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

For vilkår, betingelser og mer informasjon, vennligst besøk ryobitools.no 

ryobitools.no
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Innhold

I Ryobi® har vi bygget et solid og misunnelsesverdig 
rykte ved å oppbygge reell kunnskap om akkurat  
hva folk trenger fra sitt hageverktøy.

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

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

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

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

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

DEN EUROPEISKE GARANTIEN PÅVIRKER IKKE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER. ALL GARANTI FORETAS I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING.  
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ONE+ sortiment

ONE+ hagemaskiner 

Plenstell  9 – 13 

Trær og hekk   13 – 16 

Rydde i hagen  17 – 18 

Andre hagemaskiner  19

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

ryobitools.no
#Ryobitools
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ETT BATTERI
PASSER ALLE
Over 70 verktøy med samme 
Lithium+ batteri

VELG ET STARTSETT…
Kjøp et startsett med batteri og lader og start 
vektøysamlingen

ELLER

VELG ET VERKTØY…
Utvid verktøysamlingen på en kostnadseffektiv måte 
ved å kjøpe verktøy, batteri og lader individuelt og etter 
behov. 
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Batteriet som 
tenker selv

Batteriindikator Beskyttet elektronikk Kraftige battericeller

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

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

Den enkleste måten å se 
gjenværende driftstid og 
planlegge arbeidet

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

ryobitools.no
#Ryobitools
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KUTT*

vs. KUTT*

4.0Ah

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

9.0Ah High Energy 
Batteri  
Art nr:  
5133002737

3.0Ah High Energy  
Batteri
Art nr:  
5133001904

6.0Ah High Energy  
 Batteri
Art nr:  
5133001905

NYTT I

LENGRE
DRIFTSTID

OPP 
TIL
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Nytt fra

18V 
BØRSTELØS 
GRESS-
TRIMMER
Art nr:  
5133003651

18V GRENSAKS18V GENSAKS PÅ 
STANG

Art nr:  
5133002842

Art nr:  
5133002343

18V insektsjager18V løvblåser18V 
Hekksaks
Art nr:  
5133003657

Art nr:  
5133003730

Art nr:  
5133003662

18V salt og 
frøspreder

18V BØRSTELØS 
hagestøvsuger
Art nr:  
5133003661

Art nr:  
5133003729

KOMMER 
SNART

ryobitools.no
#Ryobitools
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ONE+ plenstell

OLM1833H
18V batteridrevet gresskliper 33 cm klippebredde

 • 33 cm klippebredde for beste fleksibilitet og enkel manøvrering i hagen
 • 5 posisjons sentral høydejustering mellom 20 og 60 mm
 • Klipp helt opp til kanten med EasyEdge gresskam
 • Ergonomisk håndtaksdesign med 5 høydeinnstillinger for alle brukere
 • Sammenleggbart og avtakbart håndtak og oppsamler for praktisk 

oppbevaring
 • Som del av ONE+ systemet er batteriet kompatibelt med alle 

hagemaskiner og elverktøy i det omfattende systemet

Standardutstyr (OLM1833H)

Kompatibelt tilbehør

Bioklipp plugg, 35 liters oppsamler

Navn:
RAC431
Produktkode:
5132002805

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

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

 • 40 cm klippebredde med metallblad for bioklipp perfekt klipperesultat
 • 5-punkts sentral høydejustering mellom 20 og 70 mm
 • Klipp helt opp til kanten med EasyEdge™ gresskam
 • Teleskopisk, ergonomisk håndtak gir komfortabel klipping for brukere i 

alle høyder
 • Sammenleggbar oppsamler og håndtak for enkelt oppbevaring
 • 50 l oppsamler
 • Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt 

med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien

Kompatibelt tilbehørOgså tilgjengelig som Standardutstyr (RLM18X41H240F)
36V Fusion batteridrevet gressklipper, 

40 cm, ONE+ 
Navn: Gjødselplugg, 50 L oppsamler
RAC404

Produktkode:Navn: Produktkode:
5132002438OLM1841H 5133002805

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Chassis størrelse (cm) 33

Fremdrift Manuell

Bioklipp Ja

Vekt [uten batteri] [kg] 10.5

Artikkelnummer 5133002616

EAN kode 4892210139351

Voltstyrke 36V

Antall medfølgende 
batterier 2

Batterikapasitet (Ah) 4.0

Leveres med lader? Ja

Medfølgende lader 120 min

Chassis størrelse (cm) 40

Fremdrift Manuell

Bioklipp Ja

Vekt [uten batteri] [kg] 18.5

Artikkelnummer 5133003706

EAN kode 4892210160034
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Aldri gå  
tom for strøm
Bytt sømløst mellom batteridrevet og elektrisk kraftkilde

Se etter Hybrid logoen 
på verktøyene

18V Hybrid 
gresstrimmer  
Art nr:  
5133003710

18V Hybrid 
hekksaks  
Art nr:  
5133003657 

18V Hybrid 
løvblåser          
Art nr:  
5133002340

18V Hybrid 
områdebelysning
Art nr:  
5133002339

36V Hybrid 
Gressklipper   
Art nr:  
5133003704

ryobitools.no
#Ryobitools
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ONE+ plenstell

RLM18C36H225F
36V Fusion Hybrid gressklipper, 36 cm klippebredde, Drevet av ONE+ (2x2.5Ah)

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

 • 36 cm klippebredde for effektiv klipping i hagen
 • Klipp helt opp til kanten med den innovative EasyEdge™ gresskam
 • Foldbart håndtak og sammenleggbar oppsamler for praktisk og 

kompakt oppbevaring
 • Opp til 5 høydeinnstillinger for beste komfort
 • 45 l oppsamler
 • Vertabrae™ håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og justerbar 

høyde for beste komfort

Standardutstyr (RLM18C36H225F)
Kompatibelt tilbehør Gjødselplugg, 45 L oppsamler

Navn:
RAC432
Produktkode:
5132002806

RLT1831H20F
18V Hybrid Gresstrimmer, 25/30cm klippebredde (1x2.0Ah)

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

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

kantklipping 
 • Teleskopisk, justerbart skaft for enkelt justering uansett brukers høyde
 • 3-posisjons justerbart trådhode for maksimal fleksibilitet
 • Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som 

overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, 
driftssikkerhet og batterilevetid

 • Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt 
med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien

Standardutstyr (RLT1831H20F)

Kompatibelt tilbehør

Selvmatende trådspole

Navn:Navn:
RAC1392RAC125
Produktkode:Produktkode:
51320035655132002434

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 36V

Antall medfølgende 
batterier 2

Batterikapasitet (Ah) 2.5

Leveres med lader? Ja

Medfølgende lader 75 min

Chassis størrelse (cm) 36

Fremdrift Manuell

Bioklipp Ja

Vekt [uten batteri] [kg] 15.2

Artikkelnummer 5133003704

EAN kode 4892210160010

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 1

Batterikapasitet (Ah) 2.0

Leveres med lader? Ja

Medfølgende lader 60 min

Klipppebredde (cm) 25/30

Tråddiameter (mm) 1.6

Trådfremføring Auto-feed

Vekt [uten batteri] [kg] 2.8

Artikkelnummer 5133003710

EAN kode 4892210160072
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ONE+ plenstell

RLT1825M13S
18V batteridrevet gresstrimmer, 25 cm klippebredde (1x1.3Ah)

 • 25 cm klippebredde for effektivt arbeid
 • EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom trimming og kantklipping
 • Utforming med 2 håndtak for beste ergonomi
 • Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som 

overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, 
driftssikkerhet og batterilevetid

 • Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt 
med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien

Standardutstyr (RLT1825M13S)

Selvmatende trådspole

Kompatibelt tilbehør

Navn:Navn:
RAC1392RAC125
Produktkode:Produktkode:
51320035655132002434

RLT183225F
18V batteridrevet gresstrimmer, 25/30cm klippebredde (1x2.5Ah)

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

 • EasyEdge™ funksjon for enkelt bytte mellom gresstrimming og 
kantklipping 

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

 • 3-posisjons trimmerhode for beste  fleksibilitet
 • Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som 

overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, 
driftssikkerhet og batterilevetid

 • Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt 
med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien

Standardutstyr (RLT183225F)

Selvmatende trådspole

Kompatibelt tilbehørOgså tilgjengelig som

18V batteridrevet gresstrimmer 25/30 
cm klippebredde

Navn:Navn:
RAC1392RAC125
Produktkode:Produktkode:Navn: Produktkode:
51320035655132002434OLT1832 5133002813

OBC1820B
18V batteridrevet krattklipper med sykkelhåndtak

 • Kraftig 18V motor for maksimal kraft ved tunge arbeidsoppgaver i 
hagen

 • 2 i 1 med 20 cm blad i herdet stål eller utskiftbart trimmerhode
 • 20 cm herdet TriArc™krattblad for tøffe oppgaver
 • Stor 30 cm klippebredde
 • Sykkelhåndtak med softgrep og justerbar hastighetskontroll for 

behagelig bruk over tid
 • Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som 

overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, 
driftssikkerhet og batterilevetid

 • Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt 
med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien

Kompatibelt tilbehør Standardutstyr (OBC1820B)
Navn:Navn: Tri-Arc blad, klippehode med 1.6 mm tråd, 

sykkelhåndtak og skulderseleRAC114 RAC108
Produktkode: Produktkode:

51320026505132002669

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 1

Batterikapasitet (Ah) 1.3

Leveres med lader? Ja

Medfølgende lader 50 min

Klipppebredde (cm) 25

Tråddiameter (mm) 1.6

Trådfremføring Auto-feed

Vekt [uten batteri] [kg] 1.3

Artikkelnummer 5133003723

EAN kode 4892210160294

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 1

Batterikapasitet (Ah) 2.5

Leveres med lader? Ja

Medfølgende lader 75 min

Klipppebredde (cm) 25/30

Tråddiameter (mm) 1.6

Trådfremføring Auto-feed

Vekt [uten batteri] [kg] 2.3

Artikkelnummer 5133003709

EAN kode 4892210160065

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Klippebredde med blad 
[cm] 20

Klippebredde med 
trimmertråd [cm] 30

Tråddiameter (mm) 1.6

Vekt [uten batteri] [kg] 4.3

Artikkelnummer 5133002619

EAN kode 4892210141033

ryobitools.no
#Ryobitools
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ONE+ plenstell

OLT1833
NYHET18V børsteløs gresstrimmer, 28/33cm klippebredde 

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

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

 • Variabel hastighet gir optimal kontroll mellom kraft og driftstid
 • Håndtak med softgrep og lettvektskonstruksjon for beste komfort over 

lengre tids bruk

Standardutstyr (OLT1833)

Bump feed trådhode

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC133
Produktkode:
5132002626

OGS1822
18V batteridrevet gress og busktrimmer

 • 2 i 1 gress og busktrimmer for alle finpussingsoppgaver i hagen
 • Kompakt og lett for beste brukerkomfort
 • Verktøyløst bytte mellom busk og gressblad
 • Sterke blader i herdet stål
 • Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som 

overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal 
driftstid, driftssikkerhet og batterilevetid

 • Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt 
med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien

Standardutstyr (OGS1822)

Gressblad, buskblad
Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:Navn:
RPA1822RAC308 RAC314
Produktkode:Produktkode: Produktkode:
51320033005132002457 5132003309

OHT1850H
18V Hybrid hekksaks, 50 cm Blade

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

 • Utmerket klippekvalitet med 50 cm diamantslipt sverd
 • Kan klippe store grener med 22 mm tannavstand og sagfunksjon
 • Lett og ergonomisk, med bakre ergonomisk håndtak, for komfortabel 

klipping over lengre perioder
 • Kompatibel med HedgeSweep™ som enkelt fjerner bladene og 

etterlater et perfekt resultat

Standardutstyr (OHT1850H)

BladslireKompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC311 RAC305
Produktkode: Produktkode:

51320024375132002864

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Klipppebredde (cm) 28/33

Tråddiameter (mm) 2.0

Trådfremføring Bump head

Vekt [uten batteri] [kg] 3.3

Artikkelnummer 5133003651

EAN kode 4892210159755

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Blad (mm) 120

Buskrydderblad (mm) 200

Tannavstand [mm] 10

Vekt [uten batteri] [kg] 1.2

Artikkelnummer 5133002830

EAN kode 4892210147837

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 22

Bladlengde (cm) 50

Bladtype Diamantslipt

Vekt [uten batteri] [kg] 2.5

Artikkelnummer 5133003657

EAN kode 4892210157881
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ONE+ trær og hekk

OLP1832BP
NYHET18V batteridrevet teleskopisk grensaks

 • Batteridrevet grensaks på 2.5 m som kan forlenges til 4 m for enkel 
beskjæring av vanskelig tilgjengelige steder

 • 18V motor med kraft til å klippe grener opp til 32 mm
 • Kraftige blader i høy kvalitet med 150 kg/m 
 • Justerbart hode for bruk i forskjellige vinkler
 • Håndtak med softgrep for komfortabel, vedvarende bruk
 • Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som 

overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, 
driftssikkerhet og batterilevetid

 • Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt 
med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien

Standardutstyr (OLP1832BP)
Kompatibelt tilbehør

-
Navn:
RAC313
Produktkode:
5132003308

OLP1832B
NYHET18V batteridrevet grensaks

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

 • 18V motor med kraft til å klippe grener opp til 32 mm
 • Kraftige blader i høy kvalitet med 150 kg/m 
 • Håndtak med softgrep for komfortabel, vedvarende bruk
 • Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som 

overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, 
driftssikkerhet og batterilevetid

 • Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt 
med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien

Kompatibelt tilbehør
Standardutstyr (OLP1832B)

Navn:
RAC313 -
Produktkode:
5132003308

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Bladtype Overlappende

Skjærekapasitet [mm] 32

Skjærevinkel 0-230°

Lengde (m) 2-3.6

Teleskopisk Ja

Vekt [uten batteri] [kg] 3.7

Artikkelnummer 5133002844

EAN kode 4892210147981

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Bladtype Overlappende

Skjærekapasitet [mm] 32

Skjærevinkel Fixed

Lengde (m) 0.85

Teleskopisk Nei

Vekt [uten batteri] [kg] 1.5

Artikkelnummer 5133002842

EAN kode 4892210147967

ryobitools.no
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ONE+ trær og hekk

OHT1845
18V batteridrevet hekksaks, 45 cm sverd

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

 • 45 cm diamantslipt sverd med 18 mm klippekapasitet
 • Diamantslipt sverd for beste nøyaktighet og rent snitt
 • Gummiert håndtak for komfortabel vedvarende bruk

Standardutstyr (OHT1845)

Bladslire

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC311
Produktkode:
5132002864

RHT1851R20F
18V batteridrevet hekksaks, 50 cm sverd (1x2.0Ah)

 • Kraftig motor med høyt moment for effektiv klipping i alle situasjoner
 • Beste klippekvalitet med 50 cm diamantslipt blad
 • Klarer grove grener med 22 mm klippekapasitet og sagfunksjon
 • Anti-blokkeringssystem forhindre uforutsette grenblokkeringer
 • Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal 

brukerkomfort i forskjellige vinkler
 • HedgeSweep™ løvoppsamler
 • Som del av 18V One+ systemet er batteriet kompatibelt med alle

elverktøy og hagemaskiner i serien

Standardutstyr (RHT1851R20F)

HedgeSweep™; løvsamler, bladslire
Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC311 RAC305
Produktkode: Produktkode:

51320024375132002864

OHT1855R
18V batteridrevet hekksaks, 55 cm sverd

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

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

 • Høy ytelse med kraftig motor
 • 55 cm laserkuttet og diamantslipt blad for rene kutt og beste 

klippekvalitet
 • Klarer grove grener med 22 mm klippekapasitet og sagfunksjon
 • Antiblokkeringssystem
 • Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal 

brukerkomfort i forskjellige vinkler
 • HedgeSweep™ løvoppsamler
 • Som del av 18V One+ systemet er batteriet kompatibelt med over 35 

forskjellige elverktøy og hagemaskiner
Standardutstyr (OHT1855R)

HedgeSweep™; løvsamler, bladslire
Kompatibelt tilbehørOgså tilgjengelig som

18V batteridrevet hekksaks, 55 cm 
blad (1x4.0 Ah)

Navn: Navn:
RAC311 RAC305
Produktkode: Produktkode:Produktkode:Navn: 

51320024375132002864RHT1855R40F 5133003717

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 1

Batterikapasitet (Ah) 2.0

Leveres med lader? Ja

Medfølgende lader 60 min

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 22

Bladlengde (cm) 50

Bladtype Diamantslipt

Vekt [uten batteri] [kg] 2.7

Artikkelnummer 5133003714

EAN kode 4892210160119

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 22

Bladlengde (cm) 55

Bladtype Diamantslipt

Vekt [uten batteri] [kg] 2.8

Artikkelnummer 5133002161

EAN kode 4892210821249

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 18

Bladlengde (cm) 45

Bladtype Diamantslipt

Vekt [uten batteri] [kg] 2.0

Artikkelnummer 5133003654

EAN kode 4892210157867
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ONE+ trær og hekk

OHT1850X
18V batteridrevet forlengbar hekksaks, 50 cm blad

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

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

 • Roterbart bakre håndtak for beste tilgang i alle stillinger
 • Sentralt plassert kontakt gir større brukervennlighet i utstrakte stillinger
 • Inklusiv HedgeSweep løvoppsamler
 • Som del av ONE+ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt med 

alle elverktøy og hagemaskiner i serien

Standardutstyr (OHT1850X)

HedgeSweep™ bladoppsamler, bladslire

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC311RAC805

Produktkode: Produktkode:
5132002765 5132002864

OPT1845
18V batteridrevet forlengbar hekksaks, 45 cm blad

 • Kraftig 18V motor for arbeid med tykke hekker og kraftige grener
 • 45 cm diamantslipt blad for rene snitt
 • Stor kapasitet med 18 mm tannavstand
 • 115° justerbart hode med 4 posisjoner for maksimal fleksibilitet
 • Avtagbart forlengerskaft med 2.9 m full lenge

Standardutstyr (OPT1845)

Slire, skulderstroppKompatibelt tilbehør

Navn:Navn:
RAC311RAC805
Produktkode:Produktkode:
51320028645132002765

OPP1820
18V grensag med 20 cm sverd

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

alle elverktøy og hagemaskiner i serien

Standardutstyr (OPP1820)

Kjedeolje, sverdbeskyttelse 

Kompatibelt tilbehør

Navn:Navn:
RAC805 RAC234

Produktkode:Produktkode:
5132002765 5132002588

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 18

Bladlengde (cm) 45

Bladtype Diamantslipt

Vekt [uten batteri] [kg] 4.2

Artikkelnummer 5133002523

EAN kode 4892210138521

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Sverdlengde (cm) 20

Kjedehastighet (m/s) 5.5

Vekt [uten batteri] [kg] 4.2

Artikkelnummer 5133001250

EAN kode 4892210815446

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 16

Bladlengde (cm) 50

Bladtype Diamantslipt

Vekt [uten batteri] [kg] 3.2

Artikkelnummer 5133001249

EAN kode 4892210815439

ryobitools.no
#Ryobitools
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ONE+ hagestell

OCS1830
18V børsteløs kjedesag med 30 cm sverd

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

situasjoner
 • Mekanisk kjedebrems
 • Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt 

med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien
 • Selges uten batteri og lader

Standardutstyr (OCS1830)

Slire

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC227
Produktkode:
5132002436

KOMMER SNARTOBV18
18V batteridrevet hagestøvsuger

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

 • Turbo-modusen gir kraft til selv de tøffeste jobbene
 • Over / under design for enkelt å bytte mellom moduser
 • Gummiert håndtak for komfortabel vedvarende bruk
 • Variabel hastighet for optimal kontroll
 • Ideell for harde overflater, som innkjørsler, brosten og terrasser

Standardutstyr (OBV18)

45L oppsamler, skulderstropp, fronthjul

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC365RAC364

Produktkode: Produktkode:
5132002995 5132003275

OBL18JB
NYHET18V batteridrevet løvblåser

 • Høyeffektiv turbindesign gir maksimal ytelse
 • Variabel hastighetskontroll for optimal allsidighet
 • Innebygd ruskskraper for å løsne fastsittende smuss og blader
 • Gummiert håndtak for komfortabel vedvarende bruk

Standardutstyr (OBL18JB)

-

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Sverdlengde (cm) 30

Kjedehastighet (m/s) 10

Kjedestramming uten bruk 
av verktøy Ja

Vekt [uten batteri] [kg] 3.2

Artikkelnummer 5133002829

EAN kode 4892210147820

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Luftstrøm hastighet (km/t) 201

Luftmengde (m_/min) 5.5

Vekt [uten batteri] [kg] 3.7

Artikkelnummer 5133003661

EAN kode 4892210157904

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Luftstrøm hastighet (km/t) 160

Luftmengde (m_/min) 7.9

Vekt [uten batteri] [kg] 2.1

Artikkelnummer 5133003662

EAN kode 4892210157911
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ONE+ hagestell

OBL1820H
18V Hybrid løvblåser

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

 • designet for lav vekt og batteridrevet brukervennlighet
 • Høyhastighetsdyse for blåsehastighet opp til 250 km/t
 • Beste ergonomi med softgrep for komfort
 • Variabel hastighet
 • Selges uten batteri og lader
 • Gummiert grep for beste komfort
 • Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt 

med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien

Standardutstyr (OBL1820H)

1 x dyse

OWS1880
18V batteridrevet ugressprøyte. 3.5 l beholder

 • Batteridrevet ugressprøyte for effektivt hagestell
 • Sprayer ved trykk på en knapp, ikke behov for manuell pumping
 • 3.5 l beholder med innebygget målebeger
 • Integrert lanse for praktisk énhåndsbruk
 • Drives av et 18V batteri med patentert IntelliCell™ teknologi som 

overvåker og optimerer individuelle battericeller for maksimal driftstid, 
driftssikkerhet og batterilevetid

 • Som del av ONE+™ systemet er 18V Lithium+ batteriet kompatibelt 
med alle elverktøy og hagemaskiner i den omfattende serien

Standardutstyr (OWS1880)

-

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Luftmengde (m_/min) 2.8

Luftstrøm hastighet (km/t) 250

Vekt [uten batteri] [kg] 1.7

Artikkelnummer 5133002340

EAN kode 4892210822673

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Gjennomstrømming (l/t) 30

Tankkapasitet (l) 3.5

Vekt [uten batteri] [kg] 1.5

Artikkelnummer 5133002676

EAN kode 4892210144447

ryobitools.no
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ONE+ andre verktøy

OSS1800
NYHET18V batteridrevet frøspreder

 • Fungerer med tørt materiale, inkludert frø, gjødsel og fôr
 • Variabel spredningshastighet og justerbart distribusjonsområde fra 0 m 

til 2 m for optimal kontroll
 • Røremekanisme som holder materialet i bevegelse
 • 4 l kapasitet for tørt materiale

Standardutstyr (OSS1800)

-

OBR1800
NYHET18V batteridrevet insektsjager

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

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

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

for ekstra matter

Standardutstyr (OBR1800)

15 innsektsmatter

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC813
Produktkode:
5132003906

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Kapasitet (l) 4

Vekt [uten batteri] [kg] 1.4

Artikkelnummer 5133003729

EAN kode 4892210160201

Voltstyrke 18V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Beskyttet sone [m²] 25

Vekt [uten batteri] [kg] 0.3

Artikkelnummer 5133003730

EAN kode 4892210160218
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ONE+ batterier

RB18L50 RB18L40
18V 5.0 Ah Lithium+ Batteri 18V 4.0Ah Lithium+ Batteri 

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

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

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

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

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

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

RB18L15RB18L25
18V 2.5Ah Lithium+ Batteri 18V 1.5 Ah Lithium+ batteri

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

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

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

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

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

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

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Artikkelnummer 5133002433

EAN kode 4892210135940

Artikkelnummer 5133001907

EAN kode 4892210124104

Artikkelnummer 5133002237

EAN kode 4892210129062

Artikkelnummer 5133001905

EAN kode 4892210124081

ryobitools.no
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ONE+ batterier

KOMMER SNARTRB18L30
18V 3.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY Batteri

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

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

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

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

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

 • Kraftig batterikonstruksjon med innebygd støtbeskyttelse for langsiktig 
holdbarhet

 • Sager opp til 63 meter 11 mm OSB montert på en R18CS sirkelsag
 • Driftstiden kan variere med verktøy, batteri og oppgave

KOMMER SNARTRB18L60
18V 6.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY Batteri

 • Kraftig 6,0 Ah Lithium + HIGH ENERGY batteri gir 3 ganger mer 
driftstid og 20% mer kraft enn tidligere litium teknologier

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

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

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

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

 • Kraftig batterikonstruksjon med innebygd støtbeskyttelse for langsiktig 
holdbarhet

 • Sager opp til 136 meter 11 mm OSB montert på en R18CS sirkelsag
 • Driftstiden kan variere med verktøy, batteri og oppgave

KOMMER SNARTRB18L90
18V 9.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY Batteri

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

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

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

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

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

 • Kraftig batterikonstruksjon med innebygd støtbeskyttelse for langsiktig 
holdbarhet

 • Sager opp til 204 meter 11 mm OSB montert på en R18CS sirkelsag
 • Driftstiden kan variere med verktøy, batteri og oppgave

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Artikkelnummer 5133002867

EAN kode 4892210149343

Artikkelnummer 5133002866

EAN kode 4892210149367

Artikkelnummer 5133002865

EAN kode 4892210149381
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ONE+ ladere

RC18150
ONE+ hurtiglader

 • Den raskeste ONE+ hurtigladeren  - Lader 5 Ah pr time. 
 • Laderen er kompatibel med alle ONE+18V Lithium batterier
 • Indikatorlys viser ladestatus mens batteriene lades og vedlikeholdes
 • Intelligent overvåkning av batteriets tilstand som spenning og 

temperatur for beste levetid
 • Indikator som viser når batteriet har nådd 80% kapasitet

Artikkelnummer 5133002638

EAN Code 4892210141873

RC18120
18V ONE+ kompakt lader

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

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

 • Indikatorlys som viser når batteriet lades eller vedlikeholdes
 • Intelligent celleovervåkning som overvåker batteriets voltstyrke og 

temperatur under lading for å sikre driftssikkerhet over tid
 • Indikator som viser når batteriet har nådd 80% kapasitet

Artikkelnummer 5133002891

EAN Code 4892210150103

RC18115
18V ONE+ kompakt lader

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

 • ONE + lader kompatibel med alle ONE + 18V litiumionbatterier
 • Indikatorlampe viser status mens batteriene lades og vedlikeholdes
 • Intelligent tilstandsovervåking, evaluerer batteriets spenning og 

temperatur under lading, noe som sikrer langvarig holdbarhet

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Artikkelnummer 5133003589

EAN kode 4892210156372

Omtrentlig ladetid i minutter

Ladehastighet 
(Amp / time)

1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah

RC18115 1.5 60 80 100 160 200

RC18120 2 45 60 75 120 150

RC18150 5 25 30 40 50 60

RC18627 2.7 35 45 60 90 120

RC181186 1.8 60 70 80 120 150               

ryobitools.no
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ONE+ ladere

RC18118C
18V billader

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

 • ONE+ lader komatibel med alle ONE+ 18V Lithium+ batterier
 • Indikatorlys viser ladestatus og vedlikeholdsstatus
 • Intellligent tilstandsovervåking evaluerer batteriets temperatur og 

voltstyrke for lang levetid
 • Beskyttende elektronikk som varsler og slår laderen av hvis bilens 

batteri er for svakt

RC18627
18V multilader

 • Kraft på forespørsel - ladestasjon med plass til 6 ONE+ batterier
 • Lader med 2.7Amp/t  - et 2.5 Ah batteri lades på en time 
 • ONE+ lader kompatibel med alle ONE+ 18V Litjium Ion batterier
 • Indikatorlys viser ladestatus og vedlikeholdsstatus
 • Intellligent tilstandsovervåking evaluerer batteriets temperatur og 

voltstyrke for lang levetid 

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Artikkelnummer 5133002893

EAN kode 4892210150134

Artikkelnummer 5133002630

EAN kode 4892210140906

Omtrentlig ladetid i minutter

Ladehastighet 
(Amp / time)

1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah

RC18115 1.5 60 80 100 160 200

RC18120 2 45 60 75 120 150

RC18150 5 25 30 40 50 60

RC18627 2.7 35 45 60 90 120

RC181186 1.8 60 70 80 120 150               
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Best av alt; 
ingen utslipp 
under bruk

Lavere 
støynivå og 
vibrasjoner*

IntelliCell™ batteriteknologi
Administrerer kraften for å levere optimal ytelse og 
driftstid for alle 36V verktøy og applikasjoner.

*Sammenlignet med bensindrevne Ryobi produkter

BENSINDREVET YTELSE
BATTERIDREVET FRIHET

ryobitools.no
#Ryobitools
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BENSINDREVET YTELSE 
BATTERIDREVET FRIHET

Batteriteknologien som gir deg 
bensindrevet ytelse* uten eksos 
og støy

36V-serien av batteridrevne hagemaskiner leverer virkelig 
bensinytelse. Drevet av 36V Lithium + batterier, vil du 
aldri vil bruke noe annet i hagen din igjen.

Uansett om du klipper, trimmer gress eller hekker, 
kutter tykke stokker eller vasker med høytrykk, Ryobi 
har et 36V batteridrevet verktøy for å dekke alle hagens 
bruksområder. Og du trenger bare ett batteri til å drive det 
hele.

Over 10 verktøy  
med samme batteri



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

26

OPP TIL 55 A

23 A 23 A

Batteriteknologien som gir 
deg ekstra kraft når du 
trenger det

ET KONKURRERENDE  
BATTERI OVERBELASTNING 

MOTOREN STOPPER VED 
TUNG BELASTNINGOPP TIL 35 A OPP TIL 35 A

IntelliCell™ batteriteknologi
Administrerer kraften for å levere optimal ytelse og driftstid 
for alle 36V verktøy og applikasjoner.

Batteriet som tenker selv

ryobitools.no
#Ryobitools
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Batteriet som tenker selv

Beskyttet elektronikk Kraftige battericellerBatteriindikator

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

Den enkleste måten å se 
gjenværende driftstid og 
planlegge arbeidet

Elektronikken stopper verktøyet
hvis det er for mye belastning på
batteriet eller hvis det blir for varmt. 
Beskytter både verktøy og batteri fra 
skade.
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36V batteridrevne hagemaskiner

RLM36X41H40
36V batteridrevet gressklipper. 40 cm klippebredde (1x 4.0 Ah)

 • Kraftig 36V MAX POWER™ Lithium+ batterier gir mer kraft, lengre 
driftstid, bedre driftssikkerhet enn tidligere lithium-teknologier og tilbyr 
ekte bensindrevet ytelse

 • Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for 
å maksimere driftstid, driftssikkerhet og levetid

 • 36V motor med høyt moment og kraft til å klippe selv under krevende 
forhold

 • 40 cm klippebredde for god ytelse rask fremgang i arbeidet
 • Robust 5-posisjons sentral høydejustering mellom 20 og 70 mm
 • Klipp helt opp ti kanten med EasyEdge™ gresskam
 • Teleskopisk håndtak gir komfortabel bruk for brukere i alle høyder 
 • Sammenleggbare håndtak og oppsamler for kompakt oppbevaring
 • 50 l oppsamler

Standardutstyr (RLM36X41H40)Kompatibelt tilbehør

Bioklipp plugg, 50 l oppsamler
Navn:
RAC404
Produktkode:
5132002438

RLM36X46H5P
36V batteridrevet gressklipper med Power Assist . 46 cm klippebredde (1 x 5.0 Ah)

 • Kraftig 36V MAX POWER™ Lithium+ batterier gir mer kraft, lengre driftstid, bedre 
driftssikkerhet enn tidligere lithium-teknologier og tilbyr ekte bensindrevet ytelse

 • Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for å maksimere 
driftstid, driftssikkerhet og levetid

 • Børsteløs 36V motor med høyt moment og kraft til å klippe selv under krevende 
forhold

 • Power Assist modus gir brukeren hjelp til fremdrift opp bakker eller gjennom høyt 
gress 

 • 46 cm klippebredde for god ytelse rask fremgang i arbeidet
 • Robust 5-posisjons sentral høydejustering mellom 20 og 70 mm
 • Klipp helt opp ti kanten med EasyEdge™ gresskam
 • Teleskopisk håndtak gir komfortabel bruk for brukere i alle høyder 
 • Sammenleggbare håndtak og oppsamler for kompakt oppbevaring
 • 55 l oppsamler

Kompatibelt tilbehør
Standardutstyr (RLM36X46H5P)

Navn:
Bioklipp plugg, 55 l oppsamlerRAC412

Produktkode:
5132002695

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 36V

Antall medfølgende 
batterier 1

Batterikapasitet (Ah) 5.0

Leveres med lader? Ja

Medfølgende lader 65 min

Chassis størrelse (cm) 46

Fremdrift Power Assist

Bioklipp Ja

Vekt [uten batteri] [kg] 18.5

Artikkelnummer 5133002811

EAN kode 4892210147646

Voltstyrke 36V

Antall medfølgende 
batterier 1

Batterikapasitet (Ah) 4.0

Leveres med lader? Ja

Medfølgende lader 145 min

Chassis størrelse (cm) 40

Fremdrift Manuell

Bioklipp Ja

Vekt uten batteri (kg) 18.5

Leveres i Kartong

Artikkelnummer 5133002806

EAN kode 4892210147608

ryobitools.no
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36V INNOVASJON

Gressklipperen hjelper deg opp 
bakken eller gjennom ekstra tykt 
gress

PREMIUM

MOTOR
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36V batteridrevne hagemaskiner

RLT36C3325
36V Lithium+ gresstrimmer, 33 cm klippebredde (1 x 2.6 Ah)

 • Kraftig 36V 2.5 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og 
bedre driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier 

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

 • Justerbar klippebredde mellom 28-33 cm for beste produktivitet 
 • Variabel hastighetsjustering for beste driftstid
 • Ergonomisk fronthåndtak reduserer vibrasjoner og gir besdre komfort
 • Bakmontert batteri for beste vektfordeling

Standardutstyr (RLT36C3325)
Kompatibelt tilbehørOgså tilgjengelig som Trådspole

36V batteridrevet gresstrimmer
Navn: Navn:
RAC143 RAC1392
Produktkode: Produktkode:Navn: Produktkode:
5132002770 5132003565RLT36B33 5133002404

RBC36X26B
36V krattklipper med sykkelhåndtak (1 x 4.0 Ah)

 • 36V 2 i 1 funksjon med 26 cm Tri-Arc™ herdet blad for beste effektivitet
 • Kraftig 4 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre 

driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier 
 • Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for 

å maksimere driftstid og levetid
 • Høy ytelse med kraftig motor
 • 26 cm Tri-Arc™ herdet blad
 • Stor 30 cm klippebredde og 1.65 mm trimmertråd for beste effektivitet
 • Bryter med variabel hastighet
 • Sykkelhåndtak med Vertebrae™ sele for beste støtte og ergonomi
 • Bakmontert batteri for beste vektfordeling

Standardutstyr (RBC36X26B)

Tri-Arc+™ blad, trådspole med 1.65 mm 
line, sykkelhåndtak, dobbe Vertebrae™l 
skulderstropp 

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC117RAC114

Produktkode: Produktkode:
5132002669 5132002668

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

 • Kraftig 36V hekksaks med Lithium+ batter gir mer kraft, lengre driftstid 
og bedre driftssikkerhet

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

 • Innovativ design med 2 hastigheter - Høy hastighet for trimming og 
forming av hekker, Høyt moment for tette hekker med tykke grener

 • Designet for høyt moment med 3,5 x kraft
 • 60 cm laserskåret, diamantslipt sverd for rene og pene snitt
 • 5 posisjons roterbart bakre håndtak for komfortabelt arbeid i alle vinkler
 • HedgeSweep løvsamler

Kompatibelt tilbehørOgså tilgjengelig som

36V batteridrevet hekksaks med 60 
cm sverd

Navn:Navn:
RAC305RAC311

Standardutstyr (RHT36C60R15)

Produktkode: Produktkode:Produktkode:Navn: 
HedgeSweep bladsamler, slire

51320024375132002864RHT36B60R 5133002572

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 36V

Antall medfølgende 
batterier 1

Batterikapasitet (Ah) 2.6

Leveres med lader? Ja

Medfølgende lader 100 min

Klipppebredde (cm) 28-33

Tråddiameter (mm) 2.0

Trådfremføring Auto-feed

Vekt [uten batteri] [kg] 2.8

Artikkelnummer 5133002107

EAN kode 4892210821478

Voltstyrke 36V

Antall medfølgende 
batterier 1

Batterikapasitet (Ah) 4.0

Leveres med lader? Ja

Medfølgende lader 145 min

Klippebredde med blad 
[cm] 26

Klippebredde med 
trimmertråd [cm] 30

Tråddiameter (mm) 1.6

Bladhastighet (o/min) 9,000

Vekt [uten batteri] [kg] 3.8

Artikkelnummer 5133001813

EAN kode 4892210818492

Voltstyrke 36V

Antall medfølgende 
batterier 1

Batterikapasitet (Ah) 1.5

Leveres med lader? Ja

Medfølgende lader 60 min

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 26

Bladlengde (cm) 60

Høy hastighet [o min] 1350

Høyt moment [o min] 380

Vekt [uten batteri] [kg] 3.3

Artikkelnummer 5133002570

EAN kode 4892210139320

ryobitools.no
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36V batteridrevne hagemaskiner

RCS36X3550HI
36V Lithium+ motorsag med 35 cm sverd ( 1 x 5.0 Ah)

 • Kraftig 36V 5.0 Ah MAX POWER Lithium+ batteri gir mer kraft, 2 x 
flere oppladinge, lenger driftstid og bedre driftssikkerhet enn tidligere 
Lithium teknologier 

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

 • Effektiv børsteløs motor gir beste dreiemoment og effektivitet for enkel 
klipping

 • 35 cm Oregon kjede og sverd
 • Markedets kraftigste 36V motorsag med hele 21 m/s kjedehastighet for 

beste ytelse
 • Rask mekanisk og elektronisk kjedebrems
 • Praktisk kejdestramming uten bruk av verktøy
 • Automatisk kjedesmøring for kontinuelig bruk
 • Softgrep og antivribrasjon for beste komfort
 • Kraftig konstruksjon og optimal vektfordeling

Standardutstyr (RCS36X3550HI)
Kompatibelt tilbehør

Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeolje
Navn: Navn:

RAC241RAC242
Produktkode:Produktkode:

5132002712 5132002711

RST36B51
36V batteridrevet snøfreser

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

serien

Standardutstyr (RST36B51)

-

RBL36JB
36V løvblåser

 • Kraftig løvblåser med 36V batteri for effektiv rydding i hagen
 • Aksial viftedesign etter turbinprinsippet for maksimal effektivitet og lang 

driftstid
 • Opp til 8 m³/min luftgjennomstrømning med hastighet opp til 160 km/t 

for effektivt arbeid
 • Bryter med variabel hastighet for maksimal kontroll
 • Velbalansert design og softgrep håndtak for beste komfort ved 

vedvarende bruk
 • Del av 36V Lithium+ systemet

Standardutstyr (RBL36JB)

Blåserør

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 36V

Antall medfølgende 
batterier 1

Batterikapasitet (Ah) 5.0

Leveres med lader? Ja

Medfølgende lader 65 min

Sverdlengde (cm) 35

Kjedehastighet (m/s) 21

Kjedestramming uten bruk 
av verktøy Ja

Vekt [uten batteri] [kg] 4.1

Artikkelnummer 5133002180

EAN kode 4892210821577

Voltstyrke 36V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Bredde [cm] 51

Vekt [uten batteri] [kg] 16.9

Artikkelnummer 5133002520

EAN kode 4892210138972

Voltstyrke 36V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Luftstrøm hastighet (km/t) 160

Luftmengde (m_/min) 7.8

Vekt [uten batteri] [kg] 2.5

Artikkelnummer 5133002342

EAN kode 4892210822697
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36V batteridrevne hagemaskiner

RBV36B
36V batteridrevet hagestøvsuger

 • 36V børsteløs motor for beste moment og beste blåse/sugekraft
 • 2.85 m3/min luftgjennomstrømning og 238 km/t hastighet
 • Ny 3 i 1 design som muliggjør å bruke maskinen kun som løvblåser, 

kun hagestøvsuger eller med begge rør montert
 • 10:1 kompostering
 • Del av 36V Lithium+ systemet. Batteri og lader selges separat

Standardutstyr (RBV36B)

45 L oppsamler, skulderstropp, 
avlastningshjul, høyhastighetsdyse

Kompatibelt tilbehør

Navn:Navn:
RAC364 RAC365
Produktkode: Produktkode:

51320032755132002995

RPW36120HI
36V børsteløs høytrykkspyler

 • 36V børsteløs motorteknologi for maksimal ytelse på 1600W og opp til 
120 bar arbeidstrykk med 320 l/time

 • Kompakt design med integrert stålramme for maksimal holdbarhet
 • 5 i 1 munnstykke for enkelt skifte mellom funksjoner. Velg mellom 

såpeblanding for kort og lang avstand, 40° vifte, 25° vifte, og 0° stråle. 
 • Integrert 1 liters såpebeholder med funksjon for såpeblanding 

tilgjengelig fra lansen
 • Fuktbeskyttet batterirom med plass til 2 batterier for lang driftstid
 • Stillegående med kun 70 dB ved maksimal kraft
 • Integrert oppbevaring for slange, lanse og munnstykke
 • Teleskophåndtak og hjul i aluminium for enkel transport

Standardutstyr (RPW36120HI)

5 i 1 munnstykke (såpeblanding for kort og 
lang avstand, 40° vifte, 25° vifte, og 0° stråle. 
) slange og lanse

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 36V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Lufthastighet (km/h) 238

Luftmengde (m_/min) 12.9

Vekt [uten batteri] [kg] 5.3

Artikkelnummer 5133002524

EAN kode 4892210138538

Voltstyrke 36V

Antall medfølgende 
batterier 0

Leveres med lader? Nei

Dysens tilkobling Quick connect

Maks. tryk (bar) 120

Vekt [uten batteri] [kg] 12

Artikkelnummer 5133002832

EAN kode 4892210148148

ryobitools.no
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36V batterier

BPL3650D
36V (5.0Ah) Lithium-ion Batteri

 • Kraftig 5.0 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre 
driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier 

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

BPL3640D
36V (4.0Ah) Lithium-ion Batteri 

 • Kraftig 4.0 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre 
driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier 

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

BPL3626D
BPL3626D 36V 2.6Ah Max Power Batteri 

 • Kraftig 2.6 Ah Lithium+ som gir mer kraft, lenger driftstid og bedre 
driftssikkerhet enn tidligere lithium teknologier

 • Intellicell™ teknologi overvåker og optimerer individuelle battericeller for 
å maksimere driftstid, driftssikkerhet og levetid

BPL3615
36V (1.5Ah) Lithium-ion Batteri 

 • Kraftig 1.5 Ah Lithium+ batteri gir mer kraft, lenger driftstid og bedre 
driftssikkerhet enn tidligere Lithium teknologier

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

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Artikkelnummer 5133002166

EAN kode 4892210127426

Artikkelnummer 5133001894

EAN kode 4892210819574

Artikkelnummer 5133002772

EAN kode 4892210146953

Artikkelnummer 5133001875

EAN kode 4892210819413
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36V ladere

BCL3620S
36V Lithium hurtiglader

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

BCL3650F
36V Lithium hurtiglader

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

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Artikkelnummer 5133002165

EAN kode 4892210127433

Artikkelnummer 5133002417

EAN kode 4892210133458

ryobitools.no
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3X
*

35

KOMMER SNART

OPP  
TIL

EKSTRA FORBEDRET
KRAFT-KRAFTIGE INTELLIGENT
GJENNOM-
STRØMNING

TEKNOLOGIBATTERICELLER

6.0Ah High Energy 
Batteri

9.0Ah High Energy 
Batteri

*et 4.0Ah Lithium+ batteri sammenlignet med et 9.0Ah High Energy batteri. Resultat avhenger av batteri, verktøy og oppgave.

LENGRE
DRIFTSTID
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Gressklippere

RLM13E33S
1300W gressklipper med 33 cm klippebredde

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

kompakt oppbevaring
 • 35 liters oppsamler

Standardutstyr (RLM13E33S)

Bioklipp plugg

Kompatibelt tilbehørOgså tilgjengelig som

125W elektrisk gressklipper, 33 cm 
klippebredde

1300W elektrisk gressklipper, 33 cm 
klippebredde

Navn:
RAC420
Produktkode:Navn: Navn: Produktkode:Produktkode:
5132002771RLM12E33H RLM13E33H5133002590 5133002757

RLM15E36H
1500W gressklipper med 36 cm klippebredde

 • 1500W motor med 36 cm klippebredde
 • EasyEdge™gresskam for klipping helt opp til kanten
 • Sentral 5 punkts høydejustering mellom 20 og 70 mm
 • Håndtak med 3 høydeinnstillinger for alle brukere
 • Vertebrae™ergonomisk grepsdesign med vertikale og horisontale 

grepsmuligheter
 • Sammenleggbart håntak og oppsamler for praktisk oppbevaring
 • Oppsamler med 45 L kapasitet

Standardutstyr (RLM15E36H)

Bioklipp plugg

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC414
Produktkode:
5132002718

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 1300W

Chassis størrelse (cm) 33

Fremdrift Manuell

Bioklipp Ja

Vekt (kg) 9

Artikkelnummer 5133002343

EAN kode 4892210822581

Voltstyrke 1500W

Chassis størrelse (cm) 36

Fremdrift Manuell

Bioklipp Ja

Vekt (kg) 11.5

Artikkelnummer 5133002345

EAN kode 4892210822567
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Gressklippere

RLM18E40H
1800W gressklipper med 40 cm klippebredde

 • Kraftig 1800W motor med 40 cm klippebredde
 • EasyEdge gresskam for klipping helt opp til kanten
 • Sentral 5 punkts høydejustering mellom 20 og 70 mm
 • Håndtak med 3 høydejusteringer for alle brukere
 • Verterbrae™ ergonomisk grepsdesign med både vertikale og 

horisontale grepsmuligheter
 • Sammenleggbart håndtak og oppsamler for praktisk oppbevaring
 • Oppsamler med 55 L kapasitet

Standardutstyr (RLM18E40H)

Bioklipp plugg

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC421
Produktkode:
5132002773

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

 • Subaru® 175cc OHC kjededrevet motor
 • Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav med 20 og 25%
 • 4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp. sideutkast eller bakutkast
 • Bio-klipp funksjonen finhakker gresset og redistribuerer det på gresset som naturlig 

gjødsel
 • Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å tømme 

oppsamleren
 • Komfortabel selvdrift sparer tid og energi
 • Store bakhjul for enkel manøvrering
 • Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
 • Ergonomisk håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og 

justerbar høyde for beste komfort
 • Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og rask 

montering og oppbevaring

Standardutstyr (RLM46175S)

Gjødselplugg, sideutkast

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC400
Produktkode:
5132002275

RLM46175SO
Subaru® 175cc OHC gressklipper ONE+ EasyStart kompatibel- 46 cm klippebredde

 • Subaru® 175cc OHC kjededrevet motor
 • Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav med 20 og 25%
 • Klargjort for ONE+ EasyStart for elektrisk start. Trekk aldri i startsnoren igjen. 
 • 4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp. sideutkast eller bakutkast
 • Bio-klipp funksjonen finhakker gresset og redistribuerer det på gresset som naturlig 

gjødsel
 • Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å tømme 

oppsamleren
 • Komfortabel selvdrift sparer tid og energi
 • Store bakhjul for enkel manøvrering
 • Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
 • Ergonomisk håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og 

justerbar høyde for beste komfort

Standardutstyr (RLM46175SO)

Gjødselplugg, sideutkast

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC400
Produktkode:
5132002275

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 1800W

Chassis størrelse (cm) 40

Fremdrift Manuell

Bioklipp Ja

Vekt (kg) 13

Artikkelnummer 5133002347

EAN kode 4892210822604

Sylindervolum (cc) 175

Klipppebredde (cm) 46

Fremdrift Power Assist

Vekt (kg) 31

Artikkelnummer 5133002553

EAN kode 4892210138170

Voltstyrke 175cc

Chassis størrelse (cm) 46

Fremdrift Selvgående

Bioklipp Ja

Vekt (kg) 35

Artikkelnummer 5133002554

EAN kode 4892210138187

ryobitools.no
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Gressklippere og gresstrimmere

RLM53190SV
Subaru® 175cc OHC kjededrevet motor

 • Subaru® 190cc OHC kjededrevet motor
 • Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
 • Justerbar fremdrift lar brukeren justere maskinens hastighet
 • 4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp. sideutkast eller bakutkast
 • Bio-klipp funksjonen finhakker gresset og redistribuerer det på gresset 

som naturlig gjødsel
 • Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for å 

tømme oppsamleren
 • Komfortabel selvdrift sparer tid og energi
 • Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
 • Ergonomisk håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og justerbar 

høyde for beste komfort
 • Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og rask 

montering og oppbevaring

Standardutstyr (RLM53190SV)

Gjødselplugg, sideutkast

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC409
Produktkode:
5132002632

RLM4614
140cc OHV gressklipper, 46 cm klippebredde

 • 140cc OHV motor
 • Ren motorteknologi. 40% lavere utslipp av CO og 34% lavere utslipp av 

Nox enn gjeldene CE og CE HC+ utslippsgrenser
 • 2 i 1 funksjonalitet med oppsamler og bakutkast
 • Selvgående for maksimal produktivitet
 • Store bakhjul for enkel manøvrering
 • Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 24 og 76 mm
 • Kompatibel med gjødselplugg. Selges separat

Standardutstyr (RLM4614)

-

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC400
Produktkode:
5132002275

RLM46140
140 cc OHV bensindrevet gressklipper med 46 cm klippebredde

 • 140cc OHV motor
 • Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav 

med 40 og 34%
 • 4 i 1: Oppsamler, Bio-klipp. sideutkast eller bakutkast
 • Bio-klipp funksjonen finhakker gresset og redistribuerer det på 

gresset som naturlig gjødsel
 • Sideutkast muliggjør klipping av ekstra høyt gress uten behov for 

å tømme oppsamleren
 • Komfortabel selvdrift sparer tid og energi
 • Store bakhjul for enkel manøvrering
 • Robust 7-posisjons sentral høydejustering mellom 25 og 75 mm
 • Ergonomisk håndtaksdesign med flere grepsmuligheter og 

justerbar høyde for beste komfort
 • Håndtak og oppsamler med hurtigkobling for enkel og rask 

montering og oppbevaring
 • Mulighet for tilkobling av hageslange direkte på klipperens 

chassis for enkel rengjøring
 • Støtfangerer beskytter klipperen i kontakt med harde overflater

Standardutstyr (RLM46140)

Gjødelplugg, sideutkast

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC400
Produktkode:
5132002275

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 140cc

Chassis størrelse (cm) 46

Fremdrift Selvgående

Bioklipp Ja

Vekt (kg) 31

Artikkelnummer 5133002550

EAN kode 4892210139245

Voltstyrke 140cc

Klipppebredde (cm) 46

Fremdrift Selvgående

Bioklipp Ja

Vekt (kg) 30

Artikkelnummer 5133002551

EAN kode 4892210138156

Voltstyrke 190cc

Chassis størrelse (cm) 53

Fremdrift Selvgående

Bioklipp Ja

Vekt (kg) 36

Artikkelnummer 5133002556

EAN kode 4892210139085
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Gresstrimmere

RLT3525
350W elektrisk gresstrimmer, 25 cm klippebredde

 • Kraftig og lett 350W motor med høy ytelse
 • 25 cm klippebredde for effektivt arbeid
 • EasyEdge™ gjør det enkelt å skifte mellom gresstrimming og 

kantklipping
 • Håndtak med forbedret design
 • Metallskaft for beste driftssikkerhet

Standardutstyr (RLT3525)

Trådhode

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC118 RAC119

Produktkode:Produktkode:
51320025915132002590

RLT4125
400W elektrisk gresstrimmer, 25 cm klippebredde

 • Lett og kraftig 400W motor
 • 25 cm klippebredde for effektivt arbeid
 • Brukervennlig teleskopskaft med praktisk høydejustering
 • EasyEdge™ funksjon for enkelt skifte mellom kantklipping og 

gresstrimming
 • Håndtak med forbedret ergonomi og justerbart fronthåndtak 

Standardutstyr (RLT4125)

Automatisk trådmating

Kompatibelt tilbehør

Navn:Navn:
RAC123RAC122
Produktkode:Produktkode:
51320026715132002670

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 350W

Klipppebredde (cm) 25

Trådfremføring Bump head

Trådtype Dobbel 1.5 mm

Vekt (kg) 1.8

Artikkelnummer 5133002789

EAN kode 4892210147042

Voltstyrke 400W

Klipppebredde (cm) 25

Trådfremføring Auto-feed

Trådtype Dobbel 1.5mm

Vekt (kg) 1.8

Artikkelnummer 5133002791

EAN kode 4892210147028

ryobitools.no
#Ryobitools



41

Gresstrimmere

RLT5127
NYHET500W Elektrisk gresstrimmer, 27 cm klippebredde

 • Lett og kraftig 500W motor
 • Stor 27 cm trimmebredde for raskt å fullføre alle oppgaver
 • Easy Edge gir rask overgang mellom kant- og trimmermodus
 • Forlengbart skaft og justerbart håndtak gir en behagelig 

trimmingsopplevelse for brukere av alle høyder
 • Integrert veggmonteringskrok for enkel oppbevaring

Standardutstyr (RLT5127)

Selvmatende trådspole

Kompatibelt tilbehør

Navn:Navn:
RAC123RAC122

Produktkode: Produktkode:
5132002670 5132002671

RLT6130
NYHET600W Elektrisk gresstrimmer, 30 cm klippebredde 

 • Kraftig 600W motor for effektiv trimming
 • Forlengbart skaft og justerbart håndtak gir en behagelig 

trimmeopplevelse for brukere i alle høyder
 • Stor 30 cm klippebredde for raskt å fullføre alle oppgaver
 • EasyEdge™ for enkelt skifte mellom kantklipping og trimming
 • Integrert veggmonteringskrok for enkel oppbevaring

Standardutstyr (RLT6130)

Selvmatende trådspole

Kompatibelt tilbehør

Navn:Navn:
RAC123RAC122

Produktkode: Produktkode:
5132002670 5132002671

RLT8038
800W elektrisk gresstrimmer med 38 cm klippebredde

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

bruk

Standardutstyr (RLT8038)

Skulderstropp

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC120
Produktkode:
5132002592

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 500W

Klipppebredde (cm) 27

Trådfremføring Auto-feed

Trådfremføring Auto-feed

Vekt (kg) 3

Artikkelnummer 5133003639

EAN kode 4892210157713

Voltstyrke 600W

Klipppebredde (cm) 30

Trådfremføring Auto-feed

Trådtype Dobbel 1.5 mm

Vekt (kg) 2.9

Artikkelnummer 5133003641

EAN kode 4892210157737

Voltstyrke 800 W

Klipppebredde (cm) 38

Trådfremføring Bump head

Trådtype 2 x 1.5mm 

Vekt (kg) 4.6

Artikkelnummer 5133002502

EAN kode 4892210138019
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Gresstrimmere

RLT1238I
1200W elektrisk gresstrimmer, 38 cm klippebredde

 • Kraftig 1200W motor for optimal ytelse ved tyngre oppgaver
 • SmartTool™ teknologi for optimal hastighet på Expand-it™ tilsatser
 • Stor 38 cm klippebredde for beste effektivitet 
 • Hurtigkobling for enkelt skifte mellom de forskjellige  Expand-It™ 

SmartTool™ tilsatser som vinklingsbar hekksaks, grensag, krattklipper 
og løvblåser

 • Ergonomisk, velbalansert design for komfortabel brukeropplevelse 

Standardutstyr (RLT1238I)

Trykkaktivert trådspole, skulderstropp 

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC120
Produktkode:
5132002592

RBC1226I
1200W elektrisk gresstrimmer med 26 cm klippebredde

 • Kraftig 1200W motor for beste klippeytelse
 • SmartTool technologi for ekstra ytelse med Expand-it™ tilbehør 
 • 2-i-1: 26 cm Tri-Arc+™ herdet krattblad for enkel rydding av høyt gress 

og kraftig ugress 
 • 2-i-1: 38 cm trimming for effektivt arbeid selv i høyt gress
 • Skift enkelt Expand-It™ SmartTool tilbehør med den integrerte 

hurtigkoblingen. Hekksaks med justerbart hode, grensag, løvblåser 
mm 

 • Ergonomisk design med god vektdistribusjon 

Standardutstyr (RBC1226I)

Skulderstropp, trådspole
Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC121
Produktkode:
5132002593

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 1200W

Klipppebredde (cm) 38

Trådfremføring Bump head

Trådtype Dobbel 1.5 mm

Vekt (kg) 4.9

Artikkelnummer 5133002504

EAN kode 4892210137999

Voltstyrke 1200W

Klippebredde med blad 
[cm] 26

Klippebredde med 
trimmertråd [cm] 38

Trådfremføring Bump head

Trådtype 2 x 1.5mm

Vekt (kg) 5.2

Artikkelnummer 5133002506

EAN kode 4892210138033

ryobitools.no
#Ryobitools
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Krattklippere

RFT254
25.4cc POWR XT™  gresstrimmer på hjul

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

cm
 • Pro-Cut II trimmerhode for rask fylling. Praktisk oppevaring av 

trimmertråd.
 • Sammenleggbart håndtak for enkel oppbevaring

Standardutstyr (RFT254)

Pro-Cut II™ klippehode

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC113 LTA036
Produktkode: Produktkode:
5132002577 5132000087

RLT26C
26 cc POWR LT2™ gresstrimmer med Ergo håndtak 

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

Standardutstyr (RLT26C)

ProCut™ spole, nøkkel. D-håndtak

Kompatibelt tilbehør

Navn:Navn:
RAC113RAC150
Produktkode:Produktkode:
51320025775132003334

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 25.4cc

Motortype POWR XT™ Full 
Crank

Klipppebredde (cm) 38

Tråddiameter (mm) 2.7

Vekt (kg) 9.7

Artikkelnummer 5133002173

EAN kode 4892210821324

Voltstyrke 26cc

Motortype PoWR LT2™ 
2-takt

Tankkapasitet (l) 0.25

Klipppebredde (cm) 43

Tråddiameter (mm) 2.4

Vekt (kg) 4

Artikkelnummer 5133002354

EAN kode 4892210131805
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Krattklippere

RLT254CDSO
25.4 cc bensindrevet gresstrimmer med Ergo håndtak

 • POWR XT™ kompakt motor med kraft, driftsikkerhet og lang levetid i 
liten innpakning

 • ONE+™ EasyStart™ for enkel start, ikke behov for å trekke  i startsnoren 
igjen

 • Delbart skaft kompatibelt med alt Expand-it™ tilbehør 
 • 43 cm klippebredde med dobbel 2.4 mm tråd
 • Reel-Easy™ trimmerhode med innovativt trådsystem for enkel påfylling 

av tråd

Standardutstyr (RLT254CDSO)

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

Kompatibelt tilbehør

Navn:Navn:Navn:
OES18RAC113RAC150
Produktkode:Produktkode:Produktkode:
513200280351320025775132003334

RLT430CESD
30 cc bensindrevet gresstrimmer med Ergo håndtak

 • POWR LT4™ 30 cc 4-takts motor: letteste hagemaskin i sin klasse. Opp 
til 30% mer moment 

 • Automatic Compression Relief (ACR) reduserer kraften som trengs for 
å dra motoren i gang med over 45%

 • Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
 • 4-takter: trenger ikke oljeblanding 
 • Delbart skaft, kompatibel med alt Expand-it™ tilbehør 
 • 43 cm klippebredde med dobbel 2.4 mm tråd
 • Leveres med  Reel-Easy™ trimmerhode med innovativ system for 

trådmating og etterfylling av tråd

Standardutstyr (RLT430CESD)

Reel-Easy™ trimmerhode med 6 mm tråd, 
nøkkel og Ergo håndtak

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC150RAC113

Produktkode: Produktkode:
51320033345132002577

RBC254SBO
25.4 cc bensindrevet buskrydder med roterbart sykkelhåndtak 

 • POWR XT™: kompakt motor som leverer kraft, driftssikkerhet og lang 
levetid i samme kompakte innpakning

 • ONE+™ EasyStart™ klargjort for enkel start. Ikke behov for å bruke 
startsnoren igjen. 

 • Delbart skaft: Kompatibelt med alt  Expand-it™ tilbehør
 • 2-I-1: Tri-Arc+™ bruskryddeblad tilbyr maksimal kutteytelse. Reel-Easy™

trådspole for gresstrimming og rask påfylling av tråd 
 • 26 cm TriArc+™ blad, dobbel 2.4 mm tråd med 46 cm klippebredde
 • Pro-style Vertebrae+™ sele og sykkelhåndtak gir balanse og komfort 

Standardutstyr (RBC254SBO)

2-taktsoljel, Tri-Arc+™ blad, Reel-Easy™ 
trimmerhode med 6 mm tråd, nøkkel, 
sykkelhåndtak og Vertebrae+™ seleKompatibelt tilbehør

Navn:Navn: Navn:
RAC117RAC150 OES18
Produktkode:Produktkode: Produktkode:
51320026685132003334 5132002803

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 25.4cc

Motortype PoWR XT™ 

Tankkapasitet (l) 0.42

Klipppebredde (cm) 43

Tråddiameter (mm) 2.4

Vekt (kg) 5.5

Artikkelnummer 5133002535

EAN kode 4892210138309

Voltstyrke 30cc

Motortype PoWR LT4™ 
4-takt

Tankkapasitet (l) 0.35

Klipppebredde (cm) 43

Tråddiameter (mm) 2.4

Vekt (kg) 5.6

Artikkelnummer 5133002546

EAN kode 4892210138477

Motortype POWR XT™ Full 
crank

Sylindervolum (cc) 25.4

Tankkapasitet (l) 0.42

Klipppebredde (cm) 46

Tråddiameter (mm) 2.4

Vekt (kg) 5.4

Artikkelnummer 5133002537

EAN kode 4892210138323

ryobitools.no
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Krattklippere

RBC430SBD
30 cc bensindrevet buskrydder med sammenleggbart sykkelhåndtak

 • POWR LT4™ series 30 cc 4-takts motor med beste forhold mellom kraft og 
vekt og 30% høyere moment

 • Automatic Compression Relief (ACR) reduserer kraften som trengs for å 
starte maskinen med 45% 

 • Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
 • 4-takter: Ikke behov for oljeblanding
 • Delbart skaft: Kompatibel med alt Expand-it™ tilbehør
 • 2-I-1: Tri-Arc+™ herdet buskryddeblad i metall for kraftig og presit arbeid. 

Reel-Easy™trimemrhode for gresstrimming og det innovative ‘Thread and 
Load’ systemet for enkel påfylling

 • 26cm TriArc+™ blad, dobbel 2.4 mm tråd med 46 cm klippebredde
 • Pro-style Vertebrae+™ sele og sykkelhåndtak gir støtte, balanse og komfort
 • Sammenleggbart sykkelhåndtak for kompakt oppbevaring og enkel 

transport

Standardutstyr (RBC430SBD)

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

Kompatibelt tilbehør

Navn:Navn:
RAC117RAC150
Produktkode:Produktkode:
51320026685132003334

RBC52FSBOS
52 cc bensindrevet buskrydder med sammenleggbart sykkelhåndtak og sagblad

 • POWR XT™ series 52 cc Full Crank 2-takts motor for høyt moment og beste 
forhold mellom vekt og kraft

 • ONE+™ EasyStart™ klartgjort for enkel start uten bruk av startsnor
 • Ren motorteknologi
 • Stor kuttebredde 46 cm med tråd og 26 cm med blad for beste effektivitet
 • 3-I-1: Høy ytelse og fleksibilitet med Tri-Arc+™ blad, sagblad og Reel-Easy™ 

trådspole
 • Helt skaft for beste kraftoverføring mellom motor og blad
 • Pro-style Vertebrae+™sele gir balanse, støtte og komfort
 • 26 tenners sagblad for kvist og mindre trær

Standardutstyr (RBC52FSBOS)

2-taktsolje, Tri-Arc+™ blad, Reel-Easy™ 
trådhode med 6 mm tråd, nøkkel, sagblad 
med 26 tenner, sykkelhåndtak, Vertebrae+™ 
sele

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:Navn:
OES18RAC117RAC154
Produktkode:Produktkode:Produktkode:

5132002668 51320028035132003914

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 30cc

Motortype PoWR LT4™ 4-takt 

Tankkapasitet (l) 0.35

Klipppebredde (cm) 46

Tråddiameter (mm) 2.4

Vekt (kg) 6

Artikkelnummer 5133002923

EAN kode 4892210151506

Voltstyrke 52cc

Motortype PoWR XT™

Tankkapasitet (l) 1.1

Klipppebredde (cm) 46

Tråddiameter (mm) 2.4

Vekt (kg) 9

Artikkelnummer 5133002545

EAN kode 4892210138125
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Adaptor

Adaptor

Adjusting
Motor
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Expand-it™tilbehør
Gjør ett verktøy om til fire

Spar tid, plass og penger
Trinn 2Trinn 1 Med Expand-it™ kan du trimme, forme 

og klippe hagen til et mesterverk ved å 
skifte tilsats etter oppgave

Velg tilsatsVelg kraftkilde

KrattklipperHekksaks Forlenger-
skaft

Grensaks  
på skaft

Se etter Expand-it™ logoen i 
butikkenBensindrevetElektrisk

LA VERKTØYET TA JOBBEN

Optimalisert ytelse uansett hvilken tilsats  
du bruker. Ingen kompromiss på kraft,  
ingen kompromiss på ytelse.

ryobitools.no
#Ryobitools
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Expand-it

RXAHT01
Hekksaks med bevegelig hode

 • SmartTool teknologi optimerer bladhastigheten for hekklipping
 • Beste ytelse med 4670 o/min bladhastighet drevet av bensinmotor
 • Maksimal ytelse med 3916 o/min bladhastighet drevet av 1200W motor
 • 90° bevegelig blad for komfortabel klipping i alle vinkler
 • 44 cm toegget diamantslipt sverd for beste klipperesultat
 • Stor grenkapasitet med 28 mm mellomrom mellom bladtennene
 • 2.35 kg

Art nr 5132002796

EAN Code 4892210140265

RXPR01
Expand-It™ SmartTool grensag

 • SmartTool teknologi for beste klipperesultat
 • Beste ytelse med 30 m/s kjedehastighet drevet av bensinmotor
 • Bets eytelse med 15 m/s kjedehastighet drevet av 1200W elektrisk 

motor
 • Automatisk kjedesmøring
 • 2.14 kg

Art nr 5132002797

EAN Code 4892210140142

RXEX01
Expand-It™ forlengerskaft

 • Ideell for å utvide grensag eller hekksaks med lang rekkevidde
 • Lengde 62 cm
 • 0,61 kg

Art nr 5132002793

EAN Code 4892210140272

RXBC01
Expand-It™ SmartTool buskrydder

 • SmartTool teknologi optimerer bladhastigheten for enkel fjerning av 
små busker og ugress

 • Beste ytelse med 8100 o/min drevet av bensinmotor
 • Beste ytelse 7080 o/min drevet av 1200W motor
 • 20 cm klippebredde for effektivt arbeid
 • Tri-Arc™ herdet metalllblad
 • 1.41 kg

Art nr 5132002795

EAN Code 4892210140258

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen
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550W  
hekksakser

Art nr:  
5133003643

RHT5655RS
NYHET550W Elektrisk hekksaks, 55 cm sverd, 26 mm kapasitet

 • Kraftig maskin med høyt dreiemoment. 550W motor gir utmerket 
klippeytelse

 • 55 cm diamantslipt sverd for beste nøyaktighet og rent snitt
 • Kan klippe store grener med 26 mm tannavstand og sagfunksjon
 • Roterbart 5-posisjon bakhåndtak med utvidet bryter og gummiering for 

komfortabel kutting i alle vinkler
 • Velbalansert og lett, ergonomisk design for komfort over lengre bruk
 • Kompatibel med HedgeSweep™ som enkelt fjerner bladene og 

etterlater et perfekt resultat

Standardutstyr (RHT5655RS)

Bladslire

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC305RAC311

Produktkode: Produktkode:
51320024375132002864

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualenFor ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 550W

Bladlengde (cm) 55

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 26

Bladtype Diamantslipt

Vekt (kg) 3.6

Artikkelnummer 5133003643

EAN kode 4892210157829

NYTT I

ryobitools.no
#Ryobitools
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Hekksakser

RGS410
TEK4™  Lithium-ion hekk og gressklipper

 • 4V Lithium-ion batteri gir opp til 55 min driftstid
 • Presisjonsslipt blad for rene kutt
 • Skift blad uten bruk av verktøy
 • Låsbar bryter forhindrer utilsiktet oppstart

Standardutstyr (RGS410)

1 x 4V Lithium-Ion batteri, lader

RHT4550
450W elektrisk hekksaks, 50 cm blad, 20 mm kapasitet

 • Kraftig og lett maskin med 450W motor
 • Toeggede, diamantslipte sverd for presise kutt
 • 50 cm sverd med 20 mm grenkapasitet
 • Bøylehåndtak foran med softgrep for beste komfort
 • Kompatibel med HedgeSweep™ løvfjerner for pent klipperesultat

Standardutstyr (RHT4550)

Slire

Kompatibelt tilbehør

Navn:Navn:
RAC305RAC311

Produktkode: Produktkode:
51320024375132002864

RHT6560RL
650W Hekksaks

 • Sterk 650 W motor med  høyt dreiemoment og suveren ytelse
 • 60 cm laserkuttet og diamantslipt blad for rene kutt og beste 

klippekvalitet
 • Klarer grove grener med 30 cm klippekapasitet og sagfunksjon
 • Anti-blokkeringssystem forhindre uforutsette grenblokkeringer
 • Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal 

brukerkomfort i forskjellige vinkler
 • HedgeSweep™ løvoppsamler

Standardutstyr (RHT6560RL)

HedgeSweep™ bladoppsamler, 
bladbeskyttelse

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC311 RAC305
Produktkode: Produktkode:

51320024375132002864

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 650W

Bladlengde (cm) 60

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 30

Bladtype Laserkuttet, 
diamantslipt

Vekt (kg) 4.3

Artikkelnummer 5133002123

EAN kode 4892210820563

Voltstyrke 450W

Bladlengde (cm) 50

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 20

Bladtype Diamantslipt

Vekt (kg) 2.4

Artikkelnummer 5133002793

EAN kode 4892210147004

Voltstyrke 4V

Batterikapasitet (Ah) 1.3

Antall medfølgende 
batterier 1

Medfølgende lader 3 timer

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 8

Blad (mm) 80

Buskrydderblad (mm) 120

Vekt med batteri (kg) 0.6

Artikkelnummer 5133000678

EAN kode 4892210812506
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Hekksakser

RHT7565RL
750W Hekksaks

 • Sterk 750 W motor med  høyt dreiemoment og suveren ytelse
 • 65 cm diamentslipt sverd for beste klipperesultat
 • Klarer grove grener med 34 cm klippekapasitet og sagfunksjon
 • Anti-blokkeringssystem forhindre uforutsette grenblokkeringer
 • Lett og velbalansert design med roterbart bakhåndtak for optimal 

brukerkomfort i forskjellige vinkler
 • HedgeSweep™ løvoppsamler

Standardutstyr (RHT7565RL)

HedgeSweep™ bladoppsamler, 
bladbeskyttelse

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC311 RAC305
Produktkode: Produktkode:

51320024375132002864

RHT2660R
26cc POWR LT2™ hekksaks med 60 cm blad, 26 mm klippekapasitet

 • POWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med suveren fordeling mellom vekt og 
ytelse

 • Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
 • 60 cm toegget, diamentslipt sverd med lave vibrasjoner
 • 28 mm kuttekapasitet for krevende, store hekker
 • HedgeSweep™ løvoppsamler
 • 5 posisjons roterbart håndtak for optimal brukerkomfort
 • Lettstartet

Standardutstyr (RHT2660R)

2-taktsolje, nøkkel,  HedgeSweep™ tilbehør

Kompatibelt tilbehør

Navn:Navn:
RAC311 RAC305
Produktkode: Produktkode:

51320024375132002864

RHT25X60RO
25.4 cc bensindrevet hekksaks, ONE+ EasyStart kompatibel 

 • POWR XT™ kompakt motor med kraft, driftssikkerhet og lang levetid i 
en lett innpakning 

 • Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox 
utslippskrav

 • ONE+™ EasyStart™ klargjort for selvstarter. Ikke behov for 
å trekke i startsnoren igjen. 

 • 60 cm toeggede, laserkuttede og diamantslipte skjær 
som holder seg skarpe lenger og leverer presise 
klipperesultater

 • 32 mm klippekapasitet for store hekker
 • HedgeSweep™ bladoppsamler
 • 5-posisjons roterbart hode for beste brukerkomfort Standardutstyr (RHT25X60RO)

-

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:Navn:
RAC311 RAC305 OES18
Produktkode: Produktkode: Produktkode:

51320024375132002864 5132002803

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualenFor ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 750W

Bladlengde (cm) 65

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 34

Bladtype Laserkuttet, 
diamantslipt

Vekt (kg) 4.4

Artikkelnummer 5133002125

EAN kode 4892210820587

Voltstyrke 26cc

Bladlengde (cm) 60

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 28

Bladtype Toegget

Vekt (kg) 5.1

Artikkelnummer 5133001838

EAN kode 4892210818867

Voltstyrke 25.4cc

Bladlengde (cm) 60

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 32

Bladtype Laserkuttet, 
diamantslipt

Vekt (kg) 5.1

Artikkelnummer 5133002549

EAN kode 4892210138453

ryobitools.no
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Easystart™teknologi
Bensindrevet gjort enkelt

EasyStart™ modul 

Art nr:  
5132002803 Fest

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

Kompatibelt med:
Start
Start bensinmaskinen med trykk 
på en knapp

Fjern
Fjern EasyStart™ modlet  
og sett i gang EasyStart™ 

gresstrimmer
EasyStart™ 
krattklipper

EasyStart™  
hekksaks

OES18
ONE+™ EasyStart™ selvstarter til bensindrevne maskiner

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

 • Den enkleste måten å starte kompatible hagemaskiner på
 • Kompatibel bensindrevet hekksaks: RHT25X60RO
 • Kompatibel bensindrevet gresstrimmer: RLT254CDSO
 • Kompatible bensindrevne buskryddere: RBC254SESO, RBC254SBSO, 

RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO,RBC42FSBO, RBC47SEO, 
RBC52FSBO,RBC52FSBOS

 • ONE+™ EasyStart™ modulet er del av ONE+ systemet hvor samme 
batteri er kompatibelt med alle hagemaskiner og elverktøy i det 
omfattende sortimentet

Standardutstyr (OES18)

-

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Artikkelnummer 5132002803

EAN kode 4892210140012
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Hekksakser

RPT4545E
450W hekksaks med lang rekkevidde

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

Standardutstyr (RPT4545E)

Bladslire, ergonomisk sele

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC311RAC805

Produktkode: Produktkode:
5132002765 5132002864

RPP750S
750W grensag med 20 cm sverd

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

Standardutstyr (RPP750S)

Kjedeolje, nøkkel, skulderstropp

Kompatibelt tilbehørOgså tilgjengelig som

750W grensag med 20 cm sverd
Navn: Navn:
RAC805 RAC240
Produktkode: Produktkode:Navn: Produktkode:
5132002765 5132002715RPP750S 5133002228

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 450W

Bladlengde (mm) 45

Maks. Skjærekapasitet 
(mm) 20

Bladtype Laserkuttet

Vekt (kg) 4.1

Artikkelnummer 5133002226

EAN kode 4892210821393

Voltstyrke 750W

Sverdlengde (cm) 20

Kjedehastighet (m/s) 10

Kapasitet oljetank (l) 0.08

Vekt [uten batteri] [kg] 3.8

Artikkelnummer 5133002228

EAN kode 4892210821379

ryobitools.no
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Kjedesager

RCS1935
1900W motorsag 

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

Standardutstyr (RCS1935)

Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeolje

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC248RAC247
Produktkode:Produktkode:

5132002782 5132002783

RCS2340
2300W elektrisk motorsag med 40 cm sverd

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

Standardutstyr (RCS2340)

Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeolje

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC250RAC249
Produktkode:Produktkode:
51320027855132002784

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 1900W

Sverdlengde (cm) 35

Kjedehastighet (m/s) 15

Kjedestramming uten bruk 
av verktøy Ja

Kapasitet oljetank (l) 0.2

Vekt (kg) 5.4

Artikkelnummer 5133002184

EAN kode 4892210821492

Voltstyrke 2300W

Sverdlengde (cm) 40

Kjedehastighet (m/s) 16

Kjedestramming uten bruk 
av verktøy Ja

Kapasitet oljetank (l) 0.2

Vekt (kg) 5.7

Artikkelnummer 5133002186

EAN kode 4892210821522
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Kjedesager

RCS3835T
37.2 cc POWR™ motorsag, 35 cm sverd

 • POWR XT™ motorsag på 37 cc (1.3 kW / 1.8 Hk) 
 • 35 cm sverd
 • 3-punkts antivibrasjon
 • Enkel oppstart med 2-posisjons forgasser
 • Høy kjedehastighet på 22 m/s
 • Automatisk kjedesmøring
 • Verktøyløst toppdeksel for enkel tilgang til filtre og tennplugg
 • Dobbel kjedebrems
 • Rask og enkel kjedestramming uten bruk av verktøy
 • Integrert verktøyoppbevaring på maskinen Standardutstyr (RCS3835T)

Kjedeolje, 2-taktsolje og nøkkel

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC245 RAC221
Produktkode: Produktkode:
5132002789 5132002636

RCS4235B
42cc motorsag med 35cm sverd

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

Standardutstyr (RCS4235B)

Bladbeskyttelse, 150 ml kjedeolje, 
2-taktsolje, nøkkel

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC210 RAC221

Produktkode:Produktkode:
5132002572 5132002636

RCS5133CB
51cc motorsag med 33cm sverd

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

Standardutstyr (RCS5133CB)

Kjedeolje, 2-taktsolje, nøkkel, koffert

Kompatibelt tilbehør

Navn:Navn:
RAC236 RAC237
Produktkode: Produktkode:
5132002630 5132002631

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 37.2cc

Sverdlengde (cm) 35

Kjedehastighet (m/s) 23.8

Tankkapasitet (l) 0.3

Vekt (kg) 4.6

Artikkelnummer 5133002386

EAN kode 4892210132710

Sylindervolum (cc) 42

Effekt (hk) 2.3

Sverdlengde (cm) 35

Kjedehastighet (m/s) 23.8

Tankkapasitet (l) 0.34

Vekt (kg) 4.7

Artikkelnummer 5133001880

EAN kode 4892210819239

Voltstyrke 51cc

Sverdlengde (cm) 33

Kjedehastighet (m/s) 22.2

Tankkapasitet (l) 0.575

Vekt (kg) 5.3

Artikkelnummer 5133001860

EAN kode 4892210819208

ryobitools.no
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Hagestell

RBV3000CSV
3000W hagestøvsuger 

 • Kraftig 3000W motor
 • Skift enkelt mellom blåse og sugefunksjon
 • To-trinns bryter med maks blåsehastighet på 375 Km/t og 

stillemodus
 • Beste ytelse med 14 m³/min luftgjennomstrøminng
 • PowerMulching™ dobble kvernehjul av metall med høy 

slagstyrke for effektiv 16:1 kompostering 
 • Blåserør fjernes enkelt for rask overgang fra blåse til 

sugefunksjon
 • Vertebrae ™ Skulderstropp for maksimal komfort og balanse 

Standardutstyr (RBV3000CSV)

Høyhastighetsdyse, 45 l oppsamler, 
Vertebrae™ sele

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC364
Produktkode:
5132002995

RBV3000CESV
3000W hagestøvsuger 

 • Kraftig 3000W motor
 • Nytt 3 i 1 design som muliggjør kun blåsefunksjon eller kun 

sugefunksjon med begge rør påmontert
 • Praktisk bryter med maks 375 km/t lufthastighet
 • Beste ytelse med maks. 14 m³/min luftgjennomstrøming
 • PowerMulching™ dobble kvernehjul av metall med høy slagstyrke for 

effektiv 16:1  kompostering
 • Praktisk spak som skifter mellom suge og blåsefunksjon
 • Vertebrae ™ Skulderstropp for maksimal komfort og balanse

Standardutstyr (RBV3000CESV)

Høyhastighetsdyse, 45 l oppsamler, 
Vertebrae™ sele

Kompatibelt tilbehør

Navn: Navn:
RAC364 RAC138
Produktkode: Produktkode:
5132002995 5132002706

RBV26B
26cc PoWR LT2™ hagestøvsuger

 • POWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med beste forhold mellom kraft og 
vekt

 • Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox 
utslippskrav

 • Høy lufthastighet med 320 km/t og cruise control
 • Luftgjennomstrømning opp til 12m3/min 
 • Håndtak med cruise control gjør at man kan holde ønsket 

hastighet over tid uten å bli sliten
 • 12:1 kompostering
 • Integrert verktøyoppbevaring - du slipper å legge fra deg 

verktøyet
Standardutstyr (RBV26B)

2-taktsolje, oppsamler, nøkkel, vakumrør, 
blåserør

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC364
Produktkode:
5132002995

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 3000W

Luftstrøm hastighet (km/t) 375

Luftmengde (m_/min) 14

Komposteringsforhold 16:1

Oppsamler (l) 45

Variabel hastighet Nei

Vekt (kg) 4.2

Artikkelnummer 5133002188

EAN kode 4892210821423

Voltstyrke 3000W

Luftstrøm hastighet (km/t) 375

Luftmengde (m_/min) 16

Komposteringsforhold 16:1

Oppsamler (l) 45

Variabel hastighet Ja

Vekt (kg) 5.1

Artikkelnummer 5133002190

EAN kode 4892210821447

Voltstyrke 26cc

Luftstrøm hastighet (km/t) 325

Luftstrøm (l/min) 12.8

Komposteringsforhold 16:1

Oppsamler (l) 40

Vekt (kg) 4.3

Artikkelnummer 5133002353

EAN kode 4892210117335
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Hagestell

RBL26BP
26cc løvblåser (ryggsekkmodell)   

 • PoWR LT2™ 26 cc 2-takts motor med perfekt fordeling mellom vekt og 
ytelse

 • Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
 • Lufthastighet opp til 290 km/t
 • Dyse til høy lufthastighet
 • Ergonomisk ryggsekkramme med kraftig polstring for optimal 

brukerkomfort

Standardutstyr (RBL26BP)

2-taktsolje

RBL42BP
42cc løvblåser (ryggsekkmodell) 

 • Sterk PoWR XT™ 2-takts motor med perfekt fordeling mellom vekt og 
ytelse

 • Ren motorteknologi. Tilfredstiller CE CO og HC+Nox utslippskrav
 • Høy lufthastighet med 300 km/t og cruise control
 • Luftgjennomstrømning opp til 14.4 m3/min 
 • Cruise control gjør det mulig å sette og opprettholde ønsket hastighet 

under vedvarende bruk 
 • Ergonomisk Vertebrae ryggsekkramme med kraftig 

polstring for optimal brukerkomfort Standardutstyr (RBL42BP)

2-taktsolje

RCP1225
1150W elektrisk kultivator med 25 cm arbeidsbredde

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

Standardutstyr (RCP1225)

Monteringssett

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 26cc

Luftstrøm hastighet (km/t) 290

Luftstrøm (l/min) 11

Vekt (kg) 5.5

Artikkelnummer 5133001815

EAN kode 4892210818096

Voltstyrke 42cc

Luftstrøm hastighet (km/t) 298

Luftmengde (m_/min) 14.4

Vekt (kg) 8.2

Artikkelnummer 5133001879

EAN kode 4892210818874

Voltstyrke 1150W

Skjærebredde (mm) 25

Maks. Skjæredybde (cm) 20

Tanndiameter (cm) 20

Vekt (kg) 13.6

Artikkelnummer 5133002388

EAN kode 4892210132796

ryobitools.no
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Vedkløyvere

RLS4A
1500W vedkløyver

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

manøvrering
 • 18 V

Standardutstyr (RLS4A)

RLS5A
2200W vedkløyver

 • 5 tonns kløyvekraft
 • Sterk ramme som holder treet fast
 • Store hjul til fleksibel transport og gummibelegg på håndtaket 

for enkel manøvrering
 • Inkl. ben for å heve brendekløveren opp til hoftehøyde

Standardutstyr (RLS5A)

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 1500W

Kløyvekravt (tonn) 4

Maks. kløyvelengde (mm) 52

Vekt (kg) 45.5

Artikkelnummer 5133001698

EAN kode 4892210815958

Voltstyrke 2200W

Kløyvekravt (tonn) 5

Maks. kløyvelengde (mm) 52

Vekt (kg) 50

Artikkelnummer 5133001700

EAN kode 4892210815934
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Høytrykkspyler/Aggregat

RPW3200Y
190 cc OHC 220 Bar bensindrevet høyttrykkspyler 

 • Yamaha 190cc / 5.5HK OHC motor
 • 3200 PSI / 220 bar vanntrykk som løfter og renser alle slags urenheter 

fra harde overflater
 • 570 liter/time for effektivt arbeid
 • Lanse med hurtigkobling gir fleksibilitet med presis effekt med 5-i-1-

dyse, turbo-dyse, samt et bredt utvalg av dyser som tilbehør
 • Lang 7,5m slange gjør det mulig for brukeren å komme direkte til 

rengjøringsmålet
 • Intregrert 3L såpebeholder for å lettere påføring enkel rengjøring
 • Robust chassis med store hjul for enkel transport og oppbevaring

Standardutstyr (RPW3200Y)

4-taksolje, 5-i-1 munnstykke, turbo 
munnstykke

RGN2500
2500W aggregat

 • Bensindrevet aggregat på 2500W (start) /2000W (drift) 
 • 212cc OHV motor leverer strøm til 2 kontakter
 • 15 l bensintank for hele 17 timers drift på halv belastning eller 11 timer 

på full belastning
 • Stillegående med kun 91dB Lwa
 • Voltmeter og sikring for sikker drift
 • Strømmen styres sikkert med automatisk relé som beskytter tilkoblede 

enheter mot spenningstopper
 • Sammenleggbare håndtak og store hjul for enkel transport
 • Ren motorteknologi som tilfredsstiller gjeldende CE CO utslippskrav 

med 33% og CE HC+Nox med 23%

Standardutstyr (RGN2500)

Nøkkel til tennplugger, trakt, 4-takts olje

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 212cc

230V uttak 2

Støynivå (dB) 91dB Lwa, 69dB 
Lpa

Driftstid halv belastning [t] 17

Driftstid full belastning [t] 11

Hjul Ja

Vekt (kg) 43.5

Artikkelnummer 5133002561

EAN kode 4892210139146

ryobitools.no
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Voltstyrke 190cc

Dysens tilkobling Quick connect

Maks. tryk (bar) 220

Vekt (kg) 33.5

Artikkelnummer 5133003669

EAN kode 4892210157423
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Aggregat

RGN3600
3600W aggregat

 • Bensindrevet aggregat på 3600W (start) /3200W (drift) 
 • 224cc OHV motor leverer strøm til 2 kontakter
 • 15 l bensintank for hele 13 timers drift på halv belastning eller 7 timer 

på full belastning
 • Stillegående med kun 93dB Lwa
 • Voltmeter og sikring for sikker drift
 • Strømmen styres sikkert med automatisk relé som beskytter tilkoblede 

enheter mot spenningstopper
 • Sammenleggbare håndtak og store hjul for enkel transport
 • Ren motorteknologi som tilfredsstiller gjeldende CE CO utslippskrav 

med 33% og CE HC+Nox med 23%

Standardutstyr (RGN3600)

Nøkkel til tennplugger, trakt, 4-takts olje

RIG2000PC
2000W bensindrevet aggregat

 • Aggregat bensindrevet 2000W (start) / 1800W (tomgang). Leverer 
strøm også til følsomt elektrisk utstyr

 •  106 cc OHC (1.3kW / 1.75HP) 2x AC 230V og 1x DC 12V (for 
batterilading)

 • 3.6L bensintank gir ca. 5 timers driftstid på halv belastning og ca. 
3 timer på full belastning.

 • Stille gange med 64 - 84 dB
 • Voltmeter og automatisk sikring for sikker drift
 • Hjul og teleskophåndtak for enkel transport
 • Mulighet for å paralellkoble 2 x RIG2000PC for dobbel effekt. 

(Paralellsett selges separat)

Standardutstyr (RIG2000PC)

12V billader
Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC700
Produktkode:
5132003175

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 224cc

230V uttak 2

Støynivå (dB) 93dB Lwa, 71dB 
Lpa

Driftstid halv belastning [t] 13

Driftstid full belastning [t] 7

Hjul Ja

Vekt (kg) 49.3

Artikkelnummer 5133002563

EAN kode 4892210139153

Voltstyrke 106cc

Starteffekt [W] 2000

Driftseffekt [W] 1800

Driftstid halv effekt [t] 5 

Driftstid full effekt [t] 3 

Støynivå [dB Lwa] 84

Lydtrykk [dB Lpa] 64

Vekt (kg) 23.5

Artikkelnummer 5133002557

EAN kode 4892210144171
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Kompostkverner

RSH2545B
2500W elektrisk kompostkvern med 45 mm kapasitet

 • Kraftig 2500W motor
 • To reversible kverneblader i herdet stål og enkel kverning av grener og 

ugress
 • Mateverktøy for ekstra sikkerhet - holder fingrene vekk fra 

kvernebladene
 • Integrert håndtak og store hjul for enkel transport
 • Stor oppsamler på 40 liter

Standardutstyr (RSH2545B)

Mateverktøy

Kompatibelt tilbehør

Navn:
RAC351
Produktkode:
5132002646

RSH2845T
2800W kompostkvern

 • 2800W kompostkvern for grener opp til 45 mm
 • Designet med trommel som knuser grenene for stillegående og presis 

drift
 • Selvmatende
 • Robust metallramme og store hjul
 • Enkel autorevers og antiblokkeringssystem
 • 55 l oppsamler

Standardutstyr (RSH2845T)

55 liters oppsamler

For ytterligere tekniske spesifikasjoner, vennligst søk etter verktøyet på www.ryobitools.no eller se i brukermanualen

Voltstyrke 2500W

Klipppesystem Blader

Maks. Skjære- 
diameter (mm) 45

Oppsamler kapasitet [L] 40

Vekt (kg) 13.4

Artikkelnummer 5133002512

EAN kode 4892210137951

Voltstyrke 2800W

Klipppesystem Trommel

Maks. Skjære- 
diameter (mm) 45

Oppsamler kapasitet [L] 55

Vekt (kg) 28.8

Artikkelnummer 5133002351

EAN kode 4892210822482

ryobitools.no
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Reservedeler 
til dine  
verktøy

Blader til gressklippere

RAC408

Trimmertråd

RAC103

Trimmerspoler

RAC150

Blader til krattklippere

RAC117 

Sverd til kjedesager

RAC239 

Kjede til kjedesager

RAC242 

Se hele sortimentet med 
kavlitetstilbehør på

ryobitools.eu/accessories
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Tilbehør  
hagemaskiner

For mer informasjon om tilbehør 
vennligst besøk:

ryobitools.eu/accessories

Vertebrae+™ Bæresele  
til forlengbare  
verktøy

Vertebrae+™ 
Bæresele

Løvoppsamlings- 
system

RAC805 
Art nr:  
5132002706

RAC138 
Art nr:  
5132002765

RAC365 
Art nr:  
5132003275

TIMBERWOLF Premium
Hagehansker i skinn
Størrelser: M, L

ONE+™ Easy-Start
Modul

Hagehansker
Størrelser: M, L 

RAC810 
Art nr:  
5132002994 - M
5132002993 - L

OES18
Art nr:  
5132002803

RAC811 
Art nr:  
5132002992 - M
5132002991 - L

Universal 
løvpose 45 l

Universal børste til 
hekksaks

Universal 
HEDGESWEEP™

RAC364 
Art nr:  
5132002995

RAC311 
Art nr:  
5132002864

RAC305
Art nr:  
5132002437

ryobitools.no
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For mer informasjon om tilbehør
vennligst besøk:

ryobitools.eu/accessories

Ta en kikk på  
sortimentet av elverktøy

Bedre trivsel hjemme 
med Ryobi®

Ryobi® elverktøy har et verktøy til enhver 
arbeidsoppgave  

Uansett om du er hobbysnekker, bilentusiast eller bare vil ordne litt 
hjemme har Ryobi® elverktøy en løsning som passer ethvert behov. 

Les mer om Ryobi® elverktøy på

ryobitools.no
Eller ta med deg en katalog fra 

butikken



Ryobi C/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 4. 2650 Hvidovre Denmark

Kundeservice:  800 124 93
  Forhandler:

Innholdet i katalogen er korrekt ved trykkedato. Ryobi. forbeholder seg 
retten til å endre bilder og priser uten varsel.Forbehold om trykkfeil.  
Bruken av varemerket RYOBI. er i henhold til en lisens gitt av Ryobi 
Limited.  


