DeckDrive™ modus utviklet spesielt for terrasseskruer

Antall medfølgende batterier 0
Slagtall (slag/min) 0-5000
Maks. borkapasitet i tre (mm) 16
Maks. borkapasitet i stål (mm) 13
Maks. borkapasitet i murverk (mm) 16
Vekt [uten batteri] [kg] 1.7
Artikkelnummer 5133002305
EAN kode 4892210130211

Antall medfølgende batterier 0
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 0-1100
Maks. borkapasitet i tre (mm) 38
Maks. borkapasitet i stål (mm) 10
Vekt [uten batteri] [kg] 1.4
Artikkelnummer 5133001166
EAN kode 4892210118578

Antall medfølgende batterier 0
Slagtall (slag/min) 0-3900
Maks. dreiemoment (Nm) 270
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 0-3000
Vekt [uten batteri] [kg] 1.1
Artikkelnummer 5133002662
EAN kode 4892210143457
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R18QS-0 R18ID3-0
18V Quiet Strike slagskrutrekker 18V 3-girs slagskrutrekker

 ● Slagskrutrekker med QuietStrike oljepulsmekanisme for 
festeoppgaver

 ● Den innovative oljepulsmekanismen leverer mer kraft og 
hastighet med halve støynivået av andre slagskrutrekkere

 ● Tri-Beam LEDlys for beste oversikt over arbeidsområdet uten 
plagsomme skygger

 ● Slagskrutrekker perfekt for tyngre festeoppgaver
 ● Kraftig slagmekanisme leverer opp til 4x kraft i forhold til en bor/
skrutrekker

 ● 3 momentinnstillinger for en lang rekke arbeidsoppgaver, fra 
karmskruer til lange treskruer og mindre bolter

CCG1801MR18IW3-0
18V batteridrevet muttertrekker 18V Fugepistol 

 ● Opp til 200 tuber pr opplading
 ● Låsbar bryter forhindrer utilsiktet start
 ● Variabel hastighet for optimal kontroll

 ● Kraftig 18V motor leverer 400 Nm moment - ideell for stramming 
og åpning av bolter

 ● Slagmekanismen tillater høyt moment samtidig som tilbakeslag 
forblir minimalt 

 ● Tri-Beam LED lys uten plagsomme skygger for arbeid på steder 
med lite eller ingen lys

Antall medfølgende batterier 0
Maks. dreiemoment (Nm) 45
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 0-3200
Slagtall (slag/min) 0-2200
Vekt [uten batteri] [kg] 1.4
Artikkelnummer 5133002642
EAN kode 4892210142443

Antall medfølgende batterier 0
Maks. dreiemoment (Nm) 220
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 0-3,200
Slagtall (slag/min) 0-3,400
Vekt [uten batteri] [kg] 1.2
Artikkelnummer 5133002613
EAN kode 4892210140708

Antall medfølgende batterier 0
Slagtall (slag/min) 0-3200
Maks. dreiemoment (Nm) 400
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 0-2900
Vekt [uten batteri] [kg] 1.6
Artikkelnummer 5133002436
EAN kode 4892210132352

Antall medfølgende batterier 0
Maks. utgangseffekt 225
Vekt [uten batteri] [kg] 1.6
Artikkelnummer 5133000060
EAN kode 4892210100962

ryobitools.no
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Bor og festeoppgaver

R18GLU-0 R18N16G-0
18V Dykkertpistol 16G18V batteridrevet limpistol

 ● AirStrike teknologien sørger beste komfort, og eliminerer 
behovet for bråkete kompressorer, plasskrevende slanger og 
dyre gasspatroner

 ● Avfyrer 16G (1.6 mm) spiker med 19 til 65 mm lengde
 ● 2 modus - full sekvensiell modus for presisjon og kontaktmodus 
for rask festing

 ● Varmt lim som kan brukes til en lang rekke oppgaver og mange 
materialer som papir, papp, tekstil, plastikk, tre, metall, kork 
eller stein

 ● Tofingerbryter for beste kontroll
 ● Kun 3 minutters oppvarming for rask oppstart av neste prosjekt

Også tilgjengelig som:

 R18N16G-120S | 5133003859

R18S18G-0R18N18G-0
18V batteridrevet 18G stiftepistol18V Dykkertpistol 18G

 ● AirStrike™ teknologien tilbyr batteridrevet frihet uten behov for 
bråkete kompressorer, tunge slanger eller dyre gasspatroner

 ● Avfyrer 5.5-6.1 mm stifter mellom 10 og 38 mm
 ● 2 stiftemodus, full sekvensiell modus for presisjon og 
kontaktmodus for raske stifter

 ● AirStrike teknologien sørger beste komfort, og eliminerer 
behovet for bråkete kompressorer, plasskrevende slanger og 
dyre gasspatroner

 ● Avfyrer 18G (1.2 mm) spiker med 15 til 50 mm lengde
 ● 2 modus - full sekvensiell modus for presisjon og kontaktmodus 
for rask festing

Også tilgjengelig som:

 R18N18G-120S | 5133003860

Antall medfølgende batterier 0
Dysehull [mm] 3
Limstav diameter[mm] 11
Vekt [uten batteri] [kg] 0.4
Artikkelnummer 5133002868
EAN kode 4892210149428

Antall medfølgende batterier 0
Magasinkapasitet spiker 100
Spikertype (mm) 1.6
Vekt [uten batteri] [kg] 2.7
Artikkelnummer 5133002222
EAN kode 4892210128898

Antall medfølgende batterier 0
Magasinkapasitet spiker 105
Spikertype (mm) 1.2
Vekt [uten batteri] [kg] 2.5
Artikkelnummer 5133002093
EAN kode 4892210128058

Antall medfølgende batterier 0
Leveres med lader? Nei
Magasinkapasitet 100
Kapasitet stifter <attrib a=”782” l=”22” 
Vekt [uten batteri] [kg] 2.6
Artikkelnummer 5133002516
EAN kode 4892210138781
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R18AG-0R18AG7-0
18V børsteløs vinkelsliper 18V vinkelsliperNYHET

 ● Håndtak med 3 innstillinger for enkel skjæring
 ● Rask og enkel justering av beskyttelsesskjerm uten bruk av 
verktøy

 ● Spindellås til raskt og enkelt skifte av tilbehør

 ● Kraftig børsteløs 125 mm vinkelsliper ideell for en lang rekke 
kutte og slipeoppgaver

 ● Børsteløs motor med lavere friksjon som frigjør mer energi til 
oppgaver i metall eller betong

 ● Elektronikk som konstant overvåker motoren for maksimal 
driftstid

R18RS-0 RRS1801M
18V bajonettsag 18V batteridrevet bajonettsag

 ● Idell for raske snitt og nedrivningsoppgaver i materialer som tre, 
metall og plastikk

 ● Raskere snitt enn den elektriske Ryobi ERS0VHG bajonettsagen
 ● Anti-Vibe™ håndtak for beste komfort og kontroll under saging

 ● Universal sag til bruk i mange forskjellige materialer
 ● Verktøyløst bladskifte
 ● Variabel hastighet og brems

Antall medfølgende batterier 0
Skivediameter (mm) 125
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 11,000
Hulldiameter (mm) 22
Vekt [uten batteri] [kg] 2.2
Artikkelnummer 5133002852
EAN kode 4892210149404

Antall medfølgende batterier 0
Skivediameter (mm) 115
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 7500
Hulldiameter (mm) 22
Vekt [uten batteri] [kg] 2.5
Artikkelnummer 5133001903
EAN kode 4892210123657

Antall medfølgende batterier 0
Slaglengde (mm) 28
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 2,900
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm) 200
Vekt [uten batteri] [kg] 2.4
Artikkelnummer 5133002637
EAN kode 4892210141910

Antall medfølgende batterier 0
Slaglengde (mm) 22
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 3100
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm) 180
Vekt [uten batteri] [kg] 1.9
Artikkelnummer 5133001162
EAN kode 4892210118691

ryobitools.no
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Metall/trebearbeiding

RWSL1801MR18CS7-0

NYHET18V ONE+ børsteløs sirkelsag 18V Lithium-Ion sirkelsag med laser

 ● Kraftig børsteløs sirkelsag perfekt for lange, rette snitt i 
platemateriale som sponplater, benkeplater eller kryssfinér. 

 ● Børsteløs motor med mindre friksjon som frigjør mer kraft til den 
gitte oppgaven i en lang rekke materialer

 ● Elektronikk som konstant justerer motorkraften i forhold til 
oppgaven for maksimal driftstid

 ● Skjæredybde 45 mm (90°)
 ● Ultratynt TCT-blad reduserer strømforbruket og øker 
skjæredybden

 ● Ideel til laminatbordplater, planker og platemateriale

R18CS-0 R18JS-0
18V batteridrevet sirkelsag 18V stikksag

 ● Premium 165mm blad med 24 karbidtenner for beste ytelse og 
skjærekvalitet

 ● Kraftig 18V motor med 4.700 o/min for enkle kutt i tre og 
platematerialer

 ● Imponerende kuttekapasitet med 52 mm ved 90 garder, 36 
mm ved 45 grader for sammenlignbar ytelse med elektriske 
maskiner

 ● 25 mm slaglengde og opp til 3 000 slag pr minutt for beste 
skjæreytelse

 ● Énhånds hastighetskontroll for enkel justering til variert bruk
 ● 4-trinns pendelfunksjon for forbedret ytelse

Antall medfølgende batterier 0
Bladdiameter (mm) 184
Maks. Skjæredybde 90° (mm) 60
Gjæringskapasitet (°) 50
Vekt [uten batteri] [kg] 2.8
Artikkelnummer 5133002890
EAN kode 4892210150080

Antall medfølgende batterier 0
Bladdiameter (mm) 150
Maks. Skjæredybde 90° (mm) 45
Gjæringskapasitet (°) 50
Vekt [uten batteri] [kg] 2.8
Artikkelnummer 5133001164
EAN kode 4892210118554

Antall medfølgende batterier 0
Bladdiameter (mm) 165
Maks. Skjæredybde 90° (mm) 52
Gjæringskapasitet (°) 0-56
Vekt [uten batteri] [kg] 2.4
Artikkelnummer 5133002338
EAN kode 4892210117304

Antall medfølgende batterier 0
Slaglengde (mm) 25
Slagtall, ubelastet (slag/min) 1,100 - 3,000
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm) 101
Vekt [uten batteri] [kg] 2.1
Artikkelnummer 5133002158
EAN kode 4892210128010
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LTS180M R18MS216-0

NYHET
18V flisesag 18V batteridrevet kapp/gjær-

sag med teleskopisk uttrekk

 ● Batteridrevet kapp/gjærsag med kapasitet opp til 70x270 mm 
ved 90°

 ● Forvalgt gjæringsinnstilling på 45° og skråkutt mellom 0 og 45°
 ● Premium tynn 216 mm blad med 
48 karbidtenner gir ypperlig ytelse 
og kuttekvalitet

 ● Kraftig 18 V motor til keramikkk, granitt, marmor og murverk
 ● Base med store hjul for enkel justering
 ● 102 mm diamantskjæreskive gir mulighet for presisjonsskjæring

RMT1801MEMS190DCL
18V multitool18V kapp/gjærsag

 ● Opp til 69 snittt i 1 x 4˝ tre (med 18 V 2,4 Ah batteri)
 ● Opp til 40 snitt i 1 x 4˝ tre (med et fult oppladet 18 V 1,4 Ah 
batteri)

 ● Laser for presise og gjentagende snitt

 ● Et alsidigt og kompakt multiverktøy med både slipe- og 
skjærehoder

 ● Rask og enkel overgang mellom sliping og saging
 ● LED-arbeidslys

Antall medfølgende batterier 0
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 5000
Bladdiameter [mm] 102
Maks. Skjæredybde 90° (mm) 22
Vekt [uten batteri] [kg] 2.7
Artikkelnummer 5133000154
EAN kode 4892210110688

Antall medfølgende batterier 0
Bladdiameter (mm) 216mm
Maks kapasitet 0 gjæring 45 skrå [mm] 48 x 270
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 45° skråkutt (mm) 48 x 185
Vekt [uten batteri] [kg] 14.4
Artikkelnummer 5133003597
EAN kode 4892210156952

Leveres med lader? Nei
Bladdiameter (mm) 190
Maks kapasitet 0 gjæring 45 skrå [mm] 19 x 114
Maks. Skjærekapasitet 45° gjæring / 45° skråkutt (mm) 19 x 82
Vekt [uten batteri] [kg] 7.1
Artikkelnummer 5133000932
EAN kode 4892210116895

Antall medfølgende batterier 0
Oscilleringsvinkel 3 °
Svingningshastighet (svingninger/min) 0-20000
Vekt [uten batteri] [kg] 1.1
Artikkelnummer 5133001632
EAN kode 4892210120328

ryobitools.no
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R18MS216-0

Trebearbeiding

R18MT-0

NYHET18V batteridrevet multiverktøy

 ● Fleksibelt multiverktøy perfekt for arbeid i en lang rekke 
materialer som gips, tre, plast, kompositt

 ● Dykksager helt opp til kanten uten å skade sensitive materialer
 ● 4-posisjons justerbart hode for enkelt tilgang på steder med 
begrenset plass

 ● Verktøyløs bladklemme for enkelt skifte av tilbehør
 ● 6-posisjons variabel bryter for optimal kontroll i en lang rekke 
arbeidsoppgaver

R18TR-0

NYHET18V overfreser

 ● Batteridrevet overfreser perfekt til å frese ut kanter og spor til 
alle trebearbeidingsoppgaver

 ● Fininnstilling for beste presisjon og nøyaktig fresing
 ● Aluminiumssokkel for beste stabilitet og nøyaktighet
 ● LED lys som lyser opp arbeidsområdet
 ● For beste ytelse og driftstid anbefales bruk med et 5.0Ah 
lithium+ batteri som kan frese opp til 33 meter i furu

Antall medfølgende batterier 0
Oscilleringsvinkel <attrib a=”884” l=”22” 
Svingningshastighet (svingninger/min) 10,000-20,000
Vekt [uten batteri] [kg] 1.0
Artikkelnummer 5133002466
EAN kode 4892210136534

Antall medfølgende batterier 0
Maks. Skjærekapasitet (mm) 38
Spennhylse (mm) 6mm & 6.35mm
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 29000
Vekt [uten batteri] [kg] 1.3
Artikkelnummer 5133002917
EAN kode 4892210151483
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R18PL-0 R18BS-0

NYHET NYHET18V batteridrevet båndsliper18V batteridrevet høvel

 ● Batteridrevet høvel som effektivt fjerner materiale, perfekt for 
tilpassing av dører og andre jevne overflater

 ● Justerbar dybde fra 0 til 1.6 mm og 82 mm høvelbredde
 ● Fronthåndtak for optimal kontroll

 ● Effektiv 76 x 457mm båndsliper perfekt for tyngre oppgaver over 
et større areal

 ● Fjerner opp til 700g materiale pr time
 ● 3-posisjons fronthåndtak for optimal kontroll og fleksibilitet ved 
arbeid på steder med begrenset plass

R18PS-0R18ROS-0
18V batteridrevet ekesentersliper 18V batteridrevet deltasliper

 ● Ideell for lette og middels tunge oppgaver som finpussing og 
fjerning av maling

 ● 2.5 mm oscilleringsspenn for rask og effektiv fjerning av 
materiale

 ● Eksentrisk slipebevegelse for perfekt resultat uten spor etter 
maskinen

 ● Ideell for lette og mellomstore oppgaver som finpussing og 
fjerning av maling

 ● 1.8 mm bevegelsesspenn for rask og effektiv materialefjerning
 ● Kompakt design gjør at brukeren kommer til på steder med 
begrenset plass

Antall medfølgende batterier 0
Høveldybde (mm) 1.6
Høvelbredde (mm) 82
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min) 11000
Vekt [uten batteri] [kg] 2.4
Artikkelnummer 5133002921
EAN kode 4892210151520

Antall medfølgende batterier 0
Båndlengde (mm) 457
Båndbredde (mm) 76
Belt speed [m|min] 250
Vekt [uten batteri] [kg] 2.7
Artikkelnummer 5133002916
EAN kode 4892210149992

Antall medfølgende batterier 0
Oscilleringshastighet [o|min 22,000
Diameter av omkrets (mm) 1.8
Slipeplate størrelse (mm) 100x140
Vekt [uten batteri] [kg] 0.6
Artikkelnummer 5133002443
EAN kode 4892210133700

Antall medfølgende batterier 0
Oscilleringshastighet [o|min 20,000
Diameter av omkrets (mm) 2.5
Slipeplate størrelse (mm) 125
Vekt [uten batteri] [kg] 1.1
Artikkelnummer 5133002471
EAN kode 4892210136855

ryobitools.no
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Hus og hjem

R18F-0R18RH-0
18V batteridrevet radio med Bluetooth® 18V vifte

 ● Stereolyd fra to 7W premium høyttalerelementer for klar og 
fyldig lyd ved alle volum 

 ● Integrert Bluetooth® teknologi for optimal fleksibilitet og 
mulighet for trådløs tilkobling fra opp til 10 m

 ● Digital tuner med mulighet for 10 forhåndsvalgte FM og AM 
stasjoner

 ● Batteridrevet vifte, perfekt for innendørs og utendørs bruk. 
Kompakt og enkelt å transportere med innebygget bærehåndtak

 ● Justerbar i 8 posisjoner 
 ● Kan både stilles og henges i flere posisjoner for beste 
fleksibilitet

P620 R18TB-0

NYHET18V malingsprøyte 18V batteridrevet sponblåser

 ● Fleksibel slange gjør at man kan bruke all malingen i 
beholderen

 ● Innovativ og patenterat fremføringssystem som samtidig 
minimerer behovet for fortynning

 ● Velg mellom 3 forskjellige spraymønstre for maksimal 
fleksibilitet; vannrett, 
loddrett eller rundt

 ● Ideell til å blåse vekk støv og metallspon i verkstedet
 ● Kompakt og kraftig sponblåser med opp til 200 km/t 
lufthastighet

 ● 3-trinns hastighetsvelger

Voltstyrke 18V
Antall medfølgende batterier 0
Viftehastighet (o/min.) 2,100 / 1,400
Vekt [uten batteri] [kg] 1.1
Artikkelnummer 5133002612
EAN kode 4892210140678

Antall medfølgende batterier 0
Vekt [uten batteri] [kg] 1.8
Artikkelnummer 5133002734
EAN kode 4892210145390

Antall medfølgende batterier 0
Beholderkapasitet (ml) 1000
Fargedekning sprøyte (m2/min) 10
Gjennomstrømming (l/t) 20
Vekt [uten batteri] [kg] 2
Artikkelnummer 5133000155
EAN kode 4892210110589

Antall medfølgende batterier 0
Lufthastighet 1 [km|t] 115
Lufthastighet 2 [km|t] 150
Lufthastighet 3 [km|t] 200
Vekt [uten batteri] [kg] 1.15
Artikkelnummer 5133002915
EAN kode 4892210149985
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18V poleringsmaskin
Art nr:  
5133002465

18V arbeidsradio
Art nr:  
5133002455

18V håndstøvsuger
Art nr:  
5133003834  

Bilpleie
Pass godt på bilen med Ryobi ONE+ batteridrevne verktøy
Alle drives av samme batteri

Musikk mens du jobber

Nypolert bil når  
som helst

Ny bil på innsiden...

Se hvordan du tar vare på bilen med  
våre YouTube videoer

youtube.com/RyobiTV

Riktig dekktrykk

Fokus på detaljene

Lys fra 12V uttaket

Hjulskift uten  
vondt i ryggen?

18V muttertrekker
Art nr:  
5133002436

18V LED  
områdebelysning
Art nr:  
5133002304

18V LED spotlys
Art nr:  
5133003372

18V kompressor
Art nr:  
5133001834

Sjekk ut videoene på

Søk etter Ryobi TV

ryobitools.no
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Hus og hjem

R18R-0R18I-0
18V batteridrevet radio med Bluetooth® 18V kompressor

 ● Premium høyttaler gir klar og fyldig lyd ved alle volum
 ● Integrert Bluetooth® for beste fleksibilitet og mulighet til å spille 
av lys på opp til 10 meters avstand 

 ● Digital tuner med minne for 10 forvalgte stasjoner

 ● Rask pumping av dekk og andre oppblåsbare produkter
 ● Tilbehørsoppbevaring
 ● Rask tømning

R18B-0R18HV-0
18V batteridrevet poleringsmaskin18 batteridrevet håndstøvsuger

 ● Perfekt til polering og voksing av bilen
 ● Også god til båten, tremøbler og gulv
 ● Eksentrisk bevegelsesmøster for pen finish uten merker

 ● Opp til 850 l/min for kraftig sugeevne perfekt for bilen, 
verkstedet eller hjemmet

 ● 540 ml støvboks som er lett å tømme
 ● Leveres med smalt munnstykke for enkel tilgang på steder med 
begrenset plass

 ● Opp til 30 min driftstrid med et 5.0 Ah Lithium+ batteri RB18L50

Antall medfølgende batterier 0
Høyttrykkslange [mm] 711
Volumslange [mm] 756
Maks. tryk (bar) 10.3 bar, 150psi
Vekt [uten batteri] [kg] 1.3
Artikkelnummer 5133001834
EAN kode 4892210122780

Antall medfølgende batterier 0
Høyttaler Ø (mm) 90
Høyttalereffekt (W) 3
Vekt [uten batteri] [kg] 0.6
Artikkelnummer 5133002455
EAN kode 4892210135476

Antall medfølgende batterier 0
Diameter av omkrets (mm) 12.5
Svingningshastighet (svingninger/min) 2500
Størrelse (mm) 254
Vekt [uten batteri] [kg] 2.0
Artikkelnummer 5133002465
EAN kode 4892210135483

Antall medfølgende batterier 0
Effektiv sugekraft (W) 20
Luftstrøm (l/min) 850
Beholderkapasitet (ml) 540
Vekt [uten batteri] [kg] 1.0
Artikkelnummer 5133003834
EAN kode 4892210162199

NYHET
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R18T

R18ALH

R18ALU
R18ALF
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• Lang levetid
• Energieffektivt
• Miljøvennlig

Fordeler med LED:

DET MEST OMFATTENDE  
SORTIMENTET PÅ 
FORBRUKERMARKEDET

LED 
Arbeidslys

ryobitools.no
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Lumens Lumens LumensLumens

Lysstyrke

Fleksibelt 
arbeidslys 
med roter-
bart hode 
og mange 
muligheter 
for oppheng 
og plasser-
ing

360 grader 
roterbar 
Hybrid 
område-
belysning 
med mange 
muligheter 
for oppheng 
og plasser-
ing

Justerbart 
inspeksjon-
slys med 2 
lysflater og 
mange mu-
ligheter for 
oppheng og 
plassering

Campinglys 
med frostet 
linse for 
redusert 
gjenskinn 
og USB 
ladeport

Kraftig 
spotlys 
med 2 
nivåer og 
12V bila-
dapter

Lysstyrke LysstyrkeLysstyrke Lysstyrke

Avstand Avstand AvstandAvstand Avstand

Form på
lyskegle

Form på
lyskegle

Form på
lyskegle

Form på
lyskegle

Form på
lyskegle

Lumens
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R18ALF-0R18ALH-0
18V foldbar arbeidslampe18V Hybrid arbeidslys

 ● 20 kraftige LED lys avgir opp til 850 Lumen
 ● Still, brett eller heng lampen 
nesten hver som helst, noe som 
gjør at du kan arbeide med begge 
hender i opplyste omgivelser

 ● Lang driftstid på opp til 360 min 
med RB18L40 batteri

 ● Kraftig arbeidslys med dobbel strømforsyning, fungerer med 
alle Ryobi 18V ONE+ batteier eller med ledning

 ● 20W LED lys med opp til 1.800 Lumen lysstyrke
 ● 360° roterbar og mange opphengsmuligheter for beste 
fleksibilitet

R18ALU-0

NYHET18V batteridrevet områdebelysning 

 ● Ideell for kort til medium avstand på 0-3 meter med frostet linse 
for minimalt gjenskinn 

 ● Avgir et klart og hvitt lys og takket være LED teknologien slipper 
du å tenke på å skifte pærer

 ● 1A USB ladeport for opplading av elektroniske enheter 
 ● 2 lysinnstillinger for optimal kontroll

Antall medfølgende batterier 0
Pære LED
Lumens 850
Vekt [uten batteri] [kg] 0.8
Artikkelnummer 5133002304
EAN kode 4892210130525

Antall medfølgende batterier 0
Pære LED
Lumens 1800
Vekt [uten batteri] [kg] 1.4
Artikkelnummer 5133002339
EAN kode 4892210117311

Antall medfølgende batterier 0
Pære LED
Lumens 330
Vekt [uten batteri] [kg] 0.5
Artikkelnummer 5133003371
EAN kode 4892210152565

ryobitools.no
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Arbeidslys

R18SPL-0

NYHET18V LED spotlys

 ● Ideell for medium til lange avstander med en ståle opp til 600 
meter

 ● Avgir en klart og hvit lys og LED teknologien gjør at du slipper å 
tenke på å skifte pærer

 ● Kan brukes med Ryobi ONE+ 18V batterier eller 12V biladapter 
(inkludert)

R18T-0

NYHET18V batteridrevet lommelykt

 ● Ideell til korte og medium avstander med stråle opp til 20 meter
 ● Avgir et klart hvitt lys og LED teknologien gjør at du slipper å 
tenke på å skifte pærer

 ● Roterbart hode gjør det enkelt å rette lyset dit det trengs
 ● Praktisk design som gjør at lampen både kan hvile flatt på 
batteriet eller henges fra en skrue eller krok

 ● For optimal driftstid bruk et 5.0Ah lithium+ batteri som gir opp 
til 36 timers lys

Antall medfølgende batterier 0
Pære LED
Lumens 2300
Vekt [uten batteri] [kg] 0.7
Artikkelnummer 5133003372
EAN kode 4892210152572

Antall medfølgende batterier 0
Pære LED
Lumens 140
Vekt [uten batteri] [kg] 0.3
Artikkelnummer 5133003373
EAN kode 4892210152589
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Bytt sømløst mellom batteridrevet og elektrisk kraftkilde

Gå aldri
tom for strøm

36V Hybrid 
Gressklipper    
Art nr:  
5133003704

18V Hybrid 
hekksaks   
Art nr:  
5133003657 

18V Hybrid 
løvblåser           
Art nr:  
5133002340

18V Hybrid 
områdebely- 
sning 
Art nr:  
5133002339

18V Hybrid 
gresstrimmer  
Art nr:  
5133003710

Se etter Hybrid logoen
på verktøyene

ryobitools.no
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Hybrid hagemaskiner

RLT1831H20FRLM18C36H225F
18V Hybrid Gresstrimmer, 25/30cm klippebred-
de (1x2.0Ah)

36V Fusion Hybrid gressklipper, 36 cm klippe-
bredde, Drevet av ONE+ (2x2.5Ah)

 ● 36V Hybrid elektrisk/batteridrevet gressklipper drevet av enten 2 
x 18V Lithium+ batterier eller 230V via ledning

 ● 36 cm klippebredde for effektiv klipping i hagen
 ● Klipp helt opp til kanten med den innovative 
EasyEdge™ gresskam

 ● Innovativ 18V hybridteknologi tillater bruk 
med enten batteri eller strøm for maksimal 
fleksibilitet 

 ● Justerbar klippebredde mellom 25 og 30 cm
 ● EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom 
gresstrimming og kantklipping 

OBL1820HOHT1850H
18V Hybrid hekksaks, 50 cm Blade 18V Hybrid løvblåser

 ● Innovativ 18V hybridteknologi tilbyr valget mellom batteri og 
elektrisk drift i samme maskin

 ● designet for lav vekt og batteridrevet brukervennlighet
 ● Høyhastighetsdyse for blåsehastighet opp til 250 km/t

 ● Innovativ 18V hybridløsning gjør det mulig med både 
batteridrevet bruk eller elektrisk med ubegrenset driftstid, som 
passer alle hekkeklippbehov

 ● Utmerket klippekvalitet med 50 cm diamantslipt sverd
 ● Kan klippe store grener med 22 mm tannavstand og 
sagfunksjon

Antall medfølgende batterier 2
Chassis størrelse (cm) 36
Fremdrift Manuell
Bioklipp Ja
Vekt [uten batteri] [kg] 15.2
Artikkelnummer 5133003704
EAN kode 4892210160010

Antall medfølgende batterier 0
Luftmengde (m_/min) 2.8
Luftstrøm hastighet (km/t) 250
Vekt [uten batteri] [kg] 1.7
Artikkelnummer 5133002340
EAN kode 4892210822673

Antall medfølgende batterier 1
Klipppebredde (cm) 25/30
Tråddiameter (mm) 1.6
Trådfremføring Auto-feed
Vekt [uten batteri] [kg] 2.8
Artikkelnummer 5133003710
EAN kode 4892210160072

Antall medfølgende batterier 0
Maks. Skjærekapasitet (mm) 22
Bladlengde (cm) 50
Bladtype Diamantslipt
Vekt [uten batteri] [kg] 3.0
Artikkelnummer 5133003657
EAN kode 4892210157881
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OLM1833H
18V batteridrevet gresskliper 33 cm klippebredde

 ● 33 cm klippebredde og utviklet for enkel manøvrering rundt i 
hagen

 ● 5-posisjons, sentral høydejustering mellom 25 og 65 mm
 ● Klipp helt opp til kanten med EasyEdge™ funksjonen

RLM18X41H240F
36V Fusion batteridrevet gressklipper, 40 cm klippebredde, Drevet av ONE+ (2x4.0Ah)

 ● Kraften fra 36V med Ryobi Lithium Fusion™ teknologi drevet av 
2 x 18V Lithium+ batterier

 ● 40 cm klippebredde med metallblad for bioklipp perfekt 
klipperesultat

 ● 5-punkts sentral høydejustering mellom 20 og 70 mm
 ● Klipp helt opp til kanten med EasyEdge™ gresskam
 ● Teleskopisk, ergonomisk håndtak gir komfortabel klipping for 
brukere i alle høyder

Antall medfølgende batterier 2
Chassis størrelse (cm) 40
Fremdrift Manuell
Bioklipp Ja
Vekt [uten batteri] [kg] 18.5
Artikkelnummer 5133003706
EAN kode 4892210160034

ryobitools.no

Antall medfølgende batterier 0
Chassis størrelse (cm) 33
Fremdrift Manuell
Bioklipp Ja
Vekt [uten batteri] [kg] 10.5
Artikkelnummer 5133002616
EAN kode 4892210139351

Også tilgjengelig som: 

 OLM1841H | 5133002805
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Plenstell

RLT1825M13S RLT183225F
18V batteridrevet gresstrimmer, 25 cm klippe-
bredde (1x1.3Ah)

18V batteridrevet gresstrimmer, 25/30cm 
klippebredde (1x2.5Ah)

 ● Justerbar klippebredde mellom 25 og 30 cm for beste 
fleksibilitet og effektivitet

 ● EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte 
mellom gresstrimming og kantklipping 

 ● Teleskopisk skaft og justerbart 
fronthåndtak for beste komfort uansett 
brukers høyde

 ● 25 cm klippebredde for effektivt arbeid
 ● EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte 
mellom trimming og kantklipping

 ● Utforming med 2 håndtak for beste 
ergonomi

Også tilgjengelig som: 

 OLT1832 | 5133002813

OLT1833RBC18X20B4F
18V børsteløs gresstrimmer,  
28/33cm klippebredde 

18V batteridrevet krattklipper med  
sykkelhåbdtak (1 x 4.0 Ah) NYHET

 ● 18V premium børsteløs motor gir overlegen ytelse 
for raskt å fullføre selv de tøffeste trimmejobbene

 ● Justerbar klippebredde på 28 eller 33 cm for 
beste allsidighet ved arbeid i gress og ugress

 ● Variabel hastighet gir optimal kontroll mellom kraft 
og driftstid

 ● Kraftig 18V 4 Ah Lithium+ batteri gir mer 
kraft, lengre driftstid og bedre driftssikkerhet 
enn tidligere lithium teknologier

 ● IntelliCell™ teknologi og individuell 
celleovervåkning som optimerer 
battericellene maksimerer driftstid, levetid 
og sikkerhet

 ● Kraftig 18V motor for beste ytelse i høyt 
gress

Antall medfølgende batterier 1
Klipppebredde (cm) 25
Tråddiameter (mm) 1.6
Trådfremføring Auto-feed
Vekt [uten batteri] [kg] 1.3
Artikkelnummer 5133003723
EAN kode 4892210160294

Antall medfølgende batterier 1
Klipppebredde (cm) 25/30
Tråddiameter (mm) 1.6
Trådfremføring Auto-feed
Vekt [uten batteri] [kg] 2.3
Artikkelnummer 5133003709
EAN kode 4892210160065

Antall medfølgende batterier 0
Klipppebredde (cm) 28/33
Tråddiameter (mm) 2.0
Trådfremføring Bump head
Vekt [uten batteri] [kg] 3.3
Artikkelnummer 5133003651
EAN kode 4892210159755

Antall medfølgende batterier 1
Klippebredde med blad [cm] 20
Klippebredde med trimmertråd [cm] 30
Tråddiameter (mm) 1.6
Vekt [uten batteri] [kg] 4.3
Artikkelnummer 5133003713
EAN kode 4892210160102

Også tilgjengelig som:

 OBC1820B | 5133002619
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OLP1832BOGS1822

NYHET18V batteridrevet gress og busktrimmer 18V batteridrevet grensaks

 ● Batteridrevet 1 meter grensaks for enkel beskjæring av 
vanskelig tilgjengelige steder

 ● 18V motor med kraft til å klippe grener opp til 32 mm
 ● Kraftige blader i høy kvalitet med 150 kg/m 

 ● 2 i 1 gress og busktrimmer for alle finpussingsoppgaver i hagen
 ● Kompakt og lett for beste brukerkomfort
 ● Verktøyløst bytte mellom busk og gressblad

OLP1832BP

NYHET18V batteridrevet teleskopisk grensaks

 ● Batteridrevet grensaks på 2.5 m som kan forlenges til 3.6 m for 
enkel beskjæring av vanskelig tilgjengelige steder

 ● 18V motor med kraft til å klippe grener opp til 32 mm
 ● Kraftige blader i høy kvalitet med 150 kg/m 

Antall medfølgende batterier 0
Blad (mm) 120
Buskrydderblad (mm) 200
Tannavstand [mm] 10
Vekt [uten batteri] [kg] 1.2
Artikkelnummer 5133002830
EAN kode 4892210147837

Antall medfølgende batterier 0
Skjærekapasitet [mm] 32
Skjærevinkel Fixed
Lengde (m) 0.85
Vekt [uten batteri] [kg] 1.5
Artikkelnummer 5133002842
EAN kode 4892210147967

Voltstyrke 18V
Antall medfølgende batterier 0
Skjærekapasitet [mm] 32
Skjærevinkel 0-230°
Lengde (m) 2-3.6
Vekt [uten batteri] [kg] 3.7
Artikkelnummer 5133002843
EAN kode 4892210147974

ryobitools.no
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RHT1851R20FRHT184520
18V batteridrevet hekksaks, 50 cm sverd 
(1x2.0Ah)

18V batteridrevet hekksaks, 45 cm  
sverd (1x2.0Ah) NYHET

 ● Kraftig motor med høyt moment for effektiv klipping i alle 
situasjoner

 ● Beste klippekvalitet med 50 cm diamantslipt blad
 ● Klarer grove grener med 22 mm klippekapasitet og sagfunksjon

 ● Lett og ultra-kompakt hekksaks, perfekt for forming av hekker 
og vedlikehold av busker

 ● 45 cm diamantslipt sverd med 18 mm klippekapasitet
 ● Diamantslipt sverd for beste nøyaktighet og rent snitt

OHT1850XOHT1855R
18V batteridrevet forlengbar hekksaks, 50 cm 
blad

18V batteridrevet hekksaks, 55 cm sverd

 ● Kraftig 18V 4.0 Ah Lithium batteri gir mer kraft, lenger driftstid og 
bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier 

 ● Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individueller 
battericeller for å maksimere driftstid og levetid

 ● Høy ytelse med kraftig motor

 ● 18V Lithium med patentert IntelliCell™ teknologi og individuell 
celleovervåkning som optimerer battericellene maksimerer 
driftstid, levetid og sikkerhet

 ● Hode med 4 innstillingsmuligheter og roterbart bakhåndtak for 
optimal rekkevidde ved alle klippeoppgaver

 ● Roterbart bakre håndtak for beste tilgang  
i alle stillinger

Også tilgjengelig som:

 RHT1855R40F | 5133003717  

Antall medfølgende batterier 1
Maks. Skjærekapasitet (mm) 18
Bladlengde (cm) 45
Bladtype <attrib a=”192” l=”22” 
Vekt [uten batteri] [kg] 2.5
Artikkelnummer 5133003655
EAN kode 4892210156006

Antall medfølgende batterier 1
Maks. Skjærekapasitet (mm) 22
Bladlengde (cm) 50
Bladtype Diamantslipt
Vekt [uten batteri] [kg] 2.7
Artikkelnummer 5133003714
EAN kode 4892210160119

Antall medfølgende batterier 0
Maks. Skjærekapasitet (mm) 22
Bladlengde (cm) 55
Bladtype Diamantslipt
Vekt [uten batteri] [kg] 2.8
Artikkelnummer 5133002161
EAN kode 4892210821249

Antall medfølgende batterier 0
Maks. Skjærekapasitet (mm) 16
Bladlengde (cm) 50
Bladtype Diamantslipt
Vekt [uten batteri] [kg] 3.2
Artikkelnummer 5133001249
EAN kode 4892210815439
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RPP182015SOPT1845
18V batteridrevet forlengbar hekksaks, 45 cm 
blad

18V batteridrevet grensag, 20 cm sverd 
(1x1.5Ah)

 ● 20 cm Oregon sverd
 ● Høy ytelse med over 5.5 m/s kjedehastighet
 ● Forlengart skaft for rekkevidde opp til 4 meter

 ● Kraftig 18V motor for arbeid med tykke hekker og 
kraftige grener

 ● 45 cm diamantslipt blad for rene snitt
 ● Stor kapasitet med 18 mm tannavstand

OCS1830
18V børsteløs kjedesag med 30 cm sverd

 ● Kraftig børsteløs motor for beste klippeopplevelse
 ● 30 cm Oregon® sverd og kjede
 ● Automatisk kjedesmøring
 ● Verktøyløs kjedestramming for enkel justering 
 ● Kraftig bøylehåndtak med gummiering for komfortabel bruk i 
alle situasjoner

Antall medfølgende batterier 0
Maks. Skjærekapasitet (mm) 18
Bladlengde (cm) 45
Bladtype Diamantslipt
Vekt [uten batteri] [kg] 4.2
Artikkelnummer 5133002523
EAN kode 4892210138521

Antall medfølgende batterier 1
Sverdlengde (cm) 20
Kjedehastighet (m/s) 5.5
Vekt [uten batteri] [kg] 4.2
Artikkelnummer 5133003721
EAN kode 4892210160270

Antall medfølgende batterier 0
Sverdlengde (cm) 30
Kjedehastighet (m/s) 10
Kjedestramming uten bruk av verktøy Ja
Vekt [uten batteri] [kg] 3.2
Artikkelnummer 5133002829
EAN kode 4892210147820

ryobitools.no
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OWS1880OBV18
18V batteridrevet hagestøvsuger 18V batteridrevet ugressprøyte. 3.5 l beholder

 ● Børsteløs motorteknologi med høy ytelse for å løvblåse og 
oppsamlingsoppgaver med overlegen effektivitet

 ● Turbo-modusen gir kraft til selv de tøffeste jobbene
 ● Over / under design for enkelt å bytte mellom moduser

 ● Batteridrevet ugressprøyte for effektivt hagestell
 ● Sprayer ved trykk på en knapp, ikke behov for manuell pumping
 ● 3.5 l beholder med innebygget målebeger

KOMMER SNART

OBL18JB

NYHET18V batteridrevet løvblåser

 ● Høyeffektiv turbindesign gir maksimal ytelse
 ● Variabel hastighetskontroll for optimal allsidighet
 ● Innebygd ruskskraper for å løsne fastsittende smuss og blader

Antall medfølgende batterier 0
Gjennomstrømming (l/t) 30
Tankkapasitet (l) 3.5
Vekt [uten batteri] [kg] 1.5
Artikkelnummer 5133002676
EAN kode 4892210144447

Antall medfølgende batterier 0
Luftstrøm hastighet (km/t) 201
Luftmengde (m_/min) 5.5
Vekt [uten batteri] [kg] 3.7
Artikkelnummer 5133003661
EAN kode 4892210157904

Antall medfølgende batterier 0
Luftstrøm hastighet (km/t) 160
Luftmengde (m_/min) 7.9
Vekt [uten batteri] [kg] 2.1
Artikkelnummer 5133003662
EAN kode 4892210157911
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OSS1800

NYHET18V batteridrevet salt og frøspreder

 ● Fungerer med tørt materiale, inkludert frø, gjødsel og fôr
 ● Variabel spredningshastighet og justerbart distribusjonsområde 
fra 0 m til 2 m for optimal kontroll

 ● Røremekanisme som holder materialet i bevegelse
 ● 4 l kapasitet for tørt materiale

OBR1800

NYHET18V batteridrevet insektsjager

 ● Stopper insekter med utskiftbare innsektsmatter, uten åpen 
flamme, røyk eller irriterende lukt

 ● Skaper en 5m beskyttende sone i alle retninger for en totalt 
25m² insektsfri sone

 ● LED lys med 3 nivåer
 ● Håndtak og krok for enkel plassering hvor som helst i hagen
 ● Insektsmattene skiftes enkelt og produktet har integrert 
oppbevaring for ekstra matter

Antall medfølgende batterier 0
Kapasitet (l) 4
Vekt [uten batteri] [kg] 1.4
Artikkelnummer 5133003729
EAN kode 4892210160201

Antall medfølgende batterier 0
Beskyttet sone [m²] 25
Vekt [uten batteri] [kg] 0.3
Artikkelnummer 5133003730
EAN kode 4892210160218

ryobitools.no
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OES18
ONE+™ EasyStart™ selvstarter til bensindrevne maskiner

 ● ONE+™ EasyStart™ sikrer enkel oppstart av kompatible 
bensindrevne maskiner. Ikke behov for startsnor

 ● Den enkleste måten å starte kompatible hagemaskiner på
 ● Kompatibel bensindrevet hekksaks: RHT25X60RO
 ● Kompatibel bensindrevet gresstrimmer: RLT254CDSO
 ● Kompatible bensindrevne buskryddere: 
RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC254SBO, 
RBC31SESO, RBC31SBO,RBC42FSBO, RBC47SEO, 
RBC52FSBO,RBC52FSBOS

Easystart™ teknologi
Bensindrevet gjort enkelt

EasyStart™
hekksaks

EasyStart™
krattklipper

EasyStart™
gresstrimmer

Kompatibelt med:

EasyStart™ modul 

Art nr:  
5132002803 

Start bensinmaskinen med trykk
på en knapp

Fjern EasyStart™ modlet
og sett i gang

Fest EasyStart™ modulet med et ONE+
batteri til din bensindrevne maskin

Fest

Start

Fjern

Artikkelnummer 5132002803
EAN kode 4892210140012
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RB18L50
18V 5.0 Ah Lithium+ Batteri

 ● Kraftig 5.0 Ah Lithium+ batteri med mer kraft, lengre driftstid, og 
bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithiumteknologier

 ● 4-trinns batteriindikator viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 
50%, 25%)

 ● IntelliCell™ teknologi overvåker og balanserer individuelle  
battericeller for beste driftstid, levetid og sikkerhet

RB18L40
18V 4.0Ah Lithium+ Batteri 

 ● Kraftig 4,0 Ah Lithium+Ion batteri gir mer kraft, lenger driftstid 
og bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium teknologier

 ● 4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 
75%, 50% og 25%)

 ● Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle 
battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet

RB18L25
18V 2.5Ah Lithium+ Batteri 

 ● Kraftig 2,5 Ah Lithium+Ion batteri, gir mer kraft, lenger driftstid 
og bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium batteriteknologier

 ● 4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 
75%, 50% og 25%)

 ● Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle 
battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet

RB18L15
18V 1.5 Ah Lithium+ batteri

 ● Kraftig 1,5 Ah Lithium+Ion batteri gir mer kraft, lenger driftstid 
og bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium teknologier

 ● 4 trinns batteriindikator som viser gjenværende driftstid (100%, 
75%, 50% og 25%)

 ● Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle 
battericeller for maksimal driftstid, levetid og sikkerhet

Artikkelnummer 5133002433
EAN kode 4892210135940

Artikkelnummer 5133001907
EAN kode 4892210124104

Artikkelnummer 5133002237
EAN kode 4892210129062

Artikkelnummer 5133001905
EAN kode 4892210124081

ryobitools.no
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204 9.0Ah 65 4.0Ahvs.
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Batterier

KOMMER SNART18V 3.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY Batteri

 ● Kraftig 3,0 Ah Lithium + HIGH ENERGY batteri gir 3 ganger mer 
driftstid og 20% mer kraft enn tidligere litium teknologier

 ● Batterier med høy effekt genererer opptil 25% mindre varme ved 
kraftkrevende oppgaver som maksimerer driftstiden

 ● Batterier med høy effekt genererer opptil 25% mindre varme ved 
kraftkrevende oppgaver som maksimerer driftstiden

 ● IntelliCell™;  teknologi overvåker og optimerer separate 
battericeller for maksimal dirftstid, levetid og sikkerhet

 ● 4 trinns batteriindikator viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 
50%, 25%)

RB18L90

KOMMER SNART18V 9.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY Batteri

 ● Kraftig 9,0 Ah Lithium + HIGH ENERGY batteri gir 3 ganger mer 
driftstid og 20% mer kraft enn tidligere litium teknologier

 ● Batterier med høy effekt genererer opptil 25% mindre varme ved 
kraftkrevende oppgaver som maksimerer driftstiden

 ● Ny, effektiv energioverførig med en fordobling av ledningsevnen 
intert i batteriet og opp til 20% mer kraft

 ● IntelliCell™;  teknologi overvåker og optimerer separate 
battericeller for maksimal dirftstid, levetid og sikkerhet

 ● 4 trinns batteriindikator viser gjenværende driftstid (100%, 75%, 
50%, 25%)

Artikkelnummer 5133002867
EAN kode 4892210149343

Artikkelnummer 5133002865
EAN kode 4892210149381

3X
KUTT*

* RB18L90 sammenlignet med RB18L40 ved kutting av 10 cm diameter stammer med RCS1830 motorsag. Resultat varierer med verktøy, batteri og bruk.

KUTT*

LENGRE
DRIFTSTID

OPP
TIL
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RC18150

NYHET18V ONE+ hurtiglader

 ● Den raskeste ONE+ hurtigladeren  - Lader 5 Ah pr time. 
 ● Laderen er kompatibel med alle ONE+18V Lithium batterier
 ● Indikatorlys viser ladestatus mens batteriene lades og 
vedlikeholdes

 ● Intelligent overvåkning av batteriets tilstand som spenning og 
temperatur for beste levetid

 ● Indikator som viser når batteriet har nådd 80% kapasitet

RC18120

NYHET18V ONE+ kompakt lader

 ● Kompakt hurtiglader. Lader med 2.0Amp/time vil si at den lader 
et 2.0 Ah batteri på 1 time

 ● ONE+ lader som er kompatibel med alle ONE+ 18V Lithium 
ion batterier

 ● Indikatorlys som viser når batteriet lades eller vedlikeholdes
 ● Intelligent celleovervåkning som overvåker batteriets voltstyrke 
og temperatur under lading for å sikre driftssikkerhet over tid

 ● Indikator som viser når batteriet har nådd 80% kapasitet

RC18115

NYHET18V ONE+ kompakt lader

 ● Kompakt hurtiglader. Lader med en hastighet på 1,5 Amp / t, 
noe som betyr at du kan lade et 1,5 Ah batteri på 1 time

 ● ONE + lader kompatibel med alle ONE + 18V litiumionbatterier
 ● Indikatorlampe viser status mens batteriene lades og 
vedlikeholdes

 ● Intelligent tilstandsovervåking, evaluerer batteriets spenning og 
temperatur under lading, noe som sikrer langvarig holdbarhet

Omtrentlig ladetid i minutter

Lade-
hastighet

(Amp / time)

1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah

RC18115 1.5 60 80 100 160 200

RC18120 2 45 60 75 120 150

RC18150 5 25 30 40 50 60

RC18627 2.7 35 45 60 90 120

RC181186 1.8 60 70 80 120 150

Artikkelnummer 5133002638
EAN kode 4892210141873

Artikkelnummer 5133002891
EAN kode 4892210150103

Artikkelnummer 5133003589
EAN kode 4892210156372

ryobitools.no
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RC18118C
18V billader

 ● Kobles til bilens 12V uttak for fleksibel opplading av batterier når 
tilgang på strøm er begrenset

 ● ONE+ lader komatibel med alle ONE+ 18V Lithium+ batterier
 ● Indikatorlys viser ladestatus og vedlikeholdsstatus
 ● Intellligent tilstandsovervåking evaluerer batteriets temperatur og 
voltstyrke for lang levetid

 ● Beskyttende elektronikk som varsler og slår laderen av hvis 
bilens batteri er for svakt

RC18627
18V multilader

 ● Kraft på forespørsel - ladestasjon med plass til 6 ONE+ 
batterier

 ● Lader med 2.7Amp/t  - et 2.5 Ah batteri lades på en time 
 ● ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Litjium Ion 
batterier

 ● Indikatorlys viser ladestatus og vedlikeholdsstatus
 ● Intellligent tilstandsovervåking evaluerer batteriets temperatur og 
voltstyrke for lang levetid

Artikkelnummer 5133002630
EAN kode 4892210140906

Omtrentlig ladetid i minutter

Lade-
hastighet

(Amp / time)

1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah

RC18115 1.5 60 80 100 160 200

RC18120 2 45 60 75 120 150

RC18150 5 25 30 40 50 60

RC18627 2.7 35 45 60 90 120

RC181186 1.8 60 70 80 120 150

Artikkelnummer 5133002893
EAN kode 4892210150134
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Tilbehør  
elverktøy

RAK6JSBW
Art nr:  
5132002810

RAK3RBWM
Art nr:  
5132002813

RAK10TSD
Art nr:  
5132002788

RAK6AGD125 
Art nr:  
5132003149

RAK46MIX 
Art nr:  
5132002686

6 delers sett til 
stikksag

3 delers stikksagsett for tre 
og metall

10 delers bitssett

CSB184A1
Art nr:  
5132003615

RAK31MSDI 
Art nr:  
5132002817

184 mm 
sirkelsagblad

31 delers Torque+ bitssett

6 delers 
vinkelslipersett

46 delers bor og skrusett

• Aggressivt tannet 
blad for raske snitt i 
tre

• Utviklet for raskere 
spontransport

• Optimert tanngeometri for 
raske snitt

• 1.2 mm tykkelse for raske 
snitt i tre

• Tungsten 
karbidblad for 
raske, rene snitt

• 24 tenner for pen 
finish

• Kutte og slipeskiver 
til 125 mm 
vinkelsliper

•  Diamantskive i høy 
kvalitet for kutt i 
sten og betong 

• Plastkassett med alt tilbehør til bor og 
skruoppgaver i metall, tre plastikk eller 
betong

• Torx bitssett med 9 x 25 mm 
bits og 60 mm magnetisk 
bitsholder

• 31 av de vanligste bits til 
skruoppgaver

• Torque+ slagfaste bits som 
tåler høy belastning

For mer informasjon om Ryobi 
tilbehør besøk hjemmesiden

ryobitools.no/tilbehør

ryobitools.no
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Tilbehør
hagemaskiner

For mer informasjon om tilbehør 
vennligst besøk:

ryobitools.no/tilbehør

OES18
Art nr:  
5132002803

RAC311 
Art nr:  
5132002864

RAC805 
Art nr:  
5132002706

RAC810 
Art nr:  
5132002994
5132002993

ONE+™ Easy-Start
Modul

Universal børste til
hekksaks

RAC138 
Art nr:  
5132002765

RAC811 
Art nr:  
5132002991
5132002992

Vertebrae+™
Bæresele

Hagehansker
Størrelser: M, L

Vertebrae+™ Bæresele
til forlengbare
verktøy

TIMBERWOLF Premium
Hagehansker i skinn
Størrelser: M, L

RAC364 
Art nr:  
5132002995

Universal
løvpose 45 l

RAC365 
Art nr:  
5132003275

Løvoppsamlings- 
system

RAC305
Art nr:  
5132002437

Universal 
HEDGESWEEP™

For mer informasjon om Ryobi 
tilbehør besøk hjemmesiden

ryobitools.no/tilbehør
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Innholdet i katalogen er korrekt ved trykkedato. Ryobi. forbeholder seg retten 
til å endre bilder og priser uten varsel.Forbehold om trykkfeil. Bruken av 
varemerket RYOBI. er i henhold til en lisens gitt av Ryobi Limited.
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