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Työkalumme on tehty kestämään.
Niin on takuummekin.
Haluat enemmän vastinetta rahoillesi. Ryobi® antaa sinulle sen.
Edistyneen teknologian ja innovaation ansiosta Ryobi® antaa 3 vuoden
takuun* kaikille sähkö- ja akkutyökaluille, sisältäen 18V ONE+
järjestelmän, MAX POWER 36V -työkaluvalikoiman ja 48V akkuajoleikkurit. **

Ehdot & edellytykset sekä lisätietoa löydät osoitteesta ryobitools.fi 

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieraile verkkosivuillamme ryobitools.fi 30 päivän 
sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, 
Islannissa, Norjassa, Liechtenstainissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella ota yhteyttä auktorisoituun Ryobi®-jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli 
muita takuuehtoja sovelletaan.
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Tarjoamme Euroopassa 3 vuoden 
takuun* akku- ja sähkökäyttöisille
työkaluillemme**, lukuun 
ottamatta normaalikäytössä 
kuluvia tarvikkeita ja 
komponentteja. Katso täydelliset 
takuuehdot käyttöohjeista.

Kaikki esitellyt tuotteet ovat eurooppalaisten säännösten mukaisia (ne on varustettu arvokilvessä 
olevalla CE-merkinnällä). 

HUOMIOITTEHAN: Eurooppaan tuodut USA:sta tai internetistä ostetut työkalut, joilla ei ole 
CE-merkintää, ovat EU-lainsäädännön vastaisia. Siksi Ryobi® ei tue/ huolla näitä työkaluja 
Euroopassa. Vain Euroopan Unionin alueelta (ja Sveitsistä) ostetut työkalut, joiden arvokilvessä 
on CE-merkintä, ovat eurooppalaisen takuun alaisia. Ryobi® pidättää itsellään oikeuden muuttaa 
tuotetietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieraile verkkosivuillamme ryobitools.fi 30 päivän sisällä 
ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, 
Norjassa, Liechtenstainissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella oleva hyvä ja ota yhteyttä auktorisoituun Ryobi® jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita 
takuuehtoja sovelletaan.

**Pidennetty takuu ei kata polttomoottorikäyttöisä työkaluja, joiden Ryobi® takuu on 2 vuotta, eikä edellytä rekisteröintiä.

TÄMÄ EUROOPPALAINEN TAKUU EI VAIKUTA MAAKOHTAISIIN KULUTTAJAOIKEUKSIISI. KAIKKIA MAAKOHTAISIA TAKUUKÄYTÄNTÖJÄ SOVELLETAAN 
VOIMASSA OLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI.
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SAUVAOHJATTAVA
AKKUAJOLEIKKURI
ZTR480EX

RUOHONLEIKKUUN
TULEVAISUUS

TEHOKKUUTTA,  
KETTERYYTTÄ, 
VOIMAA.
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AKKU-
AJOLEIKKURI

RM480E

Ympäristöystävällinen. 
Hiljainen ja siisti käyttää. 
Intuitiivinen ajettava. Ryobin 
akkuajoleikkureilla saavutetaan 
kaikki akkukäyttöisyydet 
edut tinkimättä kuitenkaan 
ruohonleikkuun tehosta ja 
suorituskyvystä. Ruohonleikkuu 
on nopeaa, mukavaa ja 
tehokasta.

PÄÄSTÖTÖN, 
AKKUKÄYTTÖINEN,  

MIELLYTTÄVÄ AJAA.

TEHOKKAAT  
HIILIHAR-
JATTOMAT 
MOOTTORIT

Lisätietoja RYOBIN® ruohonleikkureista löydät osoitteesta ryobitools.fi 
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Akkuajoleikkurit

ZTR480EX
UUTUUS48V Sauvaohjattava akkuajoleikkuri 106 cm

 • Jopa 2,5 tuntia käyntiaikaa, leikkaa jopa 12 000 m² nurmikkoa yhdellä 
latauksella

 • Paikallaan kääntyvä malli on erittäin ketterä ja leikkaa tehokkaasti joka 
puolelta

 • 106 cm:n kaksiteräinen leikkuulaite, täydellinen isojen alueiden 
nopeaan leikkaamiseen

 • 4 hiiliharjatonta, erittäin tehokasta moottoria tuottavat väsymättömän 
leikkuu- ja ajotehon

 • Mukana kätevät lisäominaisuudet: USB-laturi puhelimelle, LED-ajovalot 
ja hitaan ajon tila

 • 12 leikkuukorkeutta säätövälillä 35 mm - 115 mm
 • 2 toimintoa samassa laiteessa: silppuava leikkuutoiminto ja sivulle 

puhaltava leikkuutoiminto

Vakiovarusteet (ZTR480EX)

Sivupuhalluksen torvi, biotulppa, laturi,  
3 x avain, kokoamistyökalut.

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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LED-ajovalot USB-laturi Hiljaisen ajo-
nopeuden tila

Hiljaisen leikkuu-
nopeuden tila

Virtalähde 48V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 4

Akun kapasiteetti (Ah) 100

Akkutyyppi Lyijy

Latausaika (min) Yön yli

Leikkuuleveys (cm) 106

Leikkuukorkeus (mm) 35mm - 115mm

Vetomekanismi Takavetoinen

BIO-leikkaus Kyllä

Paino akun kanssa (kg) 320

Tuotenumero 5133004618

EAN-koodi 4058546322007
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Akkuajoleikkurit

RM480E
UUTUUS48V Akkuajoleikkuri 96 cm 

 • Jopa 2,5 tuntia käyntiaikaa, leikkaa jopa 10 000 m² nurmikkoa yhdellä 
latauksella

 • 96 cm:n kaksiteräinen leikkuulaite, täydellinen isojen alueiden nopeaan 
leikkaamiseen

 • 3 erittäin tehokasta hiiliharjatonta moottoria, optimoituun leikkuutehoon
 • Mukana kätevät lisäominaisuudet: USB-laturi puhelimelle, LED-ajovalot 

ja vakionopeudensäädin
 • 12 leikkuukorkeutta säätövälillä 35 mm - 115 mm
 • 2 toimintoa samassa laiteessa: silppuava leikkuutoiminto ja sivulle 

puhaltava leikkuutoiminto

Vakiovarusteet (RM480E)

Sivupuhalluksen torvi, biotulppa, laturi,  
3 x avain, kokoamistyökalut

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

LED-ajovalot USB-laturi Vakionopeuden-
säädin

Virtalähde 48V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 4

Akun kapasiteetti (Ah) 100

Akkutyyppi Lyijy

Latausaika (min) Yön yli

Leikkuuleveys (cm) 96

Leikkuukorkeus (mm) 35mm - 115mm

Vetomekanismi Takavetoinen

BIO-leikkaus Kyllä

Paino akun kanssa (kg) 315

Tuotenumero 5133004592

EAN-koodi 4892210180391
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TEHOA,  
JOKA EI LOPU 
KESKEN.

Ryobin® MAX POWER -järjestelmällä on edistynein 
moottoriteknologia, elektroniikka ja akun suorituskyky 
KAIKKIIN puutarhatöihin. Akkukäyttöinen MAX POWER 
-järjestelmä on hiljaisempi, päästötön ja vähemmän 
tärinää tuottava, mutta samalla ERITTÄIN TEHOKAS 
ja suorituskykyinen. Voimaa ja kestävyyttä vaativat 
puutarhatyöt, kuten puunkaato ja isojen nurmialueiden 
leikkaus käyvät helposti. Samaan aikaan kevyt ja kompakti 
akku on miellyttävä käyttää käsin pideltävissä työkaluissa, 
kuten pensasleikkureissa tai ruohotrimmereissä.

EI PÄÄSTÖJÄ KÄYTÖN AIKANA.

VÄHEMMÄN MELUA JA TÄRINÄÄ.

RUOHONLEIKKURI,  
40 CM (1 X 4,0 AH)

IntelliCell™ – akkuteknologia
Akku hallinnoi omaa tehoaan ainutlaatuisella tavalla taaten 
optimaalisen suorituskyvyn ja parhaan mahdollisen käyntiajan 
jokaiselle MAX POWER -työkalulle ja sovellukselle.
*Verrattuna Ryobin polttomoottorikäyttöisiin työkaluihin
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36V JÄRJESTELMÄ

RUOHONLEIKKURI, 
HIILIHARJATON, 51 CM, 
BIOLEIKKUU (1 X 4,0 AH)

RUOHONLEIKKURI, 
HIILIHARJATON, 51 CM  
(1 X 6,0 AH)

RUOHONLEIKKURI, 
HIILIHARJATON, 46 CM 
(1 X 5,0 AH)

RY36LMMX51A-140 RLM36X46S5RY36LMX51A-160

RUOHOTRIMMERI  
28-33 CM

RUOHORAIVAUSSAHA 
ERGONOMISELLA 
PYÖRÄKAHVALLA

RUOHOTRIMMERI 28-33 CM,
HIILIHARJATON

RBC36X26BRY36LT33A-120 RY36ELTX33A-140

LEHTIPUHALLINKETJUSAHA, 
HIILIHARJATON, 35 CM:N 
LAIPPA

PENSASLEIKKURI,  
60 CM:N TERÄ

RHT36C61R20S RY36CSX35A-150 RBL36JB

LEHTIPUHALLIN/-IMURI, 
HIILIHARJATON

REPPUMALLIN 
LEHTIPUHALLIN

LUMILINKO, HIILIHARJATON PAINEPESURI. 
HIILIHARJATON

RY36BPXA-0RBV36B RPW36120HI40RST36X5140

3X JOPA RY36B12A

ENEMMÄN KÄYNTIAIKAA RY36B90A

+ Erittäin suorituskykyiset akkukennot

+ INTELLICELL™ -akkuteknologia

+ Parannettu energian virtaus RY36B60A
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MAX POWER Ruohonleikkurit

RY36LMMX51A-140

UUTUUS
36V Hiiliharjaton bioleikkaava ruohonleikkuri, 
51 cm runko (1 x 4.0 Ah)

 • 51 cm:n leikkuuleveys, täydellinen isoille nurmikoille
 • Hiiliharjaton erittäin tehokas moottori, päihittää polttomoottorin
 • Teleskooppinen aisa on helppo ja mukava käyttää
 • Helposti säädettävä keskitetty 5-portainen korkeudensäätö
 • Isot takapyörät tekevät ruohonleikkurista helposti ohjailtavan 

Vakiovarusteet (RY36LMMX51A-140)

-

RY36LMX51A-160

UUTUUS
36V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 
51 cm runko (1 x 6.0 Ah)

 • 51 cm:n leikkuuleveys, täydellinen isoille nurmikoille
 • Hiiliharjaton erittäin tehokas moottori, päihittää polttomoottorin
 • Itsevetävä malli, jonka nopeutta voidaan säätää, tekee 

ruohonleikkuusta helppoa
 • Teleskooppinen työntöaisa ja kasaan taittuva 70 litran kerääjä 

helpottavat säilytystä
 • Isot takapyörät tekevät ruohonleikkurista helposti ohjailtavan 
 • Helposti säädettävä keskitetty 7-portainen korkeudensäätö
 • Säilytyspaikka toiselle akulle, jolloin se on kätevästi otettavissa käyttöön
 • LED-etuvalot

Vakiovarusteet (RY36LMX51A-160)

Biotulppa

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 6.0Ah

Latausaika (min) 200

Leikkuuleveys (cm) 51

Vetomekanismi Itsevetävä

BIO-leikkaus Kyllä

Paino akun kanssa (kg) 22.7

Tuotenumero 5133004589

EAN-koodi 4892210184917

Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 4.0

Latausaika (min) 140

Leikkuuleveys (cm) 51

Vetomekanismi Työntö

BIO-leikkaus Kyllä

Paino akun kanssa (kg) 40.7kg

Tuotenumero 5133004591

EAN-koodi 4892210185648
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MAX POWER Ruohonleikkurit

RLM36X46S5
36V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 46 cm runko (1 x 5.0 Ah)

 • Korkeavääntöinen 36V hiiliharjaton moottori takaa pidemmän käyttöiän 
ja enemmän tehokkuutta vaikeimpiinkin kohteisiin

 • 46 cm:n leikkuuleveydellä leikkaus ja silppuaminen sujuu nopeasti 
isoillakin pihoilla

 • Tukeva keskitetty 5-portainen korkeudensäätö välillä 20-70 mm
 • Leikkaa reunojen läheltä kätevästi EasyEdge™ -toiminnon ansiosta
 • Teleskooppisen ja ergonomisen aisan ansiosta ruohonleikkaus on 

mukavaa kaiken pituisille käyttäjille
 • Taittuva työntöaisa sekä kasaan menevä kerääjä - kompakti ja helppo 

varastoida
 • Sisältää biotulpan, 55 litran ruohonkerääjän

Vakiovarusteet (RLM36X46S5)

Biotulppa, 55 litran ruohonkerääjä

RLM36X41H40
36V Ruohonleikkuri, 40 cm runko, (1 x 4.0 Ah)

 • Tehokas 36V moottori takaa erinomaisen suorituskyvyn pitkässäkin 
ruohikossa

 • Optimoitu 40 cm:n leikkuukapasiteetti ja metalliterä takaavat 
erinomaisen leikkuu-, silppuamis- ja keräystehon

 • Keskitetty 5-portainen leikkuukorkeudensäätö välillä 20-70 mm
 • Leikkaa kukkapenkkien ja istutusten reunoilta tai ympäriltä EasyEdge™ 

-leikkaustoiminnon avulla
 • Teleskooppinen työntöaisa ja säädettävä kädensija tarjoavat 

käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille
 • Kokoontaittuvat kahvat ja ruohonkerääjä helpottavat varastointia

Vakiovarusteet (RLM36X41H40)
Saatavana myös Biotulppa, 50 litran kerääjä

36V Ruohonleikkuri. 40 cm runko

Mallinro:Nimi: 
RLM36B41H 5133002810

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 4.0

Latausaika (min) 130

Leikkuuleveys (cm) 40

Vetomekanismi Työntö

BIO-leikkaus Kyllä

Paino akun kanssa (kg) 19.9

Tuotenumero 5133002806

EAN-koodi 4892210147608

Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 5.0

Latausaika (min) 180

Leikkuuleveys (cm) 46

Vetomekanismi Työntö

BIO-leikkaus Kyllä

Paino akun kanssa (kg) 19.9

Tuotenumero 5133003831

EAN-koodi 4892210162496
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MAX POWER Nurmikonhoito

RY36LT33A-120
UUTUUS36V Ruohotrimmeri, 28-33 cm leikkuuleveys (1 x 2.0 Ah)

 • Säädettävä leikkuuleveys 28 tai 33 cm takaa pidemmän käyntiajan ja 
maksimoidun tehon

 • Säädettävä nopeuskytkin täydelliseen hallittavuuteen käytön aikana
 • Ergonominen kahva on mukava pitkässä käytössä
 • Kestävä, kokometallinen varsi

Vakiovarusteet (RY36LT33A-120)

Auto-feed -siimapää
Saatavana myös

36V Ruohotrimmeri, 28-33 cm 
leikkuuleveys

Mallinro:Nimi: 
RY36LT33A-0 5133004544

RBC36X26B
36V Ruohoraivaussaha pyöräkahvalla (1 x 4.0 Ah)

 • 36V 2-in-1 ruohoraivaussaha/ruohotrimmeri leikkaa vaativan ruohon, 
pienet pusikot ja aluskasvillisuuden

 • Tehokasta ruohoraivausta suorituskykyisen, korkeavääntöisen 
moottorin ansiosta

 • 26 cm:n Tri-Arc™ -ruohoterä mahdollistaa tehokkaan ja tarkan 
leikkaamisen

 • Suuri 30 cm:n leikkuukapasiteetti ja 1,6 mm:n siima auttavat 
suoriutumaan nopeasti mistä tahansa tehtävästä

 • Portaaton nopeudensäätö pidentää käyttöaikaa
 • Pyöräkahva ja pehmustetut Vertebrae™ -valjaat lisäävät tukea ja 

käyttömukavuutta
 • Taakse sijoitettu akku antaa optimaalisen tasapainon sekä 

painonjakauman

Saatavana myös Vakiovarusteet (RBC36X26B)

36V Ruohoraivaussaha pyöräkahvalla Tri-Arc+™ -raivausterä, kela, Vertebrae™-
valjaat

Mallinro:Nimi: 
RBC36B26B 5133002405

RY36ELTX33A-140
UUTUUS36V Expand-It ruohotrimmeri (1 x 4.0 Ah)

 • 36V tehokas hiiliharjaton moottori suoriutuu vaativimmistakin töistä
 • Kaksi eri nopeutta ja säädettävä 28 tai 33 cm:n leikkuuleveys pidentää 

käyntiaikaa ja mahdollistaa paremman tehon hallinan
 • Kaksinkertainen 2,0 mm:n siima tehokaasteen leikkaamiseen 33 cm:n 

leikkuuleveydellä
 • Expand-It yhteensopiva
 • Mukana tuleva olkahihna lisää käyttömukavuutta

Saatavana myös

36V Expand-It ruohotrimmeri
Vakiovarusteet (RY36ELTX33A-140)

Bump feed -siimapää
Nimi: Mallinro:
RY36ELTX33A-0 5133004546

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 4.0

Latausaika (min) 170/min

Leikkuuleveys 
raivaussahanterällä (cm) 26

Leikkuuleveys 
ruohotrimmeriterällä (cm) 30

Siimapaksuus (mm) 1.6

Terän nopeus (r/min) 9000

Paino akun kanssa (kg) 5.1

Tuotenumero 5133001813

EAN-koodi 4892210818492

Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 2.0

Latausaika (min) 75

Leikkuukapasiteetti (cm) 28-33

Siima (mm) 2.0

Siimansyöttöjärjestelmä Automaattinen

Paino akun kanssa (kg) 3.7

Tuotenumero 5133004545

EAN-koodi 4892210183156

Virtalähde 36

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 4.0

Latausaika (min) 150

Leikkuukapasiteetti (cm) 28-33

Siima (mm) 2.0

Siimansyöttöjärjestelmä Painettaessa 
syöttävä

Paino akun kanssa (kg) 4.7

Tuotenumero 5133004547

EAN-koodi 4892210183125
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Paranna 
ulottuvuutta

Expand-it™ -tuotteen  
tunnistat logosta.

Expand-it™   
-lisäosat
Tee yhdestä työkalusta neljä.

Valitse virtalähde
Vaihe 1

Ruoho-
raivaussaha

Pensas-
leikkuri

Oksa-
saha 

Akku-
käyttöinen

Polttomoottori-
käyttöinen

Verkkovirta-
käyttöinen

Valitse lisäosat
Vaihe 2 Expand-i™-tuotteilla leikkaat, trimmaat, muotoilet, 

siistit ja oksit kätevästi kiinnittämällä vain tarvittavan 
lisäosan.

Säästä aikaa, tilaa ja rahaa.
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MAX POWER Puiden & pensaiden hoito

RHT36C61R20S
36V Pensasleikkuri, 60 cm terä (1 x 2.0 Ah)

 • 36V moottori antaa riittävästi voimaa paksuimpienkin pensasaitojen ja 
oksien leikkaamiseen

 • Laserleikatut, timanttihiotut 60 cm:n terät leikkaavaat siististi ja tarkasti
 • Sahaustoiminto ja 26 mm:n teränväli katkaisevat paksutkin oksat
 • 5 asentoon kääntyvä, päällystetty takakahva tekee työskentelystä 

missä tahansa kulmassa mukavaa
 • HedgeSweep™-lisäosa pyyhkäisee kätevästi leikkuuroskat pois

Saatavana myös

36V Pensasleikkuri, 60 cm terä Vakiovarusteet (RHT36C61R20S)

HedgeSweep™ -lisäosa, teränsuojaNimi: Mallinro:
RHT36B61R 5133004318

RY36CSX35A-150
UUTUUS36V Hiiliharjaton ketjusaha, 35 cm laippa  (1 x 5.0 Ah)

 • Hiiliharjaton moottori tarjoaa maksimaalisen kestävyyden ja tehon 
helppoon sahaukseen

 • 35 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju pystyvät isompiinkin puunrunkoihin
 • Tehokas 21 m/s ketjunnopeus helppoon sahaukseen
 • Nopea mekaaninen ketjujarru ja sähköinen moottorijarrujärjestelmä
 • Nopea ja luotettava työkaluton ketjun pikakiristys
 • Automaatinen ketjunvoitelu
 • Pehmeä tärinältä suojattu kahva on mukava pidemmässä käytössä
 • Kestävä rakenne, optimaalinen painon jakauma helpottaa käsittelyä

Saatavana myös Vakiovarusteet (RY36CSX35A-150)
36V Hiiliharjaton ketjusaha,  

35 cm laippa
Laipansuojus, laippa ja ketjuöljy

Nimi: Mallinro:
RY36CSX35A-0 5133004595

RBL36JB
36V Lehtipuhallin

 • Erittäin suorituskykyinen lehtipuhallin käyttää virtalähteenä 36V akkua
 • Turbiiniteknologialla varustettu aksaalituuletin takaa maksimaalisen 

tehokkuuden ja pidentää käyttöikää
 • Ilmantuotto jopa 7.8 m³/min. ja puhallusnopeus jopa 160 km/h, joten 

puhallin puhdistaa nopeasti myös raskaat tai märät roskat
 • Nopeudensäätökytkimen ansiosta suoritat hallitusti erilaiset työt
 • Lehtipuhallin on tasapainotettu ja siinä on päällystetty kahva - mukava 

pitkässäkin käytössä

Vakiovarusteet (RBL36JB)

-

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiToolsEU

ryobitools.fi

Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Ilmavirran nopeus (km/h) 160

Ilmantuotto (m³/min) 7.8

Paino akun kanssa (kg) 3.4

Paino (ilman akkua) (kg) 2.5

Tuotenumero 5133002342

EAN-koodi 4892210822697

Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 5.0

Laturi mukana: Kyllä/Ei Kyllä

Latausaika (min) 180

Laipan pituus (cm) 35

Ketjun nopeus (m/s) 21

Ketjun pikakiristys Kyllä

Paino akun kanssa (kg) 5.2

Tuotenumero 5133004596

EAN-koodi 4892210182166

Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 2.0

Laturi mukana: Kyllä/Ei Kyllä

Latausaika (min) 85

Maks. oksan paksuus 
(mm) 26

Terän pituus (cm) 60

Terän nopeus (r/min) 1600

Terän tyyppi Laserleikattu, 
timanttihiottu

Paino akun kanssa (kg) 3.7

Tuotenumero 5133004661

EAN-koodi 4892210184542
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MAX POWER Puutarhan siivous

RBV36B
36V Hiiliharjaton puhallin/imuri

 • 36V hiiliharjattoman moottorin tehokkuuden ansiosta mikä tahansa 
puhallus- ja imurointityö käy nopeasti 

 • Tehokas 12,9 m³/min ilmantuotto ja 238 km/h puhallusnopeus poistaa 
lehdet vaivattomasti

 • Voidaan käyttää pelkällä puhallus- tai imuputkella tai molemmat putket 
koneeseen kiinnitettyinä puhallin-imurina

 • Nopeudensäätömahdollisuus
 • Päällystetty kahva tekee pitkäaikaisestakin käytöstä miellyttävää
 • Apupyörät kannattelevat työkalua tarvittaessa

Vakiovarusteet (RBV36B)

45 litran lehtipussi, olkahihna, apupyörät

RY36BPXA-0
UUTUUS36V Hiiliharjaton reppumallin lehtipuhallin

 • Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori ja tehokas puhallin 
tuottavat parhaan lopputuloksen

 • Säädettävä puhallusnopeus jopa 240 km/h, sekä turbo boost -toiminto
 • Vakionopeudensäädin estää käyttäjän väsymistä, kun nopeus on 

helppo pitää koko ajan samana pitkässä käytössä
 • Puhaltimessa on kaksi aktiivista paikkaa akuille, lisää toinen akku 

pidentämään käyntiaikaa
 • Korkea ilmantuotto 17,7 m³/min tuottaa erinomaisen lopputuloksen

Vakiovarusteet (RY36BPXA-0)

-

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Ilmavirran nopeus (km/h) 240

Ilmantuotto (m³/min) 17.7

Paino akun kanssa (kg) 9.6

Paino (ilman akkua) (kg) 8.4

Tuotenumero 5133004577

EAN-koodi 4892210181404

Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Ilmannopeus (km/h) 238

Ilmantuotto (m³/min) 12.9

Paino akun kanssa (kg) 5.3

Paino (ilman akkua) (kg) 4.38

Tuotenumero 5133002524

EAN-koodi 4892210138538
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MAX POWER Puutarhan siivous

RST36X5140
36V Hiiliharjaton lumilinko (1 x 4.0 Ah)

 • Tehokas 36V hiiliharjaton moottori tarjoaa voimaa ja tehokkuutta lumen 
linkoamiseen

 • 51 cm:n lumenluontileveydellä puhdistat lumesta nopeasti ajotiet, 
kulkuväylät ja terassit

 • Lumen heittokulma säädettävissä ja heittoaukon suunta säädettävissä 
180°

 • Kaksi LED-valoa mahdollistaa työskentelyn hämärässä
 • Pikalukittava työntöaisa helpottaa varastointia

Vakiovarusteet (RST36X5140)

-

Saatavana myös

36V Hiiliharjaton lumilinko

Nimi: Mallinro:
RST36B51 5133002520

RPW36X120HI40
36V Hiiliharjaton painepesuri (1 x 4.0 Ah)

 • 36V hiiliharjaton moottori tuottaa jopa 1600W, 120 baarin paineen ja 
320 l/h

 • Erittäin kompakti ja kestävä metallikehyksen ansiosta
 • 5-in-1 suutin tekee tehtävästä toiseen vaihdosta helppoa - valitse joko 

pitkän tai lyhyen etäisyyden pesuainepesu, 40°, 25° tai 0° viuhka
 • 1 litran pesuainesäiliö, pesuaineen käyttö valitaan halutessa kätevästi 

suutinpäästä
 • Vesitiivis, kaksoissuojattu kotelo akulle
 • Erittäin hiljainen käyntiääni, vain 80 dB maksimiteholla
 • Sisäänrakennettu säilytyspaikka letkulle ja suuttimille
 • Alumiininen teleskooppikahva ja pyörät helpottavat liikuttelua

Vakiovarusteet (RPW36X120HI40)

5-in-1 suutin (pitkän tai lyhyen etäisyyden 
pesuainepesu, 40°, 25° tai 0° viuhka), 
turbosuutin, paineletku, liipaisinkahva, 
suihkuputki

Saatavana myös

36V Hiiliharjaton painepesuri

Mallinro:Nimi: 
RPW36120HI 5133002832

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiToolsEU

ryobitools.fi

Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 4.0

Laturi mukana: Kyllä/Ei Kyllä

Latausaika (min) 145

Luontileveys (cm) 51

Paino akun kanssa (kg) 18.3

Tuotenumero 5133004331

EAN-koodi 4892210173027

Virtalähde 36V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Latausaika (min) 145

Akun kapasiteetti (Ah) 4.0

Maks. paine (baaria) 120

Virtausnopeus (I/t) 320

Letkun pituus (m) 8

Suuttimen kiinnitystapa Pikakiinnitys

Paino akun kanssa (kg) 13.4

Tuotenumero 5133004298

EAN-koodi 4892210171061
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MAX POWER Akut

BPL3620D
UUTUUS36V 2,0 Ah Lithium+ -akku

 • 2,0 Ah:n Lithium+ -akku on erittäin tehokas ja tuottaa pitkän käyntiajan
 • Soveltuu hyvin kevyisiin töihin kuten pensasaidan siistimiseen ja ruohon 

trimmaukseen
 • Intellicell™ -tekniikka valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja 

maksimoiden käyntiajan, kestävyyden ja turvallisuuden
 • Neliportainen LED-virtamittari ilmaisee kuinka paljon virtaa on jäljellä

BPL3626D2
36V 2.6 Ah Lithium+ -akku

 • Tehokas 2.6 Ah Lithium+ -akku takaa enemmän voimaa, pidemmän 
käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat

 • Akku, joka todella tuottaa polttomoottoria vastaavan suorituskyvyn
 • IntelliCell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä akun kennoja 

maksimoiden käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta

BPL3640D2
36V 4.0 Ah Lithium+ -akku

 • Tehokas 4.0 Ah Lithium+ -akku tuottaa enemmän tehoa, 
pidemmän käyntiajan ja paremman kestävyyden kuin aikaisemmat 
litiumteknologiat

 • Akkukäyttöisen työkalun käyttömukavuus yhdistettynä 
polttomoottorikäyttöistä vastaavaan suorituskykyyn

 • Intellicell™ tekniikka valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja 
maksimoiden käyntiajan, kestävyyden ja turvallisuuden

BPL3650D2
36V 5.0 Ah Lithium+ -akku

 • Tehokas 5.0 Ah Lithium+ -akku takaa enemmän voimaa, pidemmän 
käyntiajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat

 • Akku, joka todella tuottaa polttomoottoria vastaavan suorituskyvyn
 • IntelliCell™ teknologia valvoo ja tasapainoittaa yksittäisiä akun kennoja 

maksimoiden käyttöaikaa, käyttöikää sekä turvallisuutta

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Tuotenumero 5133004387

EAN-koodi 4892210174451

Tuotenumero 5133004457

EAN-koodi 4892210178848

Tuotenumero 5133004386

EAN-koodi 4892210174437

Tuotenumero 5133004621

EAN-koodi 4892210179197
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MAX POWER Akut

RY36B60A
UUTUUS36V 6.0 Ah High Energy -akku

 • Tehokas HIGH ENERGY™ 6.0 Ah Lithium+ -akku tuottaa enemmän 
tehoa ja pidemmän käyntiajan kuin normaalit 36V akkumme

 • Soveltuu hyvin raskaisiin töihin, kuten pitkän nurmikon leikkaamiseen 
tai isompien puunrunkojen sahaamiseen

 • Intellicell™ -teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja 
maksimoiden käyntiajan, käyttöiän ja turvallisuuden

 • 4-portainen LED-virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 • Nyloninen kantokahva tekee akun paikalleen laittamisesta ja 

poistamisesta helpompaa

RY36B90A
UUTUUS36V 9.0 Ah High Energy -akku

 • Tehokas HIGH ENERGY™ 9.0 Ah Lithium+ -akku tuottaa enemmän 
tehoa, pidemmän käyntiajan ja paremman kestävyyden kuin 
aikaisemmat litiumteknologiat

 • 9.0 Ah:n akku tuottaa pidemmän käyntiajan ja enemmän tehoa kaikista 
raskaimpiin ja vaativimpiin töihin

 • Intellicell™ -teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja 
maksimoiden käyntiajan, käyttöiän ja turvallisuuden

 • Luja kennojen suojarakenne pitää akun kennot turvallisesti paikallaan ja 
suojaa niitä, jos akkuun kohdistuu isku tai se putoaa

 • Kantokahva tekee akun paikalleen laittamisesta ja poistamisesta 
helpompaa

RY36B12A
UUTUUS36V 12.0 Ah High Energy -akku

 • Tehokas HIGH ENERGY™ 12.0 Ah Lithium+ -akku tuottaa enemmän 
tehoa, pidemmän käyntiajan ja paremman kestävyyden kuin 
aikaisemmat litiumteknologiat

 • 12.0 Ah:n akku tuottaa pidemmän käyntiajan ja enemmän tehoa 
kaikista raskaimpiin ja vaativimpiin töihin

 • Intellicell™ -teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja 
maksimoiden käyntiajan, käyttöiän ja turvallisuuden

 • Luja kennojen suojarakenne pitää akun kennot turvallisesti paikallaan ja 
suojaa niitä, jos akkuun kohdistuu isku tai se putoaa

 • Kantokahva tekee akun paikalleen laittamisesta ja poistamisesta 
helpompaa

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiToolsEU

ryobitools.fi

Tuotenumero 5133004554

EAN-koodi 4892210183446

Tuotenumero 5133003271

EAN-koodi 4892210150370

Tuotenumero 5133004458

EAN-koodi 4892210178855
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RY36B12A

RY36B60A

RY36B90A

19

ERITTÄIN TEHOKAS
AKUN KENNO

INTELLICELL-
TEKNOLOGIA

PARANNELTU ENERGIAN

VIRTAUSENEMMÄN KÄYNTIAIKAA

JOPA

IntelliCell™-akkuteknologia
Akku hallinnoi omaa tehoaan ainutlaatuisella tavalla taaten 
optimaalisen suorituskyvyn ja parhaan mahdollisen käyntiajan 
jokaiselle MAX POWER -työkalulle ja sovellukselle.
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MAX POWER Laturit & laturi- & akkupaketit

RY36C17A
UUTUUSLaturi 1,7 Amp/h 36V

 • 36V:n laturi on yhteensopiva kaikkien 36V Ryobi® -akkujen kanssa
 • LED-valo näyttää akun kunnon ja kuinka paljon akussa on varausta 

jäljellä
 • Lataa 1,7 Ah:n latausteholla tarkoittaen, että voit ladata 1,7 Ah:n akun 

yhdessä tunnissa

RY36C60A
UUTUUSPikalaturi 6,0 Amp/h 36V

 • Tehokkain 36V laturimme, joka lataa 5.0 Ah:n akun täyteen alle tunnissa
 • 36V:n laturi on yhteensopiva kaikkien 36V Ryobi® -akkujen kanssa
 • LED-valo näyttää akun kunnon ja kuinka paljon akussa on varausta 

jäljellä
 • Tuuletinavusteinen jäähdytys, joka auttaa pitämään laturin toiminnassa 

täydellä teholla
 • Lataa 6.0 Ah:n latausteholla tarkoittaen, että voit ladata 6,0 Ah:n akun 

täyteen 72 minuutissa

RY36BC17A-120
UUTUUS2.0 Ah akku ja laturi 1,7 Amp/h 36V

 • 2.0 Ah Lithium+ -akku on tehokas ja tuottaa pitkän käyntiajan
 • Soveltuu hyvin kevyisiin töihin, kuten pensasaidan leikkaukseen ja 

ruohotrimmukseen
 • Intellicell™ -teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja 

maksimoiden käyntiajan, käyttöiän ja turvallisuuden
 • Akun 4-portainen LED-virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 • 36V:n laturi on yhteensopiva kaikkien Ryobin® 36V akkujen kanssa
 • Laturin LED-merkkivalo kertoo akun latauksen tilan ja akun kunnon

RY36BC60A-160
UUTUUS6.0 Ah High Energy -akku ja laturi 6,0 Amp/h 36V

 • Tehokas HIGH ENERGY™ 6.0 Ah:n Lithium+ -akku tuottaa enemmän 
tehoa ja pidemmän käyntiajan kuin normaalit 36V akkumme

 • Soveltuu hyvin raskaisiin töihin, kuten pitkän nurmikon leikkaamiseen 
tai isompien puunrunkojen sahaamiseen

 • Intellicell™ -teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja 
maksimoiden käyntiajan, käyttöiän ja turvallisuuden

 • 4-portainen LED-virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen
 • Nyloninen kantokahva tekee akun paikalleen laittamisesta ja 

poistamisesta helpompaa
 • Tehokkain 36V:n laturimme, joka lataa 6.0 Ah:n akun täyteen  

72 minuutissa

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiToolsEU

ryobitools.fi

Tuotenumero 5133004706

EAN-koodi 4892210185402

Tuotenumero 5133004703

EAN-koodi 4892210185341

Tuotenumero 5133004555

EAN-koodi 4892210183354

Tuotenumero 5133004557

EAN-koodi 4892210179425
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BPL3620D BPL3626D2 BPL3640D2 BPL3650D2 RY36B60A RY36B90A

RLM36X46S5 36V Ruohonleikkuri, hiiliharjaton, 46 cm m² 400 600 750 900 1600

RY36LMX51A 36V Ruohonleikkuri, hiiliharjaton, 51 cm m² 420 650 800 950 1700

RY36LMMX51A 36V Bioleikkaava ruohonleikkuri, hiiliharjaton, 51 cm m² 400 625 775 925 1600

RLM36B41H 36V Ruohonleikkuri, 40 cm m² 300 500 600 700 1200

RY36LT33A-0 36V Ruohotrimmeri, 33 cm minuuttia 19 25 38 48

RY36ELTX33A-0 36V Ruohotrimmeri, Expand-it, hiiliharjaton, 33 cm minuuttia 19 25 38 48

RBC36B26B 36V Ruohoraivaussaha 28/33 cm minuuttia 24 31 47 59

RHT36B61R 36V Pensasleikkuri, 60 cm:n terä - 1-nopeuksinen minuuttia 23 30 47 58

RY36CSX35A 36V Ketjusaha, hiiliharjaton, 35 cm:n laippa
sahausten 

määrä
30 45 60 80 120

RBL36JB 36V Lehtipuhallin m² 250 300 475 600 725 1200

RBV36B 36V Lehtipuhallin/-imuri, hiiliharjaton m² 175 225 350 425 525 900

RY36BPXA-0 36V Reppumallin puhallin, hiiliharjaton m² 375 475 725 900 1100 1900

RPW36120HI 36V Painepesuri 120 baaria, hiiliharjaton minuuttia 7 10 15 18 x x

RST36B51 36V Lumilinko, hiiliharjaton, luontileveys 51 cm m² 300 400 600 750 x x

RU
O

H
O

N
LEIKKU

R
IT

RU
O

H
O

TR
IM

M
ER

IT
PEN

SAS-
LEIKKU

R
I

RUOHO-
RAIVAUS

KETJUSAHA
LEHTIPUHALTIM

ET/-IM
URIT

PAINEPESURI
LUM

ILINKO

TEHOA,  
JOKA EI LOPU 
KESKEN.

= Ei suositella

= Ei yhteensopivax



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

22

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

22

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

22

ONE+ Valikoima

ONE+ Puutarhatyökalut   

Nurmikonhoito  27 – 31 

Puut & pensaat  32 – 34 

Puutarhan siivous  35 – 36 

Erikoistyökalut  
puutarhanhoitoon  36 – 39 

ONE+ Akut & laturit   

Akut  40 – 41 

Laturit  42

OSTA HALUAMASI 
TYÖKALUT
silloin, kun niitä tarvitset…
…äläkä maksa turhista akuista ja 
latureista. Kaikkea porakoneista radioihin, 
ruohotrimmereihin ja siemenlevittimiin - kasvata 
työkaluvalikoimaasi oman valintasi mukaan.

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiToolsEU

ryobitools.fi
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VALITSE SETTI…
Aloita työkalukokoelmasi hankkimalla 
mikä tahansa setti, joka sisältää
työkalun, akun & laturin.

TAI
VALITSE TYÖKALU…
Laajenna työkaluvalikoimaasi ostamalla 
vain tarvitsemasi yksittäiset työkalut, akut tai 
laturit, ja säästät rahaa.

kotiin ja puutarhaan,  
virtalähteenätyökalua

yksi akku
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Akku,
joka
ajattelee

Virtamittari Suojaelektroniikka Tehokkaat kennot

Elektroniikka sammuttaa työkalun,
mikäli akku ylikuormittuu tai
ylikuumenee, suojaten näin sekä
työkalua että akkua vahingolta.

Erittäin suorituskykyiset akun
kennot tuottavat vähemmän
lämpöä ja enemmän
voimaa vaativiin sovelluksiin.

Helpoin tapa seurata jäljellä
olevaa latausta
ja suunnitella työn kulkua.

IntelliCell™-akkuteknologia – Akku hallinnoi omaa tehoaan 
ainutlaatuisella tavalla tuottaen optimaalisen suorituskyvyn ja 
käyttöajan jokaiselle ONE+ työkalulle ja sovellukselle.

ENEMMÄN 
KÄYNTIAIKAA

JOPA

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiToolsEU

ryobitools.fi
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LISÄÄ
KÄYNTIAIKAA

PIENEMPI
KOKO

Akku,
joka ajattelee.

Älykäs 
suorituskykyTeho

Hankaamaton HIILIHARJATON 
moottori käy jopa 25000 kierr./ min. 
parantaen työkalujen tehokkuutta.

Mikroprosessori valvoo
ja säätelee jatkuvasti moottoria 
käyntiajan maksimoimiseksi.

Akku hallinnoi omaa tehoaan 
ainutlaatuisella tavalla taaten 
parhaan mahdollisen käyntiajan
jokaiselle ONE+ työkalulle ja 
sovellukselle.

ENEMMÄN
TEHOA
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18V Hybridi-
ruohotrimmeri  
Tuotenumero:  
5133003710

18V Hybridi-
ruohonleikkuri    
Tuotenumero:  
5133004671

18V Hybridi- 
pensasleikkuri  
Tuotenumero:  
5133003657 

18V Hybridi-
puhallin           
Tuotenumero:  
5133002340

18V Hybridi 
tilanvalaisin 
Tuotenumero:  
5133002339

Vaihda vaivattomasti akuista verkkovirtaan ja takaisin.

Virta ei koskaan 
pääse loppumaan.

HUOMAA TYÖKALUISSAMME 
OLEVA HYBRID-LOGO.

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiToolsEU

ryobitools.fi
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ONE+ Nurmikonhoito

RY18LMH37A-225 RLT1831H20F
18V Hybridiruohonleikkuri  
37 cm runko (2 x 2.5 Ah)

18V Hybridiruohotrimmeri, 25/30 cm 
leikkuukapasiteetti (1 x 2.0 Ah)UUTUUS

 • Innovatiivinen 18V hybridivirranlähde 
vastaa kaikkia trimmaustarpeita antaen 
mahdollisuuden joko johdottomaan 
käyttömukavuuteen tai rajattomaan 
käyttöaikaan

 • Säädettävä 25-30 cm:n leikkuukapasiteetti 
tarjoaa monipuolisia käyttömahdollisuuksia

 • EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen 
siistimistoiminnon ja trimmauksen välillä käy 
nopeasti

 • 18V Hybridiruohonleikkuri 37 cm:n leikkuuleveydellä antaa käyttäjälle 
akkukäyttöisyyden vapauden, mutta voidaan tarpeen mukaan käyttää 
verkkovirralla

 • 37 cm:n leikkuuleveys on suunniteltu helppoon  
liikuteltavuuteen puutarhassa

 • Tukeva keskitetty 6-portainen leikkuukorkeuden  
säätö välillä 25-70 mm

OHT1850H OBL1820H
18V Hybridipensasleikkuri, 50 cm terä 18V Hybridipuhallin

 • Virranlähteenä innovatiivinen 18V Hybridi, puhallin toimii joko akulla tai 
verkkovirralla

 • Kevyt ja kätevä muotoilu
 • Ilmanvirtaus jopa 250 km/h

 • Innovatiivinen 18V hybridivirtalähde tarjoaa joko akkutyökalun 
käyttömukavuuden tai rajattoman käyntiajan aina tarpeen mukaan

 • Laadukas leikkuutulos 50 cm:n timattihiottujen terien ansiosta
 • 22 mm:n teränvälin ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan 

paksutkin oksat 

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Vaihda vaivattomasti akuista verkkovirtaan ja takaisin.

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen määrä 0

Laturi mukana: Kyllä/Ei Ei

Ilmantuotto (m³/min) 2.5

Ilmavirran nopeus (km/h) 250

Paino akun kanssa (kg) 2.1

Paino (ilman akkua) (kg) 1.7

Tuotenumero 5133002340

EAN-koodi 4892210822673

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 2.0

Latausaika (min) 60

Leikkuukapasiteetti (cm) 25/30

Siima (mm) 1.6

Siimansyöttöjärjestelmä Automaattinen

Paino akun kanssa (kg) 3.2

Paino (ilman akkua) (kg) 2.8

Tuotenumero 5133003710

EAN-koodi 4892210160072

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen määrä 2

Akun kapasiteetti (Ah) 2.5

Laturi mukana: Kyllä/Ei Kyllä

Latausaika (min) 60

Leikkuuleveys (cm) 37

Vetomekanismi Työntö

BIO-leikkaus Kyllä

Paino akun kanssa (kg) 16

Paino (ilman akkua) (kg) 14.5

Tuotenumero 5133004671

EAN-koodi 4892210185808

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen määrä 0

Laturi mukana: Kyllä/Ei Ei

Maks. oksan paksuus (mm) 22

Terän pituus (cm) 50

Terän tyyppi Timanttihiottu

Paino akun kanssa (kg) 3.5

Paino (ilman akkua) (kg) 3.1

Tuotenumero 5133003657

EAN-koodi 4892210157881
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RY18LMX40A-240
UUTUUS18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri, 40 cm runko (2 x 4.0 Ah)

 • Hiiliharjattoman moottorin ansiosta leikkaa ja kerää vaivattomasti
 • Toimii yhdellä ONE+ akulla, mutta leikkurissa on paikka myös toiselle 

akulle, mikäli halutaan lisää tehoa ja pidempi käyntiaika
 • 40 cm:n leikkuuleveys ja metalliterät erinomaiseen leikkaukseen ja 

silppuamiseen
 • Teleskooppinen ja ergonominen aisa takaa jokaiselle käyttäjälle 

miellyttävän käyttökorkeuden käyttäjän pituudesta riippumatta
 • Kokoontaittuva aisa ja kerääjä helpottavat säilytystä
 • 50 litran kerääjä

Vakiovarusteet (RY18LMX40A-240)Saatavana myös

Biotulppa, 50 litran ruohonkerääjä18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri,  
40 cm runko

18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri,  
40 cm runko (1 x 5.0 Ah)

Nimi: Mallinro:Mallinro:Nimi: 
RY18LMX40A-150RY18LMX40A-0 5133004584 5133004586

RY18LMX37A-0
UUTUUS18V Hiiiliharjaton ruohonleikkuri, 37 cm runko

 • 37 cm:n leikkuuleveys takaa helpon liikuteltavuuden puutarhassa
 • Hiiliharjaton moottori antaa runsaasti tehoa leikkaamiseen ja 

keräämiseen
 • Tukeva keskitetty 6-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-70 mm
 • Leikkaa aivan nurmikon ulkoreunoja myöten EasyEdge™-toiminnon 

ansiosta
 • Ergonomisesti kokoontaittuva aisa ja kokoontaitettava kerääjä 

helpottavat säilytystä

Vakiovarusteet (RY18LMX37A-0)

Biotulppa, 45 litran ruohonkerääjä

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

#RyobiToolsEU
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Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Leikkuuleveys (cm) 37

Vetomekanismi Työntö

BIO-leikkaus Kyllä

Paino akun kanssa (kg) 15.9

Paino (ilman akkua) (kg) 15.2

Tuotenumero 5133004597

EAN-koodi 4892210182777

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 2

Akun kapasiteetti (Ah) 4.0

Laturi mukana: Kyllä/Ei Kyllä

Latausaika (min) 120

Leikkuuleveys (cm) 40

Vetomekanismi Työntö

BIO-leikkaus Kyllä

Paino akun kanssa (kg) 22

Paino (ilman akkua) (kg) 20.6

Tuotenumero 5133004587

EAN-koodi 4892210182623
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18V Hiiliharjaton
sammaleenpoistaja/
nurmikon ilmaaja
RY18SFX35A-0

TEHOKAS
Erittäin suorituskykyinen 36V:n hiiliharjaton moottori,
joka saa virtansa kahdesta ONE+ 18V -akusta

MONIPUOLINEN
Neljä työskentelysyvyyttä takaavat parhaan

lopputuloksen ja terveen nurmikon

RY18SFX35A-0
UUTUUS18V Hiiliharjaton sammaleenpoistaja/nurmikon ilmaaja, 35 cm 

 • Kahdella ONE+ akulla toimiva korkeatehoinen hiiliharjaton moottori 
takaa pidemmän käyntiajan ja enemmän voimaa

 • Neljä työskentelysyvyyttä helppoon sammaleen poistoon
 • Kokoontaittuva työntöaisa helpottaa säilytystä
 • 16-teräinen sammaleenpoistorulla, jonka terät on valmistettu 

ruostumattomasta teräksestä
 • Ilmaajarulla ja kerääjä myydään erikseen lisävarusteina

ÄLÄ UNOHDA
LISÄTARVIKKEITA...

Vakiovarusteet (RY18SFX35A-0)

- 

RAC821 RAC822
35 cm:n ilmaajarulla 55 litran kerääjä

OLM1833B
18V Ruohonleikkuri, 33 cm runko

 • 33 cm:n leikkuuleveys on suunniteltu takaamaan helppo liikuteltavuus 
puutarhassa

 • Keskitetty, 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-65 mm
 • Ergonominen työntökahva, 3 eri korkeusvaihtoa, jolloin jokainen 

käyttäjä löytää sopivan korkeuden
 • Leikkaa aivan reunoja myöten EasyEdge™-ominaisuuden ansiosta
 • Kokoontaittuva ja irrotettava kahva sekä kokoontaittuva kerääjä 

helpottavat säilytystä
 • Sisältää bioleikkuutulpan ja 35 litran kerääjän

Vakiovarusteet (OLM1833B)

Biotulppa, 35 litran ruohonkerääjä

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Leikkuuleveys (cm) 33

Vetomekanismi Työntö

BIO-leikkaus Kyllä

Paino akun kanssa (kg) 8.1

Paino (ilman akkua) (kg) 7.7

Tuotenumero 5133004305

EAN-koodi 4892210171948

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Leikkuuleveys (cm) 35

Vetomekanismi Työntö

Paino akun kanssa (kg) 11

Paino (ilman akkua) (kg) 9

Tuotenumero 5133004548

EAN-koodi 4892210182203

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fiTarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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RLT1825M13S
18V Ruohotrimmeri, 25 cm leikkuukapasiteetti (1 x 1.3 Ah)

 • 25 cm:n (rikka)ruohon leikkuukapasiteetti
 • EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen leikkaustoiminnosta trimmaukseen 

käy nopeasti
 • Kahden käden ote lisää käyttömukavuutta
 • Täysmetallinen varsi takaa kestävyyden

Vakiovarusteet (RLT1825M13S)

Automaattisesti syöttävä siimapää

RLT183225F
18V Ruohotrimmeri, 25/30 cm leikkuukapasiteetti (1 x 2.5 Ah)

 • Säädettävän, 25 tai 30 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta 
monikäyttöinen

 • EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen siistimistoiminnon ja trimmauksen 
välillä käy nopeasti

 • Teleskooppivarsi ja säädettävä kädensija tarjoavat käyttömukavuutta 
kaiken pituisille käyttäjille

 • Kolmeen asentoon kääntyvä trimmauspää lisää monikäyttöisyyttä

Saatavana myös Vakiovarusteet (RLT183225F)
18V Ruohotrimmeri, 25/30 cm  

leikkuukapasiteetti
Automaattisesti syöttävä siimapää

Nimi: Mallinro:
OLT1832 5133002813

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 1.3

Laturi mukana: Kyllä/Ei Kyllä

Latausaika (min) 50

Leikkuukapasiteetti (cm) 25

Siima (mm) 1.6

Siimansyöttöjärjestelmä Automaattinen

Paino akun kanssa (kg) 1.7

Tuotenumero 5133003723

EAN-koodi 4892210160294

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 2.5

Laturi mukana: Kyllä/Ei Kyllä

Latausaika (min) 75

Leikkuukapasiteetti (cm) 25/30

Siima (mm) 1.6

Siimansyöttöjärjestelmä Automaattinen

Paino akun kanssa (kg) 2.8

Tuotenumero 5133003709

EAN-koodi 4892210160065
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OLT1833
18V Hiiliharjaton ruohotrimmeri, 28/33 cm leikkuukapasiteetti

 • Ensiluokkainen 18V hiiliharjaton moottori tuottaa erinomaisen 
suorituskyvyn, jolla suoriudut nopeasti haastavimmistakin 
trimmaustöistä

 • Säädettävä leikkuuleveys 28 tai 33 cm takaa monikäyttöisyyden
 • 2 nopeutta, jolloin tehoa ja käyntiaikaa voidaan hallita optimaalisesti
 • Ergonominen Soft grip -kahva ja kevyt rakenne tekee pitkäaikaisestakin 

käytöstä mukavaa

Vakiovarusteet (OLT1833)

Bump feed -kela  

OBC1820B
18V Ruohoraivaussaha

 • Tehokas 18V moottori tarjoaa enemmän tehoa, käyttöaikaa ja 
kestävyyttä

 • Monikäyttöinen 2-in-1 ruohoraivaussaha/trimmeri sekä terällä että 
trimmeripäällä 

 • Karkaistua terästä oleva 20 cm:n TriArc™ -leikkuuterä soveltuu vaativiin 
töihin

 • 30 cm:n leikkuuleveys nopeuttaa työskentelyä
 • Pehmustetut polkupyöräkahvat ja portaaton nopeudensäätö parantavat 

hallittavuutta

Vakiovarusteet (OBC1820B)

Tri-Arc™-terä, kela, Vertebrae™-valjaat

OGS1822
18V Ruoho-/pensasleikkuri

 • 2-in-1 ruoho-/pensasleikkuri monipuoliseen käyttöön puutarhassa
 • Kompakti, ohut ja kevyt - mukava käyttää
 • Leikkuutoiminnosta voi vaihtaa trimmaukseen ilman työkaluja
 • Kestävät terät karkaistua terästä

Vakiovarusteet (OGS1822)

Ruohoterä, pensasterä

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Ruoholeikkurin terä (mm) 120

Pensasleikkurin terä (mm) 200

Paino akun kanssa (kg) 1.3

Paino (ilman akkua) (kg) 0.9

Tuotenumero 5133002830

EAN-koodi 4892210147837

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Leikkuuleveys 
raivaussahanterällä (cm) 20

Leikkuuleveys 
ruohotrimmeriterällä (cm) 30

Siimapaksuus (mm) 1.6

Paino akun kanssa (kg) 5.1

Paino (ilman akkua) (kg) 4.7

Tuotenumero 5133002619

EAN-koodi 4892210141033

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Leikkuukapasiteetti (cm) 28/33

Siima (mm) 2.0

Siimansyöttöjärjestelmä Painettaessa 
syöttävä

Paino akun kanssa (kg) 3.7

Paino (ilman akkua) (kg) 3.3

Tuotenumero 5133003651

EAN-koodi 4892210159755
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ONE+ Puiden & pensaiden hoito

OHT1845
18V Pensasleikkuri, 45 cm terä

 • Kevyt ja erittäin pienikokoinen pensasleikkuri, täydellinen pensasaitojen 
ja pensaikkojen muotoiluun

 • 45 cm:n timanttihiottu terä ja 18 mm:n leikkuukapasiteetti
 • Laadukkaat timanttihiotut terät takaavat tarkan leikkuutuloksen
 • Päällystetty kahva takaa mukavuuden pitkässäkin käytössä

Vakiovarusteet (OHT1845)

Teränsuojus

RHT1851R20F
18V Pensasleikkuri, 50 cm terä (1 x 2.0 Ah)

 • Tehokasta leikkaamista korkeavääntöisen moottorin ansiosta
 • Erinomainen leikkuulaatu 50 cm:n timanttihiotun terän ansiosta
 • Leikkaa paksuja oksia, sillä terissä on 22 mm:n välit ja terän päässä 

sahaustoiminto
 • Jumiutumisen estojärjestelmä 
 • Kääntyvä, päällystetty takakahva tarjoaa käyttäjälle monipuolisesti 

työskentelyasentoja
 • HedgeSweep™  -lisäosa poistaa kätevästi leikkuuroskan

Vakiovarusteet (RHT1851R20F)

HedgeSweep™ -lisäosa, teränsuojus

RHT1855R40F
18V Pensasleikkuri, 55 cm terä (1 x 4.0 Ah)

 • Leikkaa tehokkaasti pensasaidat ja pensaat korkeavääntöisen 
moottorin ansiosta

 • 55 cm:n terällä erinomainen leikkuulaatu, tarkka laserleikattu ja 
timanttihiottu terä

 • Leikkaa paksuja oksia, terän hampaiden väli 22 mm ja  päässä 
sahaustoiminto

 • Jumiutumisenestojärjestelmä estää vahinkolukittumisia
 • Kääntyvä, päällystetty takakahva tekee käytöstä mukavaa monissa 

asennoissa
 • HedgeSweep™-lisäosa poistaa leikkuuroskat vaivattomasti

Vakiovarusteet (RHT1855R40F)Saatavana myös
HedgeSweep™-lisäosa, teränsuojus

18V Pensasleikkuri, 55 cm terä

Mallinro:Nimi: 
OHT1855R 5133002161

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Laturi mukana: Kyllä/Ei Kyllä

Latausaika (min) 120

Terän pituus (cm) 55

Terän nopeus (r/min) 1350

Terän tyyppi Timanttihiottu

Paino akun kanssa (kg) 3.5

Tuotenumero 5133003717

EAN-koodi 4892210160140

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 2.0

Laturi mukana: Kyllä/Ei Kyllä

Latausaika (min) 60

Maks. oksan paksuus 
(mm) 22

Terän pituus (cm) 50

Terän nopeus (r/min) 1350

Terän tyyppi Timanttihiottu

Paino akun kanssa (kg) 3.1

Tuotenumero 5133003714

EAN-koodi 4892210160119

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Maks. oksan paksuus 
(mm) 18

Terän pituus (cm) 45

Terän nopeus (r/min) 1500

Terän tyyppi Timanttihiottu

Paino akun kanssa (kg) 2.9

Paino (ilman akkua) (kg) 2.5

Tuotenumero 5133003654

EAN-koodi 4892210157867
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OHT1850X
18V Pitkävartinen pensasleikkuri, 50 cm terä

 • Pitkän varren ansiosta vaikeapääsyisetkin pensaat ja pensasaidat on 
helppo pitää siistinä

 • 50 cm:n terä, jossa 16 mm:n teränväli
 • Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten puskien ja pensaiden 

leikkaamiseen
 • Kääntyvä takakahva mahdollistaa leikkaamisen erilaisissa asennoissa
 • Keskeisesti sijoitettu kytkin mahdollistaa käytön monilla eri otteilla
 • HedgeSweep™ poistaa tehokkaasti leikkuujätteen

Vakiovarusteet (OHT1850X)

HedgeSweep™-lisäosa, teränsuoja

OPT1845
18V Pitkävartinen pensasleikkuri, 45 cm terä

 • Tehokas 18V moottori paksujenkin pensaiden ja oksien leikkuuseen
 • 45 cm:n timanttihiotut terät takaavat siistin leikkuujäljen
 • Suorituu paksuistakin oksista 18 mm:n teränvälien ansiosta
 • 115° kulmassa kääntyvä leikkuupää 4 lukittavalla asennolla 

monipuoliseen leikkaamiseen
 • Jatkovarren ansiosta kokonaispituus jopa 2,9 m

Vakiovarusteet (OPT1845)

HedgeSweep™-lisäosa leikkuuroskien 
pyyhkäisyyn, teränsuojus, olkahihna

OLP1832BX
18V Oksaleikkuri

 • Akkukäyttöinen oksaleikkuri oksii vaivattomasti vaikeapääsyisissäkin 
paikoissa

 • 18V moottori katkaisee helposti jopa 32 mm:n paksuiset oksat
 • Laadukkaat, ohittavat terän tuottavat 250 Nm:n vääntömomentin, jonka 

ansiosta työ käy nopeasti
 • Päällystetyt kahvat ovat mukavat pitkässäkin käytössä

Vakiovarusteet (OLP1832BX)

Oksakoukku

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Maks. oksan paksuus 
(mm) 18

Terän pituus (cm) 45

Terän nopeus (r/min) 1350

Terän tyyppi Timanttihiottu

Paino akun kanssa (kg) 4.6

Paino (ilman akkua) (kg) 4.2

Tuotenumero 5133002523

EAN-koodi 4892210138521

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Maks. oksan paksuus 
(mm) 16

Terän pituus (cm) 50

Terän nopeus (r/min) 1200

Terän tyyppi Timanttihiottu

Paino akun kanssa (kg) 3.6

Paino (ilman akkua) (kg) 3.2

Tuotenumero 5133001249

EAN-koodi 4892210815439

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Terän tyyppi Ohittavat

Leikkuukapasiteetti (mm) 32

Leikkuukulma Kiinteä

Pituus (m) 0.85

Paino akun kanssa (kg) 2.4

Paino (ilman akkua) (kg) 1.9

Tuotenumero 5133004392

EAN-koodi 4892210174529
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RY18PSA-0
UUTUUS18V Oksasaha

 • Ryobin 18V ONE+ oksasaha tekee puutarhan puiden ja pensaiden 
trimmaamisesta helppoa

 • Suuri 80 mm:n leikkuukapasiteetti soveltuu hyvin pienten ja 
keskisuurten oksien sahaamiseen

 • Oksakoukku pitää oksan tukevasti paikallaan kauempanakin olevia 
oksia sahatessa

 • Kevyt ja kompakti malli on helppo käsitellä ja sahaaminen pitempiäkin 
aikoja kerrallaan onnistuu väsymättä

 • Mukana kaksi pistosahanterää, hieno (8 TPI)  ja karkea (6 TPI) terä

Vakiovarusteet (RY18PSA-0)

Terät: 2 x 6 TPI (karkea) & 1 x 8 TPI (hieno)

18V Oksasaha
RY18PSA-0

OKSAKOUKKU
Pitää oksan tukevasti paikallaan ja mahdollistaa yhdellä 
kädellä sahaamisen.

KEVYT
Kompakti ja kevyt design estää väsymistä.

OPP1820
18V Oksasaha, 20 cm laippa

 • 20 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju tehokkaaseen oksimiseen ja 
sahaamiseen

 • Korkea vääntö ja jopa 5,5 m/s. ketjunnopeus
 • Jatkettavan varren ansiosta yletyt jopa 4 metrin korkeuteen
 • 30° kulmassa oleva sahauspää helpottaa oksien sahaamista
 • Automaattinen teräketjuvoitelu mahdollistaa jatkuvan sahaamisen

Vakiovarusteet (OPP1820)

Voiteluaine, laipan suoja, olkahihna

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
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Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Laipan pituus (cm) 20

Ketjun nopeus (m/s) 5.5

Paino akun kanssa (kg) 3.6

Paino (ilman akkua) (kg) 3.2

Tuotenumero 5133001250

EAN-koodi 4892210815446

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Terän pituus (cm) 15

Leikkuukapasiteetti (mm) 80

Paino akun kanssa (kg) 1.3

Paino (ilman akkua) (kg) 0.9

Tuotenumero 5133004594

EAN-koodi 4892210183217

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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ONE+ Puutarhan siivous

OCS1830
18V Hiiliharjaton ketjusaha, 30 cm laippa

 • Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori takaa ainutlaatuisen 
sahaustehon

 • 30 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
 • Automaattinen voitelujärjestelmä lisää käyttömukavuutta
 • Ketjun kiristäminen sujuu helposti ilman työkaluja
 • Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen missä 

tahansa asennossa
 • Mekaaninen ja sähköinen jarru takaavat turvallisuuden

Vakiovarusteet (OCS1830)

Laipansuojus, voiteluöljy

OBV18
18V Puhallin/imuri, hiiliharjaton

 • Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottoriteknologia takaa puhallus- 
ja imutehon

 • Turbotoiminto tuo lisätehoa haastavimpiinkin töihin
 • Kaksiosainen yhdistelmäimuri/-puhallin, toiminnosta toiseen 

vaihtaminen on helppoa
 • Päällystetty kahva takaa mukavuuden pitkässäkin käytössä
 • Nopeudensäätömahdollisuuden ansiosta tehoa ja käyntiaikaa voidaan 

hallita optimaalisesti
 • Ihanteellinen koville pinnoille, kuten ajoteille, poluille ja terasseille

Vakiovarusteet (OBV18)

35 l lehtipussi, olkahihna, apupyörät

OBL18JB
18V Lehtipuhallin

 • Erittäin tehokas suihkupuhallin tuottaa parhaan mahdollisen 
suorituskyvyn

 • Nopeudensäätömahdollisuus tuo monikäyttöisyyttä
 • Roskanraaputin irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat
 • Päällystetty kahva takaa mukavuuden pitkässäkin käytössä

Vakiovarusteet (OBL18JB)

-

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Ilmavirran nopeus (km/h) 160

Ilmantuotto (m³/min) 7.9

Paino akun kanssa (kg) 2.5

Paino (ilman akkua) (kg) 2.1

Tuotenumero 5133003662

EAN-koodi 4892210157911

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Ilmavirran nopeus (km/h) 200

Ilmantuotto (m³/min) 6.0

Paino akun kanssa (kg) 4.1

Paino (ilman akkua) (kg) 3.7

Tuotenumero 5133003661

EAN-koodi 4892210157904

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Laipan pituus (cm) 30

Ketjun nopeus (m/s) 10

Ketjun pikakiristys Kyllä

Paino akun kanssa (kg) 3.6

Paino (ilman akkua) (kg) 3.2

Tuotenumero 5133002829

EAN-koodi 4892210147820
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ONE+ Puutarhan siivous / Erikoistyökalut

RY18BLXA-0
UUTUUS18V Hiiliharjaton lehtipuhallin

 • Hiiliharjaton moottori parantaa kestävyyttä ja tehoa, tehokas 
puhallustoiminto erinomaiseen lopputulokseen

 • Nopeudensäätökytkin tekee puhaltimesta monikäyttöisen
 • Turbo-toiminto irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat
 • Sisältää irrotettavan high speed-suuttimen, jolla märkien lehtien ja 

sitkeiden roskien siivoaminen käy helpommin
 • Vakionopeudensäädin tuo mukavuutta pitkässä käytössä

Vakiovarusteet (RY18BLXA-0)

Irrotettava suutin

OSS1800
18V Siemenlevitin

 • Sopii kuiville materiaalille kuten siemenille, lannoitteelle, suolalle ja 
rehulle

 • Säädettävä levitysnopeus ja levitysala 0-2 metriä tekevät käytöstä 
hallittua

 • Jumiutumisenestomekanismi
 • Levittää helposti jopa 4 l kuivaa ainesta

Vakiovarusteet (OSS1800)

-

OWS1880
18V Rikkaruohoruisku

 • Paineistus napin painalluksella ilman raskasta manuaalista 
pumppaamista

 • 3.5 litran säiliö, jossa sisäänrakennettu mittakuppi
 • Helppo käyttää yhdellä kädellä
 • Säädettävä suuttimen pää 

Vakiovarusteet (OWS1880)

-

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Virtausnopeus (I/t) 30

Säiliön tilavuus (l) 3.5

Paino akun kanssa (kg) 1.9

Paino (ilman akkua) (kg) 1.5

Tuotenumero 5133002676

EAN-koodi 4892210144447

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Kapasiteetti (l) 4

Paino akun kanssa (kg) 1.9

Paino (ilman akkua) (kg) 1.4

Tuotenumero 5133003729

EAN-koodi 4892210160201

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Ilmantuotto (m³/min) 11.9

Ilmavirran nopeus (km/h) 200

Paino akun kanssa (kg) 2.8

Paino (ilman akkua) (kg) 2.1

Tuotenumero 5133004536

EAN-koodi 4892210181428
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ONE+ Erikoistyökalut

OBR1800
18V Hyttyskarkotin

 • Karkottaa hyttyset vaihdettavien tyynyjen avulla ilman liekkiä, savua, 
ärsyttävää hajua tai patruunoita

 • Luo 20 m²:n suojavyöhykkeen kaikkiin suuntiin 
 • LED-lyhty, jossa kolme kirkkausasetusta
 • Kahva ja koukku, joilla karkottimen voi helposti ripustaa mihin vain
 • Karkotetyynyjen vaihto käy helposti, ja varatyynyille on säilytyspaikka
 • Saavuttaa täyden toimintalämpötilan noin 15 minuutissa
 • Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen 

käyttöä

Vakiovarusteet (OBR1800)

3 karkotetyynyä

Saatavana myös

18V Hyttyskarkotin (1 x 1.3 Ah)

Nimi: Mallinro:
RBR180013S 5133004465

RY18BPSA-0
UUTUUS18V Reppumallin ruisku

 • Akkukäyttöinen ruisku on helppokäyttöinen ja toimii ilman väsyttävää 
pumppaamista

 • Pehmustetut olkaimet jakavat painon tasaisesti parantaen 
käyttömukavuutta

 • Reilu 15 litran säiliö riittää isommankin ruiskutuksen tekemiseen 
puutarhassa

 • Tukeva metallirunko jakaa ruiskun painon tasaisesti
 • Lukitustoiminto helpottaa jatkuvaa sumuttamista, ilman että liipaisinta 

täytyy painaa jatkuvasti
 • Litteä viuhkamainen suutin ja säädettävä suihkusuutin sopivat moniin 

eri käyttötarkoituksiin

Vakiovarusteet (RY18BPSA-0)

Suihkuputki, litteä viuhkasuutin, variosuutin, 
kulmaliitin

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Virtausnopeus (I/t) 88

Säiliön tilavuus (l) 15

Paino akun kanssa (kg) 6.7

Paino (ilman akkua) (kg) 6.3

Tuotenumero 5133004573

EAN-koodi 4892210182678

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Suoja-alue (m²) 20

Paino akun kanssa (kg) 0.7

Paino (ilman akkua) (kg) 0.3

Tuotenumero 5133003730

EAN-koodi 4892210160218
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ONE+ Erikoistyökalut

RY18PCA-120
18V Saumaharja  (1 x 2.0 Ah)

 • Poistaa helposti esimerkiksi rikkaruohot, heinän ja sammaleen 
pihalaattojen ja kivetysten väleistä

 • Ei enää polvillaan olemista: teleskooppinen korkeudensäätö 
mahdollistaa käytön seisaaltaan kaikille käyttäjille

 • Kumipinnoite kahvoissa lisää käyttömukavuutta pidemmässä käytössä

POISTAA
Vakiovarusteet (RY18PCA-120)

Teräsharja

TEHOKKAASTI
HEINÄT & SAMMALEEN

Saatavana myös

18V Saumaharja

Mallinro:Nimi: 
RY18PCA-0 5133004727

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 1

Akun kapasiteetti (Ah) 2.0

Laturi mukana: Kyllä/Ei Kyllä

Vakiovarustus Teräsharja

Paino akun kanssa (kg) 3.4

Tuotenumero 5133004728

EAN-koodi 4892210185594

ENNEN

JÄLKEEN

LAATTOJEN 
SAUMAT

KIVEYSTEN 
VÄLIT
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PUHDISTAA
MONENLAISET
PINNAT
PIHALAATOITUS

TERASSI

KIVEYS

Saatavana myös

18V Puhdistusharja (1 x 4.0 Ah)

Mallinro:Nimi: 
RY18PCB-140 5133004804

ONE+ Erikoistyökalut

RY18PCB-0
UUTUUS18V Puhdistusharja

 • Puhdista erilaiset tasaiset pinnat pihalla ja puutarhassa, sisältäen 
terassit ja laatoitukset

 • Ei enää polvillaan olemista: teleskooppinen korkeudensäätö 
mahdollistaa käytön seisaaltaan kaikille käyttäjille

 • Kumipinnoite kahvoissa lisää käyttömukavuutta pidemmässä käytössä
 • Tarvikkeita on nopea vaihtaa ilman työkaluja
 • Erilaisille pinnoille suunnitellut puhdistusaineet saatavilla - myydään 

erikseen

Vakiovarusteet (RY18PCB-0)

Yleispuhdistusharja

Virtalähde 18V

Mukana tulevien akkujen 
määrä 0

Vakiovarustus Yleispuhdis-
tusharja

Paino akun kanssa (kg) 3.9

Paino (ilman akkua) (kg) 3.5

Tuotenumero 5133004729

ENNEN

JÄLKEEN

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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ONE+ Akut

RB18L15
18V 1.5 Ah Lithium+ akku

 • Tehokas 1.5 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän suorituskykyä, 
enemmän käyttöaikaa ja paremman kestävyyden kuin aiemmat 
litiumtekniikat

 • Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen 
(100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

 • IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen 
toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta

 • Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja 
 • Ruuvaa jopa 440 kappaletta 4x32 mm ruuvia R18DD3 

ruuvinvääntimella
 • Sahaa jopa 27 metriä 13 mm vaneria R18CS pyörösahalla
 • Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta

RB18L25
18V 2.5 Ah Lithium+ akku

 • Tehokas 2.5 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän 
käyntiajan, parempaa kestävyyttä kuin aikaisemmat litiumteknologiat

 • Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen 
(100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

 • IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen 
toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta

 • Vankka, kestävä muotoilu, iskunkestävä suoja lisää kestävyyttä
 • Ruuvaa jopa 745 kappaletta 4x32 mm ruuvia R18DD3 

ruuvinvääntimellä
 • Sahaa jopa 41 metriä 13 mm vaneria R18CS pyörösahalla
 • Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta

RB18L30
18V 3.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku

 • Tehokas 3.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku tuottaa 3 kertaa 
pidemmän käyntiajan ja 20% enemmän tehoa kuin aikaisemmat 
litiumteknologiat

 • High Power -akun kennot tuottavat jopa 25 % vähemmän lämpöä 
vaativissa sovelluksissa pidentäen näin käyntiaikaa

 • Uusi erittäin tehokas 4-kanavainen muotoilu helpottaa energian 
virtausta nostaen akun tehoa 20 %

 • IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja 
maksimoiden käyntiajan, käyttöiän ja turvallisuuden

 • 4-portainen latausindikaattori ilmaisee jäjellä olevan latauksen (100 %, 
75 %, 50 %, 25 %)

RB18L40
18V 4.0 Ah Lithium+ akku

 • Tehokas 4.0 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän suorituskykyä, 
käyttöaikaa ja parempaa kestävyyttä kuin aiemmat litiumteknologiat

 • Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen 
(100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

 • IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen 
toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta

 • Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja lisää kestävyyttä
 • Ruuvaa jopa 1240 kappaletta 4x32 mm ruuvia R18DD3 

ruuvinvääntimella
 • Sahaa jopa 88 metirä 13 mm vaneria R18CS pyörösahalla
 • Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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Tuotenumero 5133001907

EAN-koodi 4892210124104

Tuotenumero 5133002867

EAN-koodi 4892210149343

Tuotenumero 5133002237

EAN-koodi 4892210129062

Tuotenumero 5133001905

EAN-koodi 4892210124081
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ONE+ Akut

RB18L50
18V 5.0 Ah Lithium+ akku

 • Tehokas 5,0 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän 
käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat

 • Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen 
(100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

 • IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen 
toimintaa, ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta

 • Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja lisää kestävyyttä
 • Ruuvaa jopa 1550 kappaletta 4x32 mm ruuvia R18DD3 

ruuvinvääntimellä
 • Sahaa jopa 100 metriä 13 mm vaneria R18CS pyörösahalla
 • Käyntiaika voi vaihdella riippuen työkalusta, akusta sekä toiminnosta

RB18L90
18V 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku

 • Tehokas 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku tuottaa 3 kertaa 
pidemmän käyntiajan ja 20 % enemmän tehoa kuin aikaisemmat 
litiumteknologiat

 • High Power -akun kennot tuottavat jopa 25 % vähemmän lämpöä 
vaativissa sovelluksissa pidentäen näin käyntiaikaa

 • Uusi erittäin tehokas 4-kanavainen muotoilu helpottaa energian 
virtausta nostaen akun tehoa 20 %

 • IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja 
maksimoiden käyntiajan, käyttöiän ja turvallisuuden

 • 4-portainen virtaindikaattori ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 
75 %, 50 %, 25 %)

 • Luja akun rakenne, joka on muotoiltu suojaamaan akkua iskuilta, takaa 
kestävyyden.

 • Poraa jopa 1080 16x50 mm reikää mallilla R18DD5
 • Sahaa jopa 320 metriä 18 mm vaneria mallilla R18CS
 • Käyntiaika vaihtelee riippuen työkalusta, akusta ja sovelluksesta

RC18120-150
18V 5.0 Ah Lithium+ akku ja laturi 2,0 Amp/h

 • 1 x 5.0 Ah Lithium+ akku ja laturi
 • Lithium+ akkutekniikka antaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan 

ja paremman kestävyyden kuin aiemmat litiumakut
 • 4-portainen virranilmaisinnäyttö kertoo jäljellä olevan varauksen (100 %, 

75 %, 50 %, 25 %)
 • IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten akun 

kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja 
turvallisuutta

 • Ruuvaa jopa 1550 kappaletta 4x32 mm ruuvia mallilla R18DD3
 • Sahaa jopa 100 metriä 13 mm:n vaneria mallilla R18CS
 • Käyttöaika vaihtelee riippuen työkalusta, akusta ja käyttökohteesta
 • Yhteensopiva kaikkien Ryobi 18V ONE+ työkalujen kanssa

Saatavana myös

18V 2 x 5,0 Ah Lithium+ akku ja laturi 
2,0 Amp/h

18V 2,5 Ah Lithium+ akku ja laturi 
2,0 Amp/h

Mallinro:Nimi: Mallinro:Nimi: 
RC18120-250RC18120-125 51330033645133003359

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Tuotenumero 5133003366

EAN-koodi 4892210152206

Tuotenumero 5133002865

EAN-koodi 4892210149381

Tuotenumero 5133002433

EAN-koodi 4892210135940
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ONE+ Laturit

RC18120RC18150
Pikalaturi 5,0 Amp/h 18V Laturi 2,0 Amp/h 18V

 • Nopein ONE+ laturi. Lataa 5,0 Amp/h tarkoittaen, että 5,0 Ah:n akun 
lataa yhdessä tunnissa

 • ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V sarjaan kuuluvien 
Lithium ion -akkujen kanssa

 • Merkkivalot osoittavat milloin akut ovat ladattuina

 • Kompakti pikalaturi. Lataa 2.0 Amp/h tarkoittaen, että voit ladata 2.0 
Ah:n akun yhdessä tunnissa

 • ONE+ laturi, yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion -akkujen 
kanssa

 • Merkkivalo näyttää akun tilan ladattaessa

RC18627 RC18118C
6-porttinen latausasema 2,7 Amp/h 18V Autolaturi 1,8 Amp/h 18V

 • Virtaa aina tarvittaessa - 6-porttisessa latausasemassa on tilaa 
säilyttää kaikki ONE+ akkusi kerralla

 • Lataa 2.7 Amp/h tarkoittaen, että voit ladata 2.5 Ah:n akun yhdessä 
tunnissa

 • ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion 
-akkujen kanssa

 • Kiinnitetään kulkuneuvon 12V:n tasavirtaulostuloon, jolloin voit ladata 
akkuja ajaessasi tai tarvitessasi lisävirtaa

 • ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium+ -akkujen 
kanssa

 • Virtaindikaattori näyttää lataustilanteen

Arvioidut latausajat (minuutteina)

 
Latausnopeus

(Ampeeria/tunti)
1,3 Ah 1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

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

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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Tuotenumero 5133002893

EAN-koodi 4892210150134

Tuotenumero 5133002630

EAN-koodi 4892210140906

Tuotenumero 5133002891

EAN-koodi 4892210150103

Tuotenumero 5133002638

EAN-koodi 4892210141873
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Yksi akku sopii kaikkiin

RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

OLM1833B Leikattua nurmikkoa (m²) 150 200 200 250 525

RY18LM37A Leikattua nurmikkoa (m²) 150 200 225 275 600

RY18LMX37A Leikattua nurmikkoa (m²) 200 300 300 375 800

RY18LMH37A Leikattua nurmikkoa (m²) 275 425 450 575 1200

RY18LMX40A Leikattua nurmikkoa (m²) 300 450 500 600 1300

RY18SFX35A Käsiteltyä nurmikkoa (m²) 250 400 425 525 1100

OLT1825M
Käyntiaika kevyelle/keskiraskaalle 
trimmaukselle (min) 15 18 24 30 45 48 60

RY18LT25A
Käyntiaika kevyelle/keskiraskaalle 
trimmaukselle (min)

15 18 24 30 45 48 60

OLT1832
Käyntiaika keskiraskaalle trimmaukselle 
(min)

15 18 24 30 45 48 60

RLT1831H
Käyntiaika keskiraskaalle trimmaukselle 
(min)

15 18 24 30 45 48 60

OLT1833
Käyntiaika haastavalle/raskaalle trim-
maukselle (min)

12 18 19 23 48

OBC1820B
Käyntiaika raskaalle ruohonraivaukselle 
(min)

11 14 21 22 28 59

RY18HT40A
Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 
16 mm oksat (min) 20 23 30 38 57

OHT1845
Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 
18 mm oksat (min)

18 21 27 34 51

OHT1851R
Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 
22 mm oksat (min)

16 18 24 30 45 48 60

OHT1850H
Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 
22 mm oksat (min)

17 20 26 33 50 52 65

OHT1855R
Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 
22 mm oksat (min)

18 21 28 35 53 55 69

OHT1850X
Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 
16 mm oksat (min)

21 24 32 40 60 64 80

OPT1845
Käyntiaika pensaanleikkuussa maks. 
18 mm oksat (min)

18 22 33 36 45 95
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RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

OCS1825
80 mm paksujen puunrunkojen
sahausten määrä

18 30 33 40 90

OCS1830
130 mm paksujen puunrunkojen 
sahausten määrä

18 30 33 40 90

RY18PSA 40 mm paksujen sahausten määrä 40 46 60 75 110 120 150 230

OGS1822
Käyntiaika leikattaessa maks. 
10 mm oksia (min)

39 46 61 76 114

OPP1820 50 mm paksujen sahausten määrä 20 25 40 50 80 75 100 150

OLP1832BX 28 mm paksujen sahausten määrä 200 230 300 400 600

OBL1820S
Puhallettu ala pienellä/keskimääräisellä 
lehtien määrällä (m2)

100 150 150 200 400

OBL18JB
Puhallettu ala keskimääräisellä lehtien 
määrällä (m2)

200 300 300 400 825

OBL1820H
Puhallettu ala pienellä/keskimääräisellä 
lehtien määrällä (m2)

200 300 300 400 825

OBV18
Puhallettu/imuroitu ala keskimääräisellä 
lehtien määrällä (m2)

200 300 300 400 825

RY18PCA Käyntiaika (min) 21 24 32 40 60 64 80 168

RY18PCB Käyntiaika (min) 13 15 20 26 39 41 51 107

OWS1880 Käyntiaika (tuntia) 3,5 4,5 5,5 7,0 10,5

RY18BPSA Käyntiaika (tuntia) 1,5 1,5 2,0 2,5 4,0 4,0 5,0 11,0

OSS1800 Käyntiaika (tuntia) 1,5 1,5 2,0 2,5 4,0
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*Tulos (käyntiaika ja määrä) voi vaihdella riippuen käytetystä materiaalista ja applikaatiosta

työkalua
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Ruohonleikkurit

RLM13E33S
1300W Ruohonleikkuri, 33 cm runko

 • Tehokas 1300W moottori ja 33 cm:n leikkuukapasiteetti
 • Työntöaisan säätömahdollisuus takaa kaikille käyttäjille parhaan 

työskentelyasennon
 • Leikkaa reunoja myöten EasyEdge™ -toiminnon ansiosta
 • Keskitetty, 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 20-60 mm
 • Taittuva ja irrotettava työntöaisa sekä kokoontaitettava kerääjä tekee 

varastoinnista helppoa ja kätevää
 • 35 litran kerääjä

Vakiovarusteet (RLM13E33S)

Biotulppa

RLM15E36H
1500W Ruohonleikkuri, 36 cm runko

 • 1500W tehokas moottori, 36 cm:n leikkuukapasiteetti
 • EasyEdge™ -toiminnon avulla leikkaat aivan reunoja myöten
 • Keskitetty, 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 20-70 mm
 • Säädettävä työntöaisa tarjoaa kaikille käyttäjille parhaan 

työskentelyasennon
 • Ergonominen Vertebrae™-työntöaisa, jolla käsiä voi pitää sekä pysty- 

että vaaka-asennoissa
 • Taittuva työntöaisa sekä kokoontaittuva ruohonkerääjä tekevät leikkurin 

varastoimisesta helppoa
 • 45 litran kerääjä Vakiovarusteet (RLM15E36H)

Biotulppa

RLM18E40H
1800W Ruohonleikkuri, 40 cm runko

 • Tehokas 1800W moottori, 40 cm:n leikkuukapasiteetti
 • EasyEdge™ -toiminnon avulla leikkaat aivan reunoja myöten
 • Keskitetty 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välilä 20-70 mm
 • Työntöaisan säätömahdollisuus takaa kaikille käyttäjille parhaan 

työskentelyasennon
 • Ergonominen Vertebrae™ -työntöaisa, jolla käsiä voidaan pitää sekä 

pysty- että vaaka-asennossa
 • Taittuva työntöaisa sekä kokoontaittuva ruohonkerääjä tekevät leikkurin 

varastoimisesta helppoa
 • 50 litran kerääjä Vakiovarusteet (RLM18E40H)

Biotulppa

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiToolsEU

ryobitools.fi

Virtalähde 1800W

Leikkuuleveys (cm) 40

Vetomekanismi Työntö

BIO-leikkaus Kyllä

Paino (kg) 13

Tuotenumero 5133002347

EAN-koodi 4892210822604

Virtalähde 1500W

Leikkuuleveys (cm) 36

Vetomekanismi Työntö

BIO-leikkaus Kyllä

Paino (kg) 11.5

Tuotenumero 5133002345

EAN-koodi 4892210822567

Virtalähde 1300W

Leikkuuleveys (cm) 33

Vetomekanismi Työntö

BIO-leikkaus Kyllä

Paino (kg) 9

Tuotenumero 5133002343

EAN-koodi 4892210822581
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Sammaleenpoistaja/nurmikon ilmaaja

RY1400SF35A
UUTUUS1400W Sammaleenpoistaja/nurmikon ilmaaja, 35 cm

 • Valittavana neljä työskentelysyvyyttä helppoon sammaleen poistoon
 • Leveä 35 cm:n kapasiteetti takaa nopean työskentelyn
 • Kokoontaittuva työntöaisa helpottaa säilytystä
 • 16-teräinen sammaleenpoistorulla, jonka terät on valmistettu 

ruostumattomasta teräksestä
 • Ilmaajarulla ja suuri 55 litran kerääjä myydään erikseen

Vakiovarusteet (RY1400SF35A)

- 

RAC821
35 cm:n ilmaajarulla

RAC822
55 litran kerääjä

1400W verkkovirtakäyttöinen 
sammaleenpoistaja/nurmikon 
ilmaaja
RY1400SF35A

ISO KERÄÄJÄ
55 litran keräyspussia ei tarvitse tyhjentää jatkuvasti 
(myydään erikseen)

MONIPUOLINEN
Neljä työskentelysyvyyttä takaavat parhaan 
lopputuloksen ja terveen nurmikon

ÄLÄ UNOHDA 
LISÄTARVIKKEITA...

Virtalähde 1400W

Leikkuuleveys (cm) 35

Vetomekanismi Hihna

Paino (kg) 14

Tuotenumero 5133004566

EAN-koodi 4892210182555
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Ruohonleikkurit

RLM46175YL
175cc OHC polttomoottorikäyttöinen ruohonleikkuri, 46 cm runko

 • 175cc OHC ketjuvetoinen moottori on helppo käynnistää jokaisella 
kerralla, kylmänä tai kuumana. Erittäin tehokas pitkässä, märässä 
ruohikossa

 • Kestävä, keskitetty leikkuukorkeuden säätö, 7 asentoa välillä 24-76 mm
 • Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa
 • 3-in-1: Kerääjä, taakseheitto, bioleikkuu (biotulppa ei tule mukana)
 • Liikkuu helposti ja sulavasti suurten takapyörien ansiosta 

Vakiovarusteet (RLM46175YL)

55 litran ruohonkerääjä

RLM46175Y
175cc OHC polttomoottorikäyttöinen ruohonleikkuri, 46 cm runko

 • 175cc OHC ketjuvetoinen moottori on helppo käynnistää jokaisella 
kerralla, kylmänä tai kuumana. Erittäin tehokas pitkässä, märässä 
ruohikossa

 • Kestävä, keskitetty leikkuukorkeuden säätö, 7 asentoa välillä 25-75 
mm

 • Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa
 • 4-in-1: ruohon keräys, bioleikkaus, sivulle- ja taakseheitto
 • Murskaustoiminto hienontaa ja levittää ruohohakkeen takaisin 

maahan luonnolliseksi lannoitteeksi
 • Sivuheittotoiminnon kanssa ruohoa voi leikata pidempään tai 

enemmän tarvitsematta tyhjentää pussia
 • Liikkuu helposti ja sulavasti suurten takapyörien ansiosta
 • Kokoontaittuva työntöaisa ja kova kansi/pehmeät sivut helpottavat 

säilytystä
 • Vesiletkun pikaliitäntä puhdistusta varten

Vakiovarusteet (RLM46175Y)

Biotulppa, sivulleheittosarja, 55 litran 
ruohonkerääjä

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

#RyobiToolsEU
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Virtalähde 175cc

Leikkuuleveys (cm) 46

Vetomekanismi Itsevetävä

BIO-leikkaus Kyllä

Paino (kg) 31.1

Tuotenumero 5133003671

EAN-koodi 4892210158796

Virtalähde 175cc

Leikkuuleveys (cm) 46

Vetomekanismi Itsevetävä

BIO-leikkaus Kyllä

Paino (kg) 36

Tuotenumero 5133003673

EAN-koodi 4892210158819
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Ruohonleikkurit

RLM53190YV
190cc OHC polttomoottorikäyttöinen ruohonleikkuri, 53 cm runko 

 • 190cc OHC ketjuvetoinen moottori on helppo käynnistää jokaisella 
kerralla, kylmänä tai kuumana. Erittäin tehokas pitkässä, märässä 
ruohikossa

 • Vauhdinsäätömahdollisuus sekä moottorin 
nopeudensäätömahdollisuus

 • Itsevetävä, säästää aikaa ja energiaa
 • 4-in-1: ruohon keräys, bioleikkaus, sivulle- ja taakseheitto 
 • Liikkuu helposti ja sulavasti suurten takapyörien ansiosta 
 • Kokoontaittuvat kahvat ja kova kansi/pehmeät sivut helpottavat 

säilytystä
 • Vesiletkun pikaliitäntä puhdistusta varten

Vakiovarusteet (RLM53190YV)

Biotulppa, sivulleheittosarja, 70 litran 
ruohonkerääjä

RLM46160S
160cc OHV polttomoottorikäyttöinen itsevetävä ruohonleikkuri, 46 cm runko

 • 160cc OHV moottoritekniikka käynnistyy luotettavasti ja helposti 
jokaisella kerralla

 • Puhdas moottoritekniikka
 • Kaksi toimintoa yhdessä: ruohonkerääjä, bioleikkuu
 • Itsevetävä malli, säästää aikaa ja voimia
 • Kestävä, keskitetty 7-portainen leikkuukorkeudensäätö välillä 25-75 mm
 • 46 cm:n teräsrunko sopii isoillekin puutarhoille
 • 55 litran kovakantinen kerääjä

Vakiovarusteet (RLM46160S)

Biotulppa, 55 litran ruohonkerääjä

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 160cc

Leikkuuleveys (cm) 46

Vetomekanismi Itsevetävä

BIO-leikkaus Kyllä

Paino (kg) 30

Tuotenumero 5133004344

EAN-koodi 4892210173331

Virtalähde 190cc

Leikkuuleveys (cm) 53

Vetomekanismi Itsevetävä

BIO-leikkaus Kyllä

Paino (kg) 36

Tuotenumero 5133003672

EAN-koodi 4892210158802
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Ruohotrimmerit & ruohoraivaussahat

RLT3525
350W Ruohotrimmeri, 25 cm leikkuukapasiteetti

 • Kevyt ja tehokas 350W moottori
 • 25 cm:n leikkuukapasiteetti leikkaa (rikka)ruohon nopeasti
 • EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen siistimistoiminnon ja trimmauksen 

välillä käy nopeasti
 • Paranneltu ergonominen kahva
 • Kestävä metallivarsi

Vakiovarusteet (RLT3525)

Painettaessa syöttävä siimapää

RLT5127
600W Ruohotrimmeri, 27 cm leikkuukapasiteetti

 • Kevyt ja tehokas 500W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
 • 27 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta mikä tahansa työ sujuu nopeasti
 • EasyEdge™ muokkaa trimmeristä käden käänteessä reunojen siistijän
 • Teleskooppinen varsi ja säädettävä kädensija takaavat 

käyttömukavuuden kaiken pituisille käyttäjille
 • Ripustuskoukku kätevään säilytykseen seinällä

Vakiovarusteet (RLT5127)

Automaattisesti syöttävä siimapää

RLT6130
500W Ruohotrimmeri, 27 cm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas 600W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
 • Teleskooppinen varsi ja säädettävä kädensija takaavat 

käyttömukavuuden kaiken pituisille käyttäjille
 • 30 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta mikä tahansa työ sujuu nopeasti
 • EasyEdge™ muokkaa trimmeristä käden käänteessä reunojen siistijän
 • Ripustuskoukku kätevään säilytykseen seinällä

Vakiovarusteet (RLT6130)

Automaattisesti syöttävä siimapää

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

#RyobiToolsEU
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Virtalähde 350W

Leikkuukapasiteetti (cm) 25

Siimansyöttöjärjestelmä Painettaessa 
syöttävä

Paino (kg) 1.9

Tuotenumero 5133002789

EAN-koodi 4892210147042

Virtalähde 500W

Leikkuukapasiteetti (cm) 27

Siimansyöttöjärjestelmä Automaattinen

Paino (kg) 2.8

Tuotenumero 5133003639

EAN-koodi 4892210157713

Virtalähde 600W

Leikkuukapasiteetti (cm) 30

Siimansyöttöjärjestelmä Automaattinen

Paino (kg) 2.9

Tuotenumero 5133003641

EAN-koodi 4892210157737
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Ruohotrimmerit & ruohoraivaussahat

RBC1226I
1200W Ruohoraivaussaha, 26 cm leikkuukapasiteetti

 • 1200W tehokas moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
 • SmartTool™ -teknologia optimoi suorituskyvyn Expand-It™ -tarvikkeiden 

kanssa
 • 2-in-1: 26 cm:n Tri-Arc+™ -terä karkaistua terästä ruohonraivaukseen, 

pienille pensaille ja aluskasvillisuuteen
 • 2-in-1: 38 cm:n kapasiteetti pitkän ja tiheän ruohon trimmaamiseen
 • Pikavapautusmekanismin avulla vaihdat työkaluun helposti eri Expand-

It™ SmartTool™-lisäosia, mukaan lukien käännettävä pensasleikkuri, 
oksasaha, ruohoraivaussaha ja puhallin

 • Ergonominen muotoilu tarjoaa miellyttävän painojakauman ja 
käyttökokemuksen

Vakiovarusteet (RBC1226I)

Olkahihna ja siimakela

RLT254CDSO
25.4cc Ruohotrimmeri, 43 cm leikkuukapasiteetti

 • POWR XT™: Kompakti täyskampimoottori tarjoaa voimaa, kestävyyttä ja 
luotettavuutta kevyessä paketissa

 • Ositettava varsi: yhteensopiva kaikkien Expand-it™ -lisäosien kanssa
 • Leikkuukapasiteetti 43 cm, 2.4 mm:n HD-kaksoissiimalla
 • Reel-Easy™ -viimeistelypää on varustettu innovatiivisella ja nopealla 

siimantäyttösysteemillä
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE:n CO-päästörajat 73 %:lla ja 

CE:n HC+Nox -päästörajat 28 %:lla

Vakiovarusteet (RLT254CDSO)

Reel-Easy™ -viimeistelypää ja ergonominen 
kahva

RLT26C
26cc Ruohotrimmeri, 43 cm leikkuukapasiteetti

 • POWR LT2™ sarjan 26cc 2-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen voima/
paino-suhteen

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE:n CO-päästörajat 57 %:lla ja 
HC+Nox päästörajat 24 %:lla

 • Suuri 43 cm:n leikkuukapasiteetti, suoriutuu nopeasti tehtävästä
 • Reel-Easy™ -siimapää on nopea täyttää uudelleen 
 • Säädettävä, silmukanmallinen kahva on mukava pitkässäkin käytössä

Vakiovarusteet (RLT26C)

ProCut™ -siimapää, avain, ergonominen 
kahva

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 26cc

Säiliön tilavuus (l) 0.25

Leikkuukapasiteetti (cm) 43

Siimapaksuus (mm) 2.4

Paino (kg) 4.6

Tuotenumero 5133002354

EAN-koodi 4892210131805

Virtalähde 25.4cc

Säiliön tilavuus (l) 0.58

Leikkuukapasiteetti (cm) 43

Siimapaksuus (mm) 2.4

Paino (kg) 4.9

Tuotenumero 5133002535

EAN-koodi 4892210138309

Virtalähde 1200W

Leikkuuleveys 
raivaussahanterällä (cm) 26

Leikkuuleveys 
ruohotrimmeriterällä (cm) 38

Siimansyöttöjärjestelmä Painettaessa 
syöttävä

Paino (kg) 5.1

Tuotenumero 5133002506

EAN-koodi 4892210138033
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Ruohotrimmerit & ruohoraivaussahat  

RBC430SBD
30cc Ruohoraivaussaha pyöräkahvalla

 • POWR LT4™: 30cc 4-tahtimoottori tarjoaa erinomaisen teho/paino-
suhteen 30 % lisäväännöllä

 • Automatic Compression Relief (ACR) tekee käynnistämisestä erittäin 
helppoa vähentäen käyntiinvetoon tarvittavan voiman tarvetta 45 %:lla

 • Puhdas moottoriteknologia
 • 4-tahti: Ei polttoaineen sekoitusta
 • Kiinteä varsi: siirtää tehon täydellisesti moottorista leikkuupäähän
 • 2-in-1: Tri-Arc+™ -raivausterä karkaistua metallia antaa maksimaalisen 

leikkaustehon ja Reel-Easy™ -viimeistelypää on varustettu 
innovatiivisella ja nopealla siimantäyttösysteemillä

 • 26 cm:n TriArc+™  -raivausterä, leikkuukapasiteetti 46 cm 2.4 mm:n  
HD-kaksoissiimalla

 • Ammattilaistyyliset Vertebrae™ -pyöräkahvat ja -valjaat tarjoavat tukea ja 
käyttömukavuutta

Vakiovarusteet (RBC430SBD)

Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ /viimeistelypää, 
jakoavain, pyöräkahva ja Vertebrae™-valjaat

RBC52FSBOS
52cc Ruohoraivaussaha kokoontaitettavalla  
pyöräkahvalla ja sahanterällä

 • POWR XT™ sarjan 52cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa 
erinomaisen teho/paino-suhteen paremmalla väännöllä

 • ONE+™ EasyStart™ vaivattomaan käynnistykseen, ei enää tarvetta 
vetää käynnistysnarusta

 • Puhdas moottoriteknologia
 • Suuri leikkuukapasiteetti (43 cm:n siima ja 26 cm:n terä) tekee 

työskentelystä nopeaa
 • 3-in-1: Tri-Arc+™ -raivausterä tarjoaa erinomaisen leikkuutehon, 

sahanterä ja Reel-Easy™ -viimeistelypää 
 • Kiinteä varsi: siirtää tehon moottorista leikkuupäähän mahdollisimman 

tehokkaasti
 • Ammattilaistyyliset Vertebrae+™ -valjaat tarjoavat tukea ja mukavuutta
 • 20 cm:n hammastettu sahanterä leikkaa paksuja risuja ja pieniä puita

Vakiovarusteet (RBC52FSBOS)

2-tahtiöljy, Tri-Arc+™ -terä, Reel-Easy™ 
-viimeistelypää, jakoavain, 26-hampainen 
sahanterä, pyöräkahva ja Vertebrae™ 
-kaksoisvaljaat

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

#RyobiToolsEU
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Virtalähde 30cc

Säiliön tilavuus (l) 0.35

Leikkuuleveys 
raivaussahanterällä (cm) 26

Siimapaksuus (mm) 2.4

Paino (kg) 6.4

Tuotenumero 5133002923

EAN-koodi 4892210151506

Virtalähde 52cc

Säiliön tilavuus (l) 1.1

Leikkuuleveys 
raivaussahanterällä (cm) 26/20

Siima (mm) 2.4

Paino (kg) 9.2

Tuotenumero 5133002545

EAN-koodi 4892210138125
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Expand-it

RXAHT01
Expand-It™ SmartTool -kääntyvä pensasleikkuri

 • SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden
 • Polttomoottorilla äärimmäinen suorituskyky 4670 leikkausta minuutissa
 • Maksimisuorituskyky 3916 katkaisua/minuutissa 1200W moottorilla
 • 90° kääntyvä terä mukavaan leikkaukseen kaikista kulmista
 • 44 cm:n edestakaisin liikkuvat timanttikaksoisterät leikkaavat puhtaasti 

ja tarkasti
 • Suoriutuu isoistakin oksista 28 mm:n terien välin ansiosta
 • 2.4 kg

RXPR01
Expand-It™ SmartTool -oksasaha

 • SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden
 • Poltto- ja sähkömoottorit takaavat ensiluokkaisen leikkaustehon 15 m/s.
 • 15° kääntyvä 25.4 cm:n terä miellyttävään ja turvalliseen työskentelyyn
 • Automaattinen ketjun voitelu ja läpinäkyvä öljysäiliö
 • 2.1 kg

RXBC01
Expand-It™ SmartTool -ruohoraivaussaha

 • Leikattaessa pitkää ruohoa, pieniä pensaita tai aluskasvillisuutta 
SmartTool-teknologia optimoi terän nopeuden sopivaksi

 • Polttomoottorilla äärimmäinen suorituskyky 8100 kierr./min.
 • Maksimisuorituskyky 7080 kierr./min. 1200W moottorilla
 • 20 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta raskaimmatkin työt sujuvat 

nopeasti
 • Tri-Arc™ -terä karkaistua terästä
 • 1.4 kg

RXEX01
Expand-It™-jatkovarsi

 • Tarkoitettu pidentämään oksasahaa tai raivaussahaa
 • Pituus: 62 cm
 • 0.6 kg

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Tuotenumero 5132002793

EAN-koodi 4892210140272

Tuotenumero 5132002795

EAN-koodi 4892210140258

Tuotenumero 5132002797

EAN-koodi 4892210140142

Tuotenumero 5132002796

EAN-koodi 4892210140265
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Pensasleikkurit 

RHT4550
450W Pensasleikkuri, 50 cm terä,  
20 mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas mutta silti kevyt 450W moottori
 • Timanttihiotut, kaksisuuntaiset terät takaavat tarkan leikkuutuloksen
 • 50 cm:n terät leikkaavat jopa 20 mm:n paksuisia oksia
 • Kumipäällystetty etukahva lisää käyttömukavuutta
 • Yhteensopiva HedgeSweep™-lisäosan kanssa, jonka avulla poistat 

leikkuuroskat helposti

Vakiovarusteet (RHT4550)

Teränsuojus

RHT5655RS
550W Pensasleikkuri, 55 cm terä, 
26 mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas 550W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
 • Laadukas leikkuutulos 55 cm:n timattihiottujen terien ansiosta
 • 26 mm:n teränvälin ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan 

paksutkin oksat 
 • 5 asentoon kääntyvä päällystetty takakahva, jossa iso virtakytkin, 

parantaa käyttömukavuutta missä tahansa työskentelyasennossa 
 • Tasapainoinen, kevyt ja ergonominen, mukava pitkäänkin käytettäessä
 • Yhteensopiva HedgeSweep™ -lisäosan kanssa, joka poistaa 

leikkuuroskat kätevästi
Vakiovarusteet (RHT5655RS)

Teränsuojus

RHT6760RL
650W Pensasleikkuri, 60 cm terä,  
30 mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas 600W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
 • Laadukas ja tarkka leikkuutulos  laserleikattujen, timattihiottujen 60 

cm:n terien ansiosta
 • 30 mm:n teränvälin ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan 

paksutkin oksat 
 • Uusi sähköinen jumiutumisenestojärjestelmä takaa sujuvan 

käyttökokemuksen
 • 5 asentoon kääntyvä päällystetty takakahva, jossa 

iso virtakytkin, parantaa käyttömukavuutta missä 
tahansa työskentelyasennossa 

 • Tasapainoinen, kevyt ja ergonominen, mukava 
pitkäänkin käytettäessä

 • HedgeSweep™ -lisäosa poistaa leikkuuroskat 
kätevästi

Vakiovarusteet (RHT6760RL)

HedgeSweep™, teränsuojus

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

#RyobiToolsEU
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Virtalähde 650W

Terän pituus (cm) 60

Maks. oksan paksuus 
(mm) 30

Terän tyyppi Timanttihiottu

Paino (kg) 4.0

Tuotenumero 5133003647

EAN-koodi 4892210157782

Virtalähde 550W

Terän pituus (cm) 55

Maks. oksan paksuus 
(mm) 26

Terän tyyppi Timanttihiottu

Paino (kg) 3.6

Tuotenumero 5133003643

EAN-koodi 4892210157829

Virtalähde 450W

Terän pituus (cm) 50

Maks. oksan paksuus 
(mm) 20

Terän tyyppi Timanttihiottu

Paino (kg) 2.9

Tuotenumero 5133002793

EAN-koodi 4892210147004



55

Pensasleikkurit 

RHT8165RL
800W Pensasleikkuri, 65 cm terä,  
34 mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas 800W moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
 • Laadukas ja tarkka leikkuutulos laserleikattujen, timattihiottujen 65 cm:n 

terien ansiosta
 • 34 mm:n teränvälin ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan 

paksutkin oksat
 • Uusi sähköinen jumiutumisenestojärjestelmä takaa 

sujuvan käyttökokemuksen
 • 5 asentoon kääntyvä päällystetty takakahva, jossa 

iso virtakytkin, parantaa käyttömukavuutta missä 
tahansa työskentelyasennossa

 • Tasapainoinen, kevyt ja ergonominen, mukava 
pitkäänkin käytettäessä

 • HedgeSweep™ -lisäosa poistaa leikkuuroskat  
kätevästi

Vakiovarusteet (RHT8165RL)

HedgeSweep™, teränsuojus

RHT25X55R
25.4cc Pensasleikkuri, 55 cm terä,  
32 mm leikkuukapasiteetti

 • POWR XT™:  kompakti täyskampimoottori on tehokas, kestävä ja 
luotettava sekä kevyt

 • Kääntyvä takakahva takaa käyttömukavuuden missä tahansa 
asennossa

 • Laadukas leikkuutulos 55 cm:n timattihiottujen terien ansiosta
 • 32 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta siistit nopeasti isotkin 

pensasaidat
 • Pienikokoinen, tasapainoinen ja helposti liikuteltava

Vakiovarusteet (RHT25X55R)

2-tahtiöljy

RPT4545E
450W Jatkovarrellinen pensasleikkuri, 45 cm terä,  
20 mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas 450W moottori
 • 45 cm:n laserleikatut terät takaavat tarkan leikkuujäljen
 • 20 mm:n terienvälien ansiosta katkoo paksutkin oksat
 • 135° kulmaan kääntyvä trimmauspää, 4 eri asentoa
 • Irrotettava varsi, ylettyy korkeammalle sekä helpottaa varastointia
 • Vartta voidaan jatkaa jopa 2.6 metrin pituiseksi, ylettyy jopa 4 metrin 

korkeuteen

Vakiovarusteet (RPT4545E)

Teräsuoja, Vertebrae™ -valjaat

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 450W

Terän pituus (cm) 45

Maks. oksan paksuus 
(mm) 20

Terän tyyppi Timanttihiottu

Paino (kg) 4.1

Tuotenumero 5133002226

EAN-koodi 4892210821393

Virtalähde 25.4cc

Terän pituus (cm) 55

Maks. oksan paksuus 
(mm) 32

Terän tyyppi Timanttihiottu

Paino (kg) 5.1

Tuotenumero 5133003670

EAN-koodi 4892210157942

Virtalähde 800W

Terän pituus (cm) 65

Maks. oksan paksuus 
(mm) 34

Terän tyyppi Timanttihiottu

Paino (kg) 4.0

Tuotenumero 5133003649

EAN-koodi 4892210157768
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Pitkävartiset työkalut / Ketjusahat

RPP750S
750W Oksasaha, 20 cm laippa

 • Tehokas, suorituskykyinen 750W moottori
 •  20 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
 • Erittäin suorituskykyinen, ketjunnopeus 10 m/s
 • Voidaan pidentää jopa 2,7 metrin pituiseksi, ylettyy jopa 4 metrin 

korkeuteen
 • Sahapää 15° kulmassa, helpottaa oksien leikkaamista ja antaa 

paremman kontrollin
 • Automaattinen ketjun ja laipan voitelu
 • Irrotettava varsi, ylettyy korkeammalle sekä helpottaa varastointia

Vakiovarusteet (RPP750S)

Laipan ja ketjun voiteluaine, avain, olkaremmi

RCS1935B
1900W Ketjusaha, 35 cm laippa

 • Tehokas 1900W moottori
 • 35 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
 • Ketjunnopeus 15 m/s. tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
 • Nopea mekaaninen jarru
 • Nopea ja luotettava ketjun pikakiristys
 • Tärinänvaimennus vähentää väsymistä käytön aikana
 • Automaattinen ketjun ja laipan voitelu - ei käyttökatkoksia
 • Innovatiivinen purunohjain ohjaa lastut ja sahanpurun poispäin 

käyttäjästä
 • Tasapainotettu ja kevyt muotoilu parantaa käsiteltävyyttä

Vakiovarusteet (RCS1935B)

Teränsuoja, laipan & ketjun voiteluaine

RCS2340B
2300W Ketjusaha, 40 cm laippa

 • Tehokas 2300W moottori
 • 40 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
 • Ketjunnopeus 16 m/s. tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
 • Nopea mekaaninen jarru
 • Nopea ja luotettava ketjun pikakiristys
 • Tärinänvaimennus vähentää väsymistä käytön aikana
 • Automaattinen ketjun ja laipan voitelu - ei käyttökatkoksia
 • Innovatiivinen purunohjain ohjaa lastut ja sahanpurun poispäin 

käyttäjästä
 • Tasapainotettu ja kevyt muotoilu parantaa käsiteltävyyttä

Vakiovarusteet (RCS2340B)

Teränsuoja, ketjun & laipan voiteluaine

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi
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Virtalähde 750W

Laipan pituus (cm) 20

Ketjunnopeus (m/s) 10

Öljytankin kapasiteetti (l) 0.08

Paino (kg) 3.8

Tuotenumero 5133002228

EAN-koodi 4892210821379

Virtalähde 1900W

Laipan pituus (cm) 35

Ketjunnopeus (m/s) 15

Ketjun pikakiristys Kyllä

Öljytankin kapasiteetti (l) 0.15

Paino (kg) 4.7

Tuotenumero 5133004338

EAN-koodi 4892210170545

Virtalähde 2300W

Laipan pituus (cm) 40

Ketjunnopeus (m/s) 16

Ketjun pikakiristys Kyllä

Öljytankin kapasiteetti (l) 0.15

Paino (kg) 4.8

Tuotenumero 5133004340

EAN-koodi 4892210170569
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Moottorisahat

RCS3835T
37.2cc POWR XT™ Moottorisaha, 35 cm laippa

 • POWR XT™ sarjan erittäin suorituskykyinen bensiinikäyttöinen 
moottorisaha 37.2cc moottorilla (1.3 kW / 1.8 HV)

 • 35 cm:n laippa
 • Tärinänvaimennus 3 pisteessä
 • Helppo käynnistää, 2 asentoa karburaattorissa
 • Korkea ketjunnopeus 23.8 m/s
 • Automaattinen ketjun voitelu
 • Pikalukollinen kansi, nopea pääsy suodattimeen sekä sytytystulppaan
 • Kaksoisturvajarru ketjulle
 • Nopea ja helppo avaimeton ketjunkiristys
 • Työkalukotelo
 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE:n CO-päästörajat 87 %:lla ja 

CE:n HC+Nox -päästörajat 38 %:lla

Vakiovarusteet (RCS3835T)

Voiteluaine, 2-tahtiöljy, avain

RCS5145B
51cc POWR XT™ Moottorisaha, 45 cm laippa

 • PoWR XT™ sarjan 51cc 2-tahtinen täyskampimoottori tarjoaa 
kestävyyttä ja suorituskykyä seskä erittäin korkeaa vääntöä

 • Puhdas moottoriteknologia. Alittaa CE:n CO päästörajat 43 %:lla ja 
HC+Nox päästörajat 36 %:lla

 • 45 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
 • Ketjunnopeus 22 m/s - nopeaa ja tehokasta katkaisua
 • Nopeasti reagoiva mekaaninen ketjun jarru lisää turvallisuutta
 • Kätevä ja jämäkkä ketjunkiristys
 • Tärinänesto kolmessa pisteessä lisää käyttömukavuutta sekä 

vähentää käyttörasitusta etenkin pitkäkestoisessa käytössä.
 • Kätevä avaimeton pääsy suodattimeen

Vakiovarusteet (RCS5145B)

Ketjun ja laipan voiteluaine, 2-tahtiöljy, avain

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 51cc

Laipan pituus (cm) 45

Ketjunnopeus (m/s) 22.2

Polttoainesäiliön tilavuus (I) 0.575

Paino (kg) 5.3

Tuotenumero 5133001858

EAN-koodi 4892210819215

Virtalähde 37.2cc

Laipan pituus (cm) 35

Ketjunnopeus (m/s) 22.2

Polttoainesäiliön tilavuus (I) 0.3

Paino (kg) 4.6

Tuotenumero 5133002386

EAN-koodi 4892210132710



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

58

Lehtipuhaltimet

RBV3000CSV
3000W Muuntuva lehtipuhallin/imuri

 • Tehokas 3000W moottori 
 • Muuntuva puhallin/imuri, joka on helppo muuttaa puhaltimesta 

imuriksi irrotettavien putkien ansiosta
 • 2 puhallusnopeutta, maksimi ilmanvirran nopeus 375 km/h sekä 

erittäin hiljainen käynti
 • Ainutlaatuinen puhallussuorituskyky, 14 m³/min ilmantuotto
 • Power Mulching™ heavy duty -metalliterät takaavat 16:1 

murskaussuhteen kompostointia varten
 • Vertebrae™ -olkaremmi - maksimaalista käyttömukavuutta ja 

parempi tasapaino

Vakiovarusteet (RBV3000CSV)

Tehokas lakaisukärki, 45 litran lehdenkerääjä, 
Vertebrae™ -valjaat

RBV3000CESV
3000W Kaksikerroksinen lehtipuhallin/imuri

 • Tehokas 3000W moottori
 • 3 toimintoa yhdessä: voidaan käyttää vain puhaltimena, vain 

imurina tai asentaa kummatkin putket yhtäaikaa
 • Monta puhallusnopeutta, maksimi ilmavirran nopeus 375 km/h 

sekä erittäin hiljainen käynti
 • Ainutlaatuinen puhallussuorituskyky, 16 m³/min ilmantuotto
 • Power Mulching™ heavy duty -metalliterät takaavat 16:1 

murskaussuhteen kompostointia varten
 • Muuntuu nopeasti puhaltimesta imuriksi pikakytkimellä
 • Vertebrae™ -olkaremmi - maksimaalista käyttömukavuutta ja 

parempi tasapaino

Vakiovarusteet (RBV3000CESV)

Tehokas lakaisukärki, 45 litran lehdenkerääjä, 
Vertebrae™ -olkahihna

RBV26B
26cc POWR LT2™ Puhallin/imuri

 • POWR™ LT2™-sarjan 26cc 2-tahtinen moottori tarjoaa loistavan teho/
paino suhteen

 • Puhdas moottoriteknologia
 • Ilmavirran nopeus jopa 320 km/h vakionopeudensäädöllä
 • Suuri ilmantuotto, jopa 12.8 m³/min.
 • Vakionopeudensäätö vähentää käytöstä aiheutuvaa rasitusta
 • 16:1 murskaussuhde, pienentää lehdet tehokkaasti
 • Työkalukotelo
 • Metallinen murskausterä

Vakiovarusteet (RBV26B)

Kaksitahtiseoksen öljy, keräyspussi, avain, 
imurinletku, puhaltimen putket

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiToolsEU

ryobitools.fi

Virtalähde 3000W

Ilmavirran nopeus (km/h) 375

Ilmantuotto (m³/min) 14

Murskaussuhde 16:1

Kerääjän kapasiteetti (l) 45

Säädettävä nopeus Ei

Paino (kg) 4.2

Tuotenumero 5133002188

EAN-koodi 4892210821423

Virtalähde 3000W

Ilmavirran nopeus (km/h) 375

Ilmantuotto (m³/min) 16

Murskaussuhde 16:1

Kerääjän kapasiteetti (l) 45

Säädettävä nopeus Kyllä

Paino (kg) 5.1

Tuotenumero 5133002190

EAN-koodi 4892210821447

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 26cc

Ilmavirran nopeus (km/h) 325

Ilmantuotto (m³/min) 12.8

Murskaussuhde 16:1

Kerääjän kapasiteetti (l) 40

Paino (kg) 4.3

Tuotenumero 5133002353

EAN-koodi 4892210117335
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Lehtipuhaltimet / kultivaattori

RBL26BP
26cc POWR LT2™  Reppumallinen puhallin

 • POWR LT2™ sarjan 26cc 2-tahtimoottori tarjoaa täydellisen teho/paino-
suhteen

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE:n CO-päästörajat 65 %:lla ja 
HC+Nox -päästörajat 34 %:lla

 • Ilmavirran nopeus jopa 290 km/h vakionopeudensäätimellä
 • Ilmantuotto jopa 11 m³/min.
 • Ergonominen reppurunko hengittävällä selkäpehmusteella 

lisää käyttömukavuutta
Vakiovarusteet (RBL26BP)

2-tahtiöljy

RBL42BP
42cc POWR XT™ Reppumallinen puhallin

 • POWR XT™ sarjan 42cc täyskampinen 2-tahtimoottori 
tarjoaa täydellisen teho/paino-suhteen sekä korkeaa 
vääntöä

 • Puhdas moottoriteknologia. Päihittää CE:n CO-päästörajat 
71 %:lla ja HC+Nox -päästörajat 29 %:lla

 • Ilmannopeus jopa 298 km/h vakionopeudensäädöllä 
 • Luokkansa paras ilmantuotto, jopa 14.4 m³/min
 • Vakionopeudensäätö pitkäaikaiseen käyttöön
 • Ergonominen Vertebrae™ -reppurunko hengittävällä 

selkätuella lisää käyttömukavuutta
Vakiovarusteet (RBL42BP)

2-tahtiöljy

RCP1225
1150W Kultivaattori, 25 cm kaivuuleveys

 • Tehokas 1150W moottori takaa jatkuvan maanmuokkauksen
 • 4 vahvaa metallista kyntöterää myllertävät ja kääntävät maata 

tehokkaasti
 • Kyntimen halkaisija 25 cm
 • 25 cm:n säädettävä työskentelyleveys
 • Säädettävä vetokahva parantaa hallittavuutta
 • Kompakti säilytys taittuvien kahvojen ansiosta

Vakiovarusteet (RCP1225)

Koottavat pyörät ja vetoaisa

Virtalähde 42cc

Ilmavirran nopeus (km/h) 298

Ilmantuotto (m³/min) 14.4

Paino (kg) 8.2

Tuotenumero 5133001879

EAN-koodi 4892210818874

Virtalähde 1150W

Maks. työsyvyys (cm) 20

Piikin halkaisija (cm) 20

Paino (kg) 13.6

Tuotenumero 5133002388

EAN-koodi 4892210132796

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 26cc

Ilmavirran nopeus (km/h) 290

Ilmantuotto (m³/min) 11

Paino (kg) 5.5

Tuotenumero 5133001815

EAN-koodi 4892210818096
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Painepesurit

RPW150XRB
UUTUUS2200W 150 baarin painepesuri

 • Erittäin suorituskykyinen 2200W moottori tuottaa 150 baarin 
maksimipaineen ja 420 l/h enimmäisvirtauksen

 • Joustava, teräsvahvisteinen letku pysyy muodossaan eikä taitu
 • Paineletkun kela vapauttaa letkua käytön aikana ilman pesurin 

kaatumista, helpottaen työskentelyä
 • Sisältää 1 litran pesuainetankin ja pesuaineen annostelutoiminnon 

suoraan suuttimen päästä
 • Säilytyspaikka tarvikkeille
 • Mukana toimitetaan kääntyvä harja ja 30 cm:n terassinpesin 

pesuainetankilla
 • Kompakti malli, alla pyörät helppoon liikuteltavuuteen ja varastointiin

Vakiovarusteet (RPW150XRB)

Liipaisinkahva, turbosuutin, viuhkasuutin, 30 
cm:n terassinpesin, pyörivä harja, 8 metrin 
teräsvahvistettu paineletku

RPW130XRBB
UUTUUS1800W 130 baarin painepesuri

 • Erittäin suorituskykyinen 1800W moottori tuottaa 130 baarin 
maksimipaineen ja 380 l/h enimmäisvirtauksen

 • Joustava, teräsvahvisteinen letku pysyy muodossaan eikä taitu
 • Säilytyskela letkulle, kun se ei ole käytössä, eikä liitettynä pesuriin
 • Sisältää 1 litran pesuainetankin ja pesuaineen annostelutoiminnon 

suoraan suuttimen päästä
 • Sisältää säilytystilan tarvikkeille
 • Sisältää 25 cm:n terassinpesimen ja yleisharjan
 • Kompakti koko ja pyörät helpottavat liikuttelua

Vakiovarusteet (RPW130XRBB)

Liipaisinkahva, turbosuutin, viuhkasuutin, 
25 cm:n terassinpesin, yleisharja, 6 metrin 
teräsvahvistettu paineletku

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

#RyobiToolsEU
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Virtalähde 1800W

Suuttimen kiinnitystapa Kiinteä

Maks. paine (baaria) 130

Letkun pituus (m) 6

Letkun tyyppi Teräsvahvistei-
nen

Pumppumateriaali Alumiini

Paino (kg) 8.9

Tuotenumero 5133003748

EAN-koodi 4892210160522

Virtalähde 2200W

Suuttimen kiinnitystapa Kiinteä

Maks. paine (baaria) 150

Letkun pituus (m) 8

Letkun tyyppi Teräsvahvistei-
nen

Pumppumateriaali Alumiini

Paino (kg) 13.4

Tuotenumero 5133003749

EAN-koodi 4892210160539
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Painepesurit

RPW120B
UUTUUS1800W 120 baarin painepesuri

 • 1800W moottori tuottaa 120 baarin maksimipaineen ja 380 l/h 
virtausnopeuden

 • Joustava, teräsvahvisteinen letku pysyy muodossaan eikä taitu
 • Kompakti pystysuorassa seisova malli sisäänrakennetulla vetokahvalla, 

alla pyörät helppoon liikuteltavuuteen ja varastointiin
 • Sisältää 1 litran pesuainetankin ja pesuaineen annostelutoiminnon 

suoraan suuttimen päästä
 • Kätevät koukut virtajohdolle ja letkulle, sekä säilytyspaikka suuttimille 

Vakiovarusteet (RPW120B)

Liipaisinkahva, säädettävä suutin, 
turbosuutin ja 5 metrin teräsvahvistettu 
paineletku

RPW110B
UUTUUS1500W 110 baarin painepesuri

 • Erittäin suorituskykyinen 1500W moottori tuottaa 110 baarin 
maksimipaineen ja 360 l/h enimmäisvirtausnopedeun

 • Erittäin pienikokoinen, kantokahva
 • Säilytyspaikka korkeapainekahvalle, viuhkasuuttimelle sekä letkulle
 • Sisältää erillisen pesuainepullon

Vakiovarusteet (RPW110B)

5 metrin paineletku, pesuainepullo, 
viuhkasuutin, turbosuutin, liipaisinkahva

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

Virtalähde 1500W

Suuttimen kiinnitystapa Kiinteä

Maks. paine (baaria) 110

Letkun pituus (m) 5

Letkun tyyppi Standardi PVC

Pumppumateriaali Alumiini

Paino (kg) 5.1

Tuotenumero 5133003747

EAN-koodi 4892210160515

Virtalähde 1800W

Suuttimen kiinnitystapa Kiinteä

Maks. paine (baaria) 120

Letkun pituus (m) 5

Letkun tyyppi Teräsvahvistei-
nen

Pumppumateriaali Alumiini

Paino (kg) 7.7

Tuotenumero 5133004600

EAN-koodi 4058546321826
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Silppurit

RSH2545B
2500W Silppuri, 45 mm leikkuukapasiteetti

 • Tehokas 2500W silppuri
 • Kaksi kääntyvää terää silppuavat oksat kompostoitavaksi murskeeksi
 • Työnnin helpottaa oksien syöttämistä turvallisesti silppurin läpi ja pitää 

sormet turvassa leikkuuteriltä
 • Integroitu kahva ja suuret pyörät helpottavat liikuttamista ympäri 

puutarhaa
 • 40 litran keruusäiliö

Vakiovarusteet (RSH2545B)

40 litran roskasäiliö, työnnin

RSH3045U
3000W Hiljainen silppuri, 45 mm leikkuukapasiteetti

 • 3000W silppuri leikkaa jopa 45 mm:n paksuiset oksat hiljaa ja 
tehokkaasti

 • Rumpumekanismi takaa hiljaisen käynnin ja tarkan silppuamistuloksen
 • Automaattinen itsesyöttö
 • Tukeva metallirunko ja isot pyörät helpottavat käsittelyä
 • Vaivaton automaattinen suunnanvaihto estää jumiutumisia
 • 55 litran keruusäiliö

Vakiovarusteet (RSH3045U)

55 litran roskasäiliö, työnnin

Tarkemmat tekniset tiedot, kuten äänenvoimakkuus ja tärinä, löytyvät kotisivultamme www.ryobitools.fi

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu
#RyobiToolsEU

ryobitools.fi

Virtalähde 3000W

Leikkuumekanismi Rumpumeka-
nismi

Maks. katkaisukapasiteetti 
(mm) 45

Säiliön tilavuus (L) 55

Paino (kg) 21

Tuotenumero 5133004335

EAN-koodi 4892210170859

Virtalähde 2500W

Leikkuumekanismi Terät

Maks. katkaisukapasiteetti 
(mm) 45

Säiliön tilavuus (L) 40

Paino (kg) 13.4

Tuotenumero 5133002512

EAN-koodi 4892210137951
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Tarvikkeet puu-
tarhatyökaluille

Lisätietoja kaikista tarvikkeis- 
tamme löydät osoittees

ryobitools.fi/tarvikkeet

YleispuhdistusaineYleisharja 
painepesuriin

Terassinpesin 
painepesuriin

RAC733
Tuotenumero:  
5132003870

RAC722 
Tuotenumero:  
5132003863 

RAC719 
Tuotenumero:  
5132003861

TIMBERWOLF Premium 
nahkaiset puutarhakäsineet
Koot: S, M, L

Monikulma-turbosuutin 
painepesuriin

Työkäsineet
Koot: S, M, L

RAC810 
Tuotenumero:  
5132002994

RAC742
Tuotenumero:  
5132004788

RAC811 
Tuotenumero:  
5132002991

Jatkosuihkuputki 
painepesuriin

Voiteleva harja 
pensasleikkurille

Yleismallin 
HEDGESWEEP™

RAC743 
Tuotenumero:  
5132004789

RAC305
Tuotenumero:  
5132002437

RAC311 
Tuotenumero:  
5132002864



  Jälleenmyyjä:

 
 

 

 
Esitteen sisältö on todettu paikkansapitäväksi ennen painatusta. 
RYOBI® pidättää itsellään oikeuden vaihtaa kuvia ja hintoja ilman 
ennakkoilmoitusta. RYOBI®-tavaramerkin käyttöluvat myöntää RYOBI® 
Limited.

Ryobi c/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 1.  
2650 Hvidovre, Denmark

www.ryobitools.fi


